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A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási is Köztenllet-hasznositási Bizottság 

Az SZNISZ szerint véleményezi: - 

Tisztelt Képviselő-testület: 

I. Tényillás ás a döntés tartalminak részletes ismertetése 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 
tulajdonát képezi a  Budapest VW.  kerület, Kálvária tér  19. sail]]  alatti  35456/0/A/35  ás 
35456/0/4/4  helyrajzi számú,  42  +  24,  összesen  66w2  alapterületű, utcai bejáratú, földszinti nem 
lakás céljára szolgáló egybenyitott helyiségek, amely az ingatlan-nyilvántartásban üzlethelyiség 
megnevezéssel szerepelnek. 

A  társasházban összesen  36  db albetét került kialakitásra. Ebből önkormányzati tulajdonban van  7  db 
albetét, amelyből  2  db lakás és  5  db nem lakás céljára szolgáló helyiség, az önkonminyzati tulajdoni 
hányad  2.221/10.000.  Az épület nem szerepel a bontásra kijelölt ingatlanok listáján. 

A  helyiségek  2014.  március 24-én kerültek vissza az önkormányzat birtokába, azóta bérbeadás útján 
nem hasznosított. 

Az Önkormányzat közös költség fizetési kötelezettsége a  35456/0/A/35 vízóra nélküli 
helyiségre vonatkozóan  38.208,-  Ft/hó, a  35456/0/4/4  hrsz.-Ci vízóra nélküli helyiségre vonatkozóan 
21 .696,-Ft/hó, összesen  59.904,-Ft/hó. 

A  katasztrófavédeleme is a hozzá kapcsolódó egyes törvények módositásáról szóló  2011.  évi 
CXXVIll. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
Önkormányzat képviselő-testületinek feladat-  es  hatáskörét a gyakorló polgármester a  48/2021. (11.04.) 
számú határozatában döntött a fenti helyiség pályázati kiirásáról az alábbi feltételekkel, 
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a.) a minimális bérleti díj összege  69.425,-  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: I) 

d.) Kiíró kiköti, hogy az ingatlanra valamennyi szeszárusítás nélküli tevékenységre adható be 
pályázat. 

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

E) Kiíró kiköti, hogy amennyiben a nyertes pályázó határozott időre köt bérleti szerződést, az a 
bérbeadó ilyen irányú döntése esetén a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseire 
figyelemmel meghosszabbítható. 

A  pályázati felhívás közzétételének napja  2021.  február  8.,  az ajánlat benyújtásának határideje  2021. 
március  1.  napja volt, a pályázat bontására  2021.  március 2-án került sor.  A  rendelkezésre álló 
határidőig a pályázati dokumentációt egy érdeklődő vásárolta meg, az ajánlati biztosítékot határidőre 
egy pályázó fizette meg, így egy darab sértetlen, lezárt boríték érkezett. 

A  pályázatbontó bizottság a beérkezett pályázatokkal kapcsolatban az alábbiakat állapította meg: 

Beérkezett pályázat: 

I. Ajánlattevő neve: Euro  Due Thong Mt. 
Képviselő: Bui Van Thi 
Székhelye: 1083 Budapest,  Losonci tér  4.11. ern. 10. 
Cégjegyzékszáma: 01 09 921716 
Adószáma: 14824324-2-42 

A  benyújtott pályázattal kapcsolatban a Bizottság megállapítja, hogy a pályázó érvényes bérleti díj 
ajánlatot tett, is az ajánlati biztosítékot határidőre megfizette. 

A  pályázó nem jelölte meg, mekkora összeget kíván bérbeszámítás útján érvényesíteni, valamint 
tételes költségvetést sem csatolt. 

A  pályázatbontó bizottság  5  munkanapos határidő tűzésével felszólította a pályázót a hiányosságok 
pótlására, amelynek a pályázó eleget tett. 

A  pályázatértékelő bizottság a beérkezett pályázatokkal kapcsolatban az alábbi megállapításokat tette: 

A  pályázó a helyiségeket háztartási kellékek forgalmazása (szeszárusítás nélkül) és raktározási 
tevékenység végzésére kívánja használni. Bérleti díj ajánlata  70.000,-Ft/hó + ÁFA, előre  1  hónap 
bérleti díjat vállal megfizetni.  A  bérleti szerződést  10  év határozott időre kívánja megkötni. 
Nyilatkozott, hogy a bérbeszámítási kérelme elutasítása esetén a bérleti szerződés megkötésétől eláll. 
Bérleti szerződéshez módosítási javaslatot tett, szeretné a helyiségeket a magántulajdonában  alto 
üzlethelyiségével egybenyitni, amelyhez statikai szakvéleményt csatolt. Ezen felül szeretné a 
helyiségben található lépcsőt szétszedni, erre vonatkozóan a pályázatában további nyilatkozatot nem 
tett, megkeresésre előadta, hogy a galérialépcsőt szeretné kicserélni, amelyet a bérbeszámítási 
kérelmében is előterjesztett. 

A  statikai szakvélemény megállapította, hogy az üzletterek közötti tömör  15  cm-es tégla válaszfal 
kiváltása szükséges a két üzlettér összenyitásának igénye szerint.  A  válaszfal felett vélhetően válaszfal 
található. Annak érdekében, hogy a felső födém a ráterhelés következtében ne mozdulhasson meg és 
hajszálrepedések se jelentkezzen, az utólagos fal kiváltás szabályait betartva a meglévő válaszfalon 
nyílás kialakítása készülhet, így a tartószerkezetet nem érintő beavatkozással a két helyiség 
összenyitása megoldható.  A  felújítás előtt a szakszerű munkavégzéshez a szerkezetek felmérése, 
feltárása szükséges.  A  középfőfalon nyíláskialakítás, változtatás nem lehetséges, mert kémény és 
strang elemekkel telített.  A  Beruházási ős Mérnöki Iroda álláspontja szerint amennyiben a nyilatkozat 
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megadásra kerül, azt fotódokumentált kivitelezői nyilatkozat megadásához kell kötni, illetve a 
válaszfal visszaépítésére  200.000,-Ft  összeget előre bekérni. 

A  kérelmező a hiánypótlási kihívásnak határidőben eleget tett, is bérbeszámítási kérelmet terjesztett 
elő nettó  2.540.000,-Ft  összegben. 

Az ingatlanszolgáltatási iroda a bérbeszámitási kérelmet a csatolt költségvetés alapján részben 
javasolja az alábbiak szerint: 

sm. Munka megnevezése nnyieFt díj  Ft 
1 bontási munkálatok törmelék elszállítással 150 000 300 000 

2 Galérialépcső cseréje bontott anyagok elszállításával 215 000 350 200 
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hátsó nyilászáró és rács kibontása új bejárati ajtó beépítése 
ajtó körüli fal javítása. FIGYELEM: a bejárati ajtó csere 
miatt település kepi eljárás lefolytatása kötelező, A 
településképi határozat szerint lehet nyílászárót cserélni.  A 
település kepi határozat nem helyettesíti a tulajdonosi 
hozzájárulást. 

390 000 
350 000 

 

Összesen nettó: 755 000 1 000 200 

 

anyag+ díj nettó összesen: I  755 200 

 

ÁFA  27% 473 904 

 

bruttó összeses 2 229 104 

A  bérbeszámítási megállapodás teljesítésével a bérlőnek  47  hónapig nettó  36.566,-Ft/hó, a  48. 
hónapban  36.598,-Ft/hó összeg kerül elszámolásra, így fizetési kötelezettsége  47  hónapig  33.434,-
Ft/hó + ÁFA, a  48.  hónapban  33.402,-Ft/hó + ÁFA összegre módosul. Tekintettel arra, hogy a 
felújítási munkálatok teljesítésével előírt bérleti díja a bérlőnek alacsonyabb, mint a helyiségek után 
fizetendő közös költség összege  (59.904,-Ft/hó), a bérbeszámítási megállapodás megkötése a 
248/2013.  (VI.19.) képviselő-testületi határozat alapján csak akkor lehetséges,  ha  a helyiségbe vízóra 
kerül felszerelésre, ekkor ugyanis a helyiségek után fizetendő közös költség összege  13.728,-Ft/hó 
összegre módosul. 

A  pályázatértékelő bizottság a Kiíró által megállapított szempontrendszer alapján az alábbi 
sorrendet  Elitist  fel:  

L Euro Duc Thang Kft. 

Bérleti díj ajánlatára adható pontszám (súlyszám:  9) 
10  pont súlyszám szerinti pontszám  90  pont 

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

A  pályázó pontjai összesen:  91  pont 

A  fent leírtakra figyelemmel a pályázatértékelő bizottság javasolja a Kiírónak, hogy a fenti helyiség 
bérbeadására kiírt nyilvános pályázatot nyilvánítsa érvényesnek és eredményesnek, állapitsa meg, 
hogy a pályázat nyertese az Euro  Due  Thang  Mt.  (székhely:  1083 Budapest,  Losonci  ter 4.  II.  em. 
10.;  cégjegyzékszám:  01 09 921716;  adószám:  14824324-2-42;  képviseli: Bui Van Thi) és a bérleti 
szerződés megkötésére kérje fel a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-1 az ajánlatban is a 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek mellett. 

Javasoljuk az Ingatlanszolgáltatási Iroda által javasolt összegből, a bérbeadót terhelő bruttó 
2.229.104,- Ft  (nettó  1.755.200,-Ft  +  473.904,-Ft  ÁFA) felújítási költség bérleti dijba  48  hónap alatt 
történő beszámítását, is a bérbeszitnítási megállapodás megkötését az Euro  Due  Thang Kft.-vel 
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(székhely:  1083 Budapest,  Losonci tér  4. H. em. 10.;  cégjegyzékszám:  01 09 921716;  adószám: 
14824324-2-42;  képviseli: Bui Van Thi).  A  bérbeszámítási megállapodás megkötésének feltétele, 
hogy a bérlő a helyiségekbe vízórát szereltessen fel és ezt a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
felé igazolja, valamint a bejárati ajtó cseréje érdekében településképi eljárás keretében az engedélyt 
megszerezze. Az elszámolásra akkor van lehetőség, amennyiben a kérelmező a megállapodás 
megkötését követően a felnjítási munkákat elvégzi és a benyújtott számlák alapján az 
Ingatlanszolgáltatási Iroda leigazolja a teljesítést. 

A  bérbeszámítási megállapodás  48  hónapra történő megkötésével  47  hónapon keresztül  36.566,-Ft  + 
ÁFA, a  24.  hónapban  36.598,- Ft  + ÁFA összegben számolható el a felújítási költség, így a bérlőt 
bérbeszámítás időtartama alatt  47  hónapon keresztül  33.434,- Ft  + ÁFA, a  24.  hónapban  33.402,- Ft  + 
ÁFA összegű bérleti díj fizetési kötelezettség terhelné. 

Nem javasoljuk a hozzájárulás megadását a szomszédos magántulajdonban álló üzlethelyiséggel 
történő egybenyitásra, tekintettel arra, hogy a helyreállítási költség előzetes megtérítése ellenére sem 
célszerű magántulajdon egybenyitása önkormányzati helyiséggel. 

IL A  beterjesztés indoka 

Az önkormányzati tulajdonú,  nein  lakás céljára szolgáló üres helyiségek bérbeadására kiírt nyilvános 
pályázat lezárásához, az eredmény megállapításához bérbeadói döntés szükséges, amely döntés 
meghozatalára a tisztelt Képviselő-testület jogosult. 

HI. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  bérbeadásból befolyó bérleti díj 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  2021.  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  36/2014. (X1.06,) 
önkormányzati rendelet?. melléklet  4.  pont  4.1.1.  alpontja alapján a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási 
és Közterület-hasznosítási Bizottság dönt az Önkormányzat tulajdonában alló nem lakás céljára 
szolgáló helyiség elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendeletben, az Önkormányzat 
tulajdonában  alto  lakások elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletben, az Önkormányzat 
tulajdonában  216  nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati 
rendeletben, valamint a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott tulajdonosi 
hatáskörökben. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. 
(1.29.)  számú kormányrendelet  1.  § értelmében a Kormány az élet-  es  vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus 
világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett M. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

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

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásának feltételeiről 
szóló  35/2013.  (VI.  20.)  önkormányzati rendelet  7.  §  (1)  bekezdés a) pontja értelmében a helyiséget 
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csak versenyeztetés alapján lehet bérbe adni,  ha  a beköltöztethető forgalmi értéke eléri vagy 
meghaladja a  25  millió forintot. 

A  Versenyeztetési Szabályzat tartalmazza,  bogy  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. 

Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására 
vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló  45/2019. (IL 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 helyiség, 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 helyiségnek a jelen határozat és a Ki más 
határozata szerint aktualizált beköltözhető forgalmi értéke szolgál. 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. Nyilvános pályáztatás 
esetén önkormányzati érdekből a minimális bérleti díj alacsonyabb forgalmi értéken is 
meghatározható, mely nem lehet kevesebb 50%-nál. Amennyiben a pályázatban a bérbeadás során 
végezhető tevékenység nem kerül meghatározásra, úgy az alap bérleti díj eves mértéke a helyiség ÁFA 
nélküli beköltözhető forgalmi értékének legalább a  6%-a. 

A Kt.  határozat  34.  pontja értelmében a bérlő kérelme alapján a Bizottság hozzájárulhat a bérbeadót 
terhelő munkálatok költségének a bérlőt terhelő helyiség bérleti díjba történő beszámításához.  A 
bérbeszámítás útján érvényesíthető tényleges (igazolt) költségek elfogadásáról a Bizottság dönt. 

A  jelen pont szerinti hozzájárulás esetén az írásbeli megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) 
abban az esetben köthető meg,  ha: 
a) a bérlő az elvégezni kívánt bérbeadót terhelő munkálatok költségét előzetesen tételes költségvetés 

benyújtásával hitelt érdemlően igazolja; 
b) az épületen végzendő munkálatokhoz a társasházi alapító okirat vagy szervezeti és működési 

szabályzatának ilyen értelmű kikötése esetén a társasházi közgyűlés hozzájárult; 
c) a hatósági engedélyhez kötött munkálatok esetén azok elvégzésére jogerős és végrehajtható 

építési (létesítési) engedély birtokában kerüljön sor; továbbá a bérlő vállalja a használatbavételi 
engedély rnegszerzését, 

d) a bérlőnek a munkálatokról való megállapodáskor az Önkormányzattal vagy a bérbeadó 
szervezettel szemben nem Áll fenn lejárt bérleti díj és ehhez kapcsolódó dijaidcal összefüggő 
tartozása; 

e) a bérlő vállalja, hogy a bérleti szerződés mellett közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaló 
nyilatkozatot tesz a saját költségén, amennyiben erre a bérleti jogviszony alatt még nem került 
sor. 

A Kt.  határozat  37.  pontja szerint a költségek beszárnitásának feltételei a következők: 
a) a bérbeadói jogkör gyakorlója jóváhagyásával a bérbeadó szervezet és a bérlő közötti írásbeli 

megállapodás megkötése a munkálatok műszaki tartalmáról, a várható költségeiről, a 
beszámítható költségek legmagasabb mértékéről és időtartamáról, és a munkálatok elvégzésének 
határidejéről, 

b) a bérbeadó szervezet az elvégzett munkákat jegyzőkönyvben leigazolja, 
c) a bérlő a bérleményben elvégzett munkalatok összegéről a bérbeadó szervezet igazolását követő 

15  napon belül számlát nyújt be a bérbeadó szervezethez; 
d) a bérlő által kiállított általános forgalmi adómentes számla esetén a bérbeszámítás a bérleti díj 

nettó összegével szemben lehetséges, 



e) számla kiállítására nem jogosult bérlő esetén az engedélyezett felújítási munkákhoz szükséges 
vásárolt anyagokról és szolgáltatásokról az Önkormányzat nevére szóló számlákat nyújt be az 
elszámoláshoz, 

O  számla kiállítására jogosult bérlő estén a bérlő továbbszámlázza az elvégzett és a leigazolt 
munkáról az összeget az Önkormányzat részére, 

g) a benyújtott számláknak a számviteli és adójogszabályoknak meg kell felelniük. 

A Kt.  határozat  39.  pontja szerint a bérleti díjba beszámítható költségeket úgy kell meghatározni és 
havonta levonni a bérleti díjból, hogy a munkálatok elvégzése után fizetendő bérleti díjba 
beszámítható költségek—  ha  a bérbeadói jogkör gyakorlója másként nem dönt — az alábbiak szerint 
térüljenek meg a bérlők számára, figyelembe véve, hogy a megállapodás időtartama nem tarthat 
tovább a bérleti jogviszony lejáratánál: 
a) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és egyéni vállalkozó bérlő esetében 

legfeljebb  4  év alatt, 
b) magánszemély bérlők esetében legfeljebb  3  év alatt. 

A Kt.  határozat  24.  pontja szerint a fizetendő nettó bérleti díj egy hónapra jutó összege nem lehet 
kevesebb, mint az Önkormányzat által társasházi közös és egyéb költségként kifizetett összeg, ideértve 
a  IV. es  VI. FEJEZET alkalmazásának esetét, továbbá bármilyen, a bérleti díjat érintő kedvezmény 
esetét. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Mellékletek:  
I. sz. melléket: Bontási jegyzőkönyv 
2. sz. melléklet: Értékelési jegyzőkönyv 
3. sz. melléklet: Pályázati anyag 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének 
.../2021. (IV......)  számú határozata 

a  Budapest  VIII. kerület, Kálvária  ter 19.  nini alatti helyiség bérbeadására kiírt pályázati 
eljárás eredményének megállapítása 

A  képviselő-testület 

I.) érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja a  Budapest  VIII. kerület, Kálvária tér  19.  szám 
alatti  35456/0/4/35  és  35456/0/4/4  helyrajzi számú,  42  +  24,  összesen  66 m2  alapterületű, utcai 
bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló egybenyitott helyiségek bérbeadására kiírt 
nyilvános, egyfordulós pályázati eljárást. 

2.) hozzájárul a  Budapest  VHI. kerület, Kálvária tér  19.  szám alatti  35456/0/4/35  ás  35456/0/4/4 
helyrajzi számú,  42  +  24,  összesen  66 m2  alapterületű, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára 
szolgáló egybenyitott helyisegek bérbeadásához a Euro  Due  Thang Kft. (székhely:  1083 
Budapest,  Losonci  ter 4.  II.  em. 10.;  cégjegyzékszám:  01 09 921716;  adószám:  14824324-2-42; 
képviseli: Bui Van Thi) részére határozatlan időre, a szerződés megkötésétől számitott  10  évig 
háztartási kellékek forgalmazása és raktározás (szeszárusítás nélkül) tevékenység céljára 
70.000,-  Ft/hó + ÁFA bérleti díj + közüzemi  es  különszolgáltatási díjak összegen; 

3.) hozzájárul az  1.)  pont szerinti helyiség tekintetében történő bérbeszámítási megállapodás 
megkötéséhez és a bérbeadóra tartozó felújítási munkák (galérialépcső cseréje, bontott anyagok 
elszállításával, bejárati ajtó cseréje, egyéb törmelékek elszállítása) költségének bérleti díjba 
történő bérbeszámításához  48  hónap alatt nettó  1.755.200,-Ft  +  473.904,- Ft  ÁFA összegben.  A 
bérbeszámítási megállapodás  48  hónapra történő megkötésével  47  hónapon keresztül  36.566,-H  + 
ÁFA, a  24.  hónapban  36.598,- Ft  + ÁFA összegben számolható el a felújítási költség; 
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4.) nem járul hozzá  a Budapest  VIII. kerület, Kálvária tér  19.  szám alatti  35456/0/A/35  és 
35456/0/A/4  helyrajzi számú,  42  +  24,  összesen  66  ne alapterületű, utcai bejáratú, földszinti nem 
lakás céljára szolgáló egy egységet képező helyiségek szomszédos magántulajdonú helyiséggel 
történő műszaki egyesItéséhez; 

5.) felkéri  a Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.-t  a  határozat  2.)  pontja szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, 
hogy  a  leendő bérlő vállalja az Onkormányzat tulajdonában illó nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló  35/2013. (VI. 20.)  önkormányzati rendelet  14.  §  (2) 
bekezdése szerint az óvadék feltöltését  3  havi bruttó bérleti díj összegig, valamint  a 17.  §  (4) 
bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását, továbbá 
az egy havi bruttó bérleti díj előleg megfizetését. Amennyiben  a  pályázó  a  módosított 
bérbeszámítás miatt  a  szerződés megkötésétől eláll, az ajánlati biztosítékot  a  Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ  Zn.  köteles visszautalni részére; 

6.) felkéri  a Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.-t, hogy  a 4.)  pont szerinti elutasító határozatról tájékoztassa  a  pályázót; 

7.) felkéri  a Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.-t  a  határozat  3.)  pontja szerinti bérbeszámítási megállapodás megkötésére, amelynek 
feltétele, hogy az ajtó cseréjéhez kapcsolódóan  a  Euro  Due Thong  Kft. (székhely:  1083 
Budapest,  Losonci tér  4. H. em. 10.;  cégjegyzékszám:  01 09 921716;  adószám:  14824324-2-42; 
képviseli: Bui  Van  Thi) településképi eljárás keretében megszerezze  a  sztikséges engedélyt, 
valamint  a  helyiségekbe vízórát szereljen fel és ennek megtörténtét igazolja  a  Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ  Zn.  részire.  Az  elszámolás feltétele, hogy  a  bérlő  a  felújítási munkákat 
elvégezze és  a  benyújtott számlák alapján  a  Józsefvárosi Gazzlálkoclisi Központ  Zn.  illetékes 
irodája leigazolja  a  teljesítést. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  vagyongazdálkodási igazgatója. 
Határidő:  5.)  és  6.)  pontok esetében  2021.  május  31., 7.)  pont esetében  2021.  szeptember  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Budapest, 2021.  március  29. 

Tisztelettel: 

Kovács  Otto  sk. 
igazgatósági elnök 
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PÁLYÁZAT BONTÁSI JEGYZ Ő KÖNYV 

amely készült  2021.  március 2-án  14"  órakor, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ /rt. hivatalos 

helyiségében készült a  Budapest  VIII. kerület, Kálvária tér  19.  szám alatti  35456/0/A/35  és 

35456/0/A/4  helyrajzi számú,  42  +  24,  összesen  66  ni2  alapterületű, utcai bejáratú, 

földszinti nem lakás céljára szolgáló egybenyitott helyiségekkel kapcsolatosan  kiln  nyilvános 
pályázat kapcsán. 

Jelen vannak: 
A  jelenléti  iv  szerint. 

A  pályázatbontó bizottság tagjai: 
- dr.  Guth  Csongor  a  pályázatot lebonyolító Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 

lielyiséggazdálkodási iroda irodavezetője,  a  pályázatbontó bizottság elnöke, 
- Sándor Márta  a  pályázatot lebonyolító Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 

Helyiséggazdálkodási iroda irodavezető-helyettese,  a  pályázatbontó bizottság tagja, 
- dr. Halasi  Dora, a  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  algal  megbízon Bélim Ügyvédi Iroda 

alkalmazott ügyvédje,  a  pályázatbontó bizottság tagja. 

Dr.  Guth  Csongor a pályázatbontó bizottság elnöke megnyitja a bizottság ülését. Felkéri Sándor Mánat 

a pályázatbontásról készülő jegyzőkönyv vezetésére. 

A  pályázatbontó bizottság elnöke ismerteti a pályázati kiírásban szereplő adatokat.  A  pályázat kiirója a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat.  A  pályázat lebonyolitója a- Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ %rt. 

A  katasztrófa‘édelemról  es  a  Ilona  kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXV111. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben az Önkortninyzat 
feladat- és hatáskörét gyakorló polgármester  48/2021. (11.04.)  számú határozatában Úgy döntött, hogy a 
Budapest "Ill.  kerület, Kálvária  Or 19.  szám alatti  35456/0/A135  és 35456/0/AJ4 helyrajzi számú, 
42  +  24,  összesen  66  m' alapterületű. utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló egybenyitott 
helyiségeket nyilvános egyfordulós pályázaton kívánja  herbe  adni, a pályázati dokumentacióhan foglalt 
feltételekkel. 

A  pályázatbontó bizottság elnöke előadja, hogy  AZ  ajánlattételi eljárás nyilvános  ‚oh, a  Bonyolító  a 
pályázati felhivást közzétette Józsefváros honlapján(www.jozsavaros.hu),  a  Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ  Zn.  honlapján (wwwjgk.hu),  a Budapest  VIII. kerület,  Or u. 8.  szám alatti irodájának 
hirdetötäbláján,  a  Józsefváros  c..  újságban. valamint az ingatlan.com oldalon, továbbá  a  Polgánnesteri 
Hivatal hirdetötábläjän. 

Ismerteti továbbá, hogy az ajánlat benyújtásának határideje  2021.  március  I.  14"óra  volt. A  benyújtás 

helye  a  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  1084 Budapest, Or a. 8.  alatti lelyiseggazdálkodási 
iroda. 

A  fenti helyiségre vonatkozóan egy darab pályázati dokumentáció került megvásárlásra. 

A  pályázati felhívásban szereplii  tires  nem lakás céljára szolgáló helyiségre határidön belül egy darab 

pályázat került benyújtásra. az ajánlati biztosítékot határidőre egy pályázó 

Budapest  VIII. kerület, Kálvária tér  19.  szám alatti  35456/0/A/35  és  35456/0/A/4  helyrajzi számú. 

42  +  24,  összesen  66 m2  alapterületii, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló egybenyitott 
helyiségek nyilvános egyfordulós pályázatára az alábbi ajánlat érkezett: 



Ajánlattevő neve: Euro  Due Than 
Képviselö: Bui Van Thi 
Székhelye: 1083 Budapest,  Losonci tér  4.  II.  em 10. 

Cégjegyzékszáma: Cl  09 921716 
Adószáma: 14824324-242 

A  benyújtott pályázattal kapcsolatban a Bizottság megállapítja, hogy a pályázó érvényes bérleti díj 

ajánlatot tett. és az ajánlati biztosítékot határidőre megfizette. 

A  pályázó nem jelölte meg, mekkora összeget kiván bérbeszámítás útján érvényesíteni, valamint tételes 

költségvetést sem csatolt. 

A  Bizottság az ajánlattevőt elektronikus fonnában  5  munkanapos határidő kitüzésével felszólítja az 

ajánlattal kapcsolatos formai vagy tartalmi hiányosságok pótlására. 

A  pályázat bontását  Jr. Guth  Csongor, a pályázat  bong,  bizottság elnöke  2020.  augusztus 4-én  14  óra 

25  perckor lezárta, a pályázat értékelésére a későbbiekben kerül sor. 

k.m. f. 

/ 
, 

Jr. Guth  Csongor irodavétó Sándor Marta irodavezető-helyettes 

a pályázatbontó bizottság elnöke jegyzőkönyvvezető 

dr. Halasi Dóra 
jegyzőkönyv hitelesítő 
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ÉRTÉKELESI JEGYZ Ő KÖNYV 

a  ntely készült  2021.  március 25-én  9"  órakor,  a  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  hivatalos 
helyiségében  a Budapest  VIII. kerület, Kálvária  ter 19.  szám alatti  35456/0/A/35 es 3545610/4/4 
helyrajzi számú,  42  +  24,  összesen  66 in  alapierületü, utcai bejárata, földszinti nem lakás céljára 
szolgáló egybenyitott helyiségekkel kapcsolatosan kiírt nyilvános pályázat kapcsán. 

A  pályázaténékelö bizottság tagjai: 
- dr.  Guth  Csongor  a  pályázatot lebonyolító Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 

lielyiseggazdálkodási iroda irodavezetöje,  a  pályázatbontó bizottság elnöke, 
-  Nagy  László  a  pályázatot lebonyolítólózsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  Helyiséggazdálkodási 

iroda referense,  a  pályázatbontó bizottság tagja, 
Kardos Noinni Brigitta, pályázatot lebonyolító Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
Helyiséggazdálkodási iroda referense. 

Helyszín: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zit. 1084 Budapest, Ór u. 8.  szám alatti. L emelet  36. 
szobája. 

A  pályázatertékelö bizottság elnöke elmondja,  bogy  kalasztrófavedelemról  es  a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló  2011.  évi CXXVIII. törvény  46.  ti  (4)  bekezdésének felhatalmazása 
alapján veszélyhelyzetben az Ünkomiányzat feladat- és hatásköret gyakorló polgármester  48/2021. 
(11.04.)  száma határozatában úgy döntött, hogy a  Budapest  VIII. kerület, Kálvária  ter 19.  szám alatti 
35456/0/A/35 es 35456/0/4/4  helyrajzi száma,  42 4 24,  összesen  66 m2  alapterületű, utcai bejárata, 
földszinti nem  !aids  céljára szolgáló egybenyitoti helyiségeket nyilvános egyfordulós pályázaton 
kívánja bérbe adni, a pályázati dokumeniációban foglalt feltételekkel. 

A  pályázatbontó bizottság elnöke eltiadja,  bogy  az ajánlattételi eljárás nyilvános volt, a Bonyolito a 
pályázati felhívást közzétette JózseNáros honlapján (www.jozsefvarositu), a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ  Zn.  honlapján (www.jsk.hu), a  Budapest  VIII. kerület.  Or u. 8.  szám alatti irodájának 
hirdetatábláján, a Józsefváros  c,  újságban, valamint az ingailaticom oldalon, továbbá a Polgármesteri 
Ili vatal hirdetőtábláján. 

Isineneti továbbá,  bogy  az ajánlat benyújtásának határideje  2021.  március  1.  le óra volt.  A  benyújtás 
helye a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  1084 Budapest, Or u. 8.  alatti Helyiséggazdálkodási 
iroda. 

A  fenti helyiségekre vonatkozóan egy darab pályázati dokumentáció került megvásárlásra, az Martian 
biztosítékot egy pályázó fizette meg. is határidőre egy pályázat került benyújtásra. 

A  nálvázatiriékelit biznItt az alábbiakat állanit.ja mez: 

Budapest V111.  kerület, Kálvária tér  19.  szám alatti  35456/0/4/35  és  35456/0/4/4  helyrajzi számú, 
42 4- 24,  összesen  66  in2  alapterületü, utcai bejáratú, földszinti  nein  lakás céljára szolgáló egybenyitott 
helyisegek nyilvános egyfordulós pályázatára az alábbi ajánlat érkezett: 

I. Ajánlatlevő  nave: Euro  Due  '[hang  KR. 
Képviselő: .Bui Van  TM 
Székhelye: 1083 Budapest,  Losend  ter 4.11, em. 10.  . 
Cégjegyzékszáma: 01 09921716 
Adószáma: 14824324-2-42 

A  pályázó a helyiségeket háztartási kellékek forgalmazása (szeszárusítás nélkül)  es  raktározási 
tevékenység végzésére kívánja használni, Bérleti díj ajánlata  70.000,-Filkót ÁFA,  elate  I hónap bérleti 

Jo. 



SSZ. 

350 000 

Munka megnevezése 

I bontási munkálatok törmelék elszállítással 

Galérialépcső cseréje bontott anyagok elszállításával 2 

300 000 

350 200 

hátsó nyílászáró  es  rács kibontása új bejárati ajtó beépítése ajtó körüli fal javítása. 
FIGYELEM: a bejárati ajtó csere miatt település  kepi  eljárás lefolytatása 
kötelező,  A  település  kepi  határozat szerin lehet nyílászárót cserélni. Á település 
kepi  határozat nem helyettesíti a tulajdonosi hozzájárulást. 

390 000 

Összesen nettó: 755 000 1 000 200 

anyag-1-  díj  item')  összesen: I 755 200 

/VA 27% 

bruttó összesen 

473 904 

2 229 104 

anyag 

150 000 

215 000 

díjai vállal meglizetni.  A  bérleti szerződést  10  év határozott időre kívánja megkötni. Nyilatkozott, hogy 
bérbeszámítási kérelme elutasítása esetén a bérleti szerződés inegkötésétöl eláll. Bérleti szerződéshez 

módosítási javaslatot tett, szeretné a helyiségeket a magántulajdonában álló üzlethelyiségével 
egybenyitni, amelyhez statikai szakvéleményi csatolt. Ezen felül szeretne a helyiségben található lépcsőt 
szétszedni, erre Vonatkozóan a pályázatában további nyilatkozatot nem telt, megkeresésre előadta. hogy 
a galérialépcsöt szeretné kicserélni, amelyet a bérbeszámítási kérelmében is előterjesztett. 

A  statikai szakvélemény megállapította, hogy az üzletterek közötti tömör  15  cm-es tégla válaszfal 
kiváltása szükséges a két üzlettér összenyitásának igénye szerint.  A  válaszfal felett vélhetően válaszfal 
található. Annak érdekében, hogy a felső födém a ráterhelés következtében ne mozdulhasson meg  es 
hajszálrepedések-  se jelentkezzen, az utólagos fal kiváltás szabályait betartva a meglévő válaszfalon 
nyílás kialakítása készülhet, így a tartószerkezetet nem érintő beavatkozással a kút helyiség összenyitása 
megoldható.  A  felújítás előtt a szakszerű munkavégzéshez a szerkezetek felmérése, feltárása szükséges. 
A  középfőfalon nyiláskialakítás, változtatás nem lehetséges, mert kémény és stratia elemekkel telített. 
A  Beruházási és Mérnöki Iroda álláspontja szerint amennyiben a nyilatkozat megadásra kerül, azt 
fotódokumentált kivitelezői nyilatkozat megadásához kell kötni, illetve a válaszfal visszaépítésém 
200.000,-Ft  összeget előre bekömi. 

A  kérelmező a hiánypótlási felhívásnak határidőben eleget tett. és bérbeszámítási kérelmet terjesztett 
elő nettó  2.540.000,-Ft  összegben. 

Az ingatlanszolgáltatási iroda a bérbeszámítási kérelmet a csatolt költségvetés alapján részben javasolja 
az alábbiak szerint: 

A  bérbeszamittisi megállapodás teljesítésével a bérlőnek  47  hónapig nettó 36.566,-n/11o, a  48.  hónapban 
36.598,-Ft/hó összeg kerül elszámolásra. így fizetési kötelezettsége  47  hónapig  33.434,-Ft/hó ± ÁFA. 
48.  hónapban  33 402,-Ft/hó + ÁFA összegre módosul. Tekintettel  aril, bogy  a felújítási munkálatok 
teljesítésével előírt bérleti díja a bérlőnek alacsonyabb, mint a helyiségek után fizetendő közös költség 
összege (59.904,-Ftihä), a bérbeszámítási megállapodás megkötése a  248/2013.  (VI.19.) képviselő-
testületi határozat alapján csak akkor lehetséges,  ha  a helyiségbe vízóra kerül felszerelésre, ekkor 
ugyanis a helyiségek után fizetendő közös költség összege 13.728,-Fhho összegre módosul. 

A  pályázatertékelo bizottság álláspontja szerint a pályázat érvényes. 

A  palvázatértékelo bizottság az alábbi sorrendet állapítja meg:  

I. Euro  Due  Thang Kft. 

Bérleti dij ajaidatára adható pontszám (súlyszám:  9) 
10  pont súlyszám szerinti pontszám  90  pont 



Kanlos Noémi Brigitta referens 
jegyzőkönyvvezető 

• 

dr.  Guth  C  w'  iroda 
értékelő bizottság elnöke 

tu. 
Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ  Zn. 

A Wadi  díj megfizetésének előre történő vállalása  (sub  szám: ) 

1  pont súlyszám szerinti pontszám  1  pont 

A  pályázó pontjai összesen:  91  punt 

A rent  leinakra figyelemmel a pályázatértékelő bizottság javasolja a Kürónak, hogy a fenti helyiség 
bérbeadására  kiln  nyilvános pályázatot nyilvánitsa érvényesnek  es  eredményesnek. állapitsa meg, hogy 
a pályázat nyertese a Euro  Due 'Hang  Kft. és a bérleti szerződés megkötésére kérje fel a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ  Zn.-t az ajánlatban S a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek 
mellett. 

Nein  tesz javaslatot  a  helyiség egybenyitására  a  szomszéd helyiséggel, tekintettel arra,  bogy  előzetes 
költségtérités ellenében sem célszerű magántulajdonnal egybenyitni önkormányzati tulajdonú 
helyiséget. 

Javasolja továbbá a bórbeszámítási megállapodás megkötését az Ingatlanszolgáltatási iroda  anal 
jóváhagyott nettó  1.755.200,-Ft  összegű felújítási munkálatok erejéig. Tekintettel arra,  bogy  az 
Ingatianszolgáltatási iroda nem a pályázó által tett teljes összeget hagyta jóvá, indokolt lehet határozni 
arrol,  bogy  az ajánlati biztosíték a pályázó elállása esetén visszajár.  A  bérbeszámítási megállapodás a 
248/2013. (V1.19.)  számú képviselö-testületi határozatban foglaltakra figyelemmel csak akkor köthető 
meg,  ha  a bérlő a helyiségben vízárát szereket fel S ezt igazolja is a bérbeadó szervezet felé.  A  szerződés 
megkötésének további feltétele, hogy a bejárati ajtó cseréjére vonatkozóan településképi eljárás 
keretében hozzájárulást szerezzen a bérlő. 

Nem tesz javaslatot a lépcső elbontására  sent,  tekintettel arra, hogy a bérbeszámítási megállapodással 
ez jóvábagyásra kerül, külön engedély erre nem szükséges. 

Tekintettel ara, hogy egyéb észrevétel nincs, az értékelés vezetöje az értékelést  2021.  március 25-én, 
1000  órakor lezárja. 

Nagy László 
jegyzőkönyv hitelesítő 
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cégserü aláírás 

3 /Laid 

2. WWI  melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Kálvária tér  19.  szám alatti.  35456/0/A/35 es 35456/0/A/4 
helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló egybenyitott helyiségek bérbeadása 

Jelentkezési lap 

jogi személyek és egyéb szervezetek számára 

Jogi személy/szervezet neve, 
cégfonnája: 

EU12-S-) -1)u C  -111111,;(1- KE t-f-. K.E-J).E.Liti 
Kt  C-L4'01. 4:,  z  T :LE  J i.7. LC vs  keiú tii 1-OECCAOELItici-, 

Székhelye: Ani.i J;P, .L.O.Sefv(  1 17.5 1a. ;I. 2  /  .IL' 

Postacíme: i  Q.S.:311) 2.0 5\9».  i TiOE'k. 4 2  

Telefonszáma: 

 

Fax  száma: 

 

E-mail  címe: 

 

Statisztikai számjel: -41+ FOE 274 t ) /I -  •it  g  4 (j  -  3.13  -  C•4 

Cégnyilvántartási/nyilvántartási 
szátnn.• 

C, . C' A -Ug . f n A  g-  1  L. 

Adószáma: 4/14'24 3 2 4  - ; - J(2-

 

Számlavezetö bankjának neve: geffiraraWa 

Bankszámlaszáma: 

 

Képviselőjének neve. beosztása: 
r ..1  • 

Lt"  t,.,AL!  114" 1 (((itilt 7-t-n-

 

Megbatalmazott neve: 

 

Telefonszáma: a 

Faxszáma: 

a E-mail  címe: 

Budapesi, . i  

2  Meghatalmazott esetén 



C>o 

 



EURO HANG  KFI 
Pet 

er  4 VW. 
4324-2-

 

Budapest, .-24.Z. ft?.A I. 
Adósza 

** 

ajánlattevó aláírása/cégszerü aláírása 

3.  számú melléklet 

a  Budapest  "III. kerület, József krt.  19.  szám  alert!,  36415/0/A/I helyrajzi számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

AJÁNLATI ÖSSZESITÖ 

EURO DUG THANG  AFT 
tow  Buclapet 

Alulfrott  Losonc*  ter 4.2110. (név/jogi Aejte1482437442  
személy/ szervezet neve) a Budape ftst VIII  szám alatti. 
........  .1...1...  helyrajzi  semi' neat  lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására  kürt  pályázatra 
ajánlatomat az alábbiakban foglalom össze: 

Nettó havi beleti díj ajánlat:  eCt.;\ Ft 

Bérbevétel időtartama*: határozatlan / határozott idö: 

A *-gal  megjelölt résznél a megtelelő szöveg aláhúzandó. 

A  bérbevétel céljai helyiségben végzendő tevékenység: 

i /13;.lr:OEM' f  (: 144t2-JHil 

SC• 1444.k;:-;:-.A.4..Kg,img4-4.1(4:-OE,Nt • VAL.A.3.1.4:7:11D-figle 

Szeszesitalt *kivitnok forgalmazni / nem kívánok forgalmazni. 

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

Egyéb vällalósok: 
A "-gal  megjelölt résznil kérjük feltüntetni,  bogy  a Pályázó a bérleti díj elöre, egy összegben 
történő megfizetését hány hónapra tudja vállalni,  min. 1 1)6  -- max.  10 Jai 



IC. 



C-- dr. Lbrik Attila 
közjegyzőhelyett 

ALÁÍRÁS! ClIVIPÉLDÁNY 

A Julia*  Bui Van Thi (született. ietnim), napján, anyja születési neve: 

11111 szám alatti lakos, vietnámi állampolgár, 
mint a Cg.  01-09-921716  cégjegyzékszámú Euro  Due Tilting  Kereskedelmi Korlátolt 
Felelkségü Társasig (székhely:  1083 Budapest,  Losonci tőr  4. 2.  emelet  10.)  (a továbbiakban: 
Cég)képviseletre jogosult ügyvezetője (vezető tisztségviselője) a Céget akként jegyzem,  bogy 
a Cég géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, nyomtatott vagy előbélyegzett nevéhez a nevemet 
a Cég nevében önállóan a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően alábbiak szerint  from: 

   

'a
 TAMÁS! ÉS NAGY KöZJEGYZÓI IRODA 
DR.  TAMÁSI ATTILA KÖZJEGYZÓ 
Budapest  VIII., i.sz. székhely 

• 1085 Budapest,  Baross utca.  8.1.  emelet  5. 
Tel:  (+36-1) 610-4300 c-mail:  iroda@bnkozjegyzo.hu 
web:  Imps://bpkozjegyzo.business.sitet 
KR ID: 342479118  (MOKK  IT) 

 

08Ysigin: MSS  

--Tanúsítom 13ui Van Thi (született: 
neve: 
állam  o  g  r  - aki személyazonosságát az előttem felmutato 
igazolt, lakcímét pedig a számú lakcímet igazoló  ha  sági igazolvánnyal igazolta - ezen a 
fenti „ALÁÍRÁSI ICINI13ELDANY" megnevezésii okiraton szereplő aláírásának a valódiságát. — 
Figyelemmel arra a körülményre, hogy Bui Van no a magyar nyelvet nem beszéli, tolmácsként 
közreműködött: Bui liii Phuon OE-Thao születési  nay: züle 

szám alatti lakos aki személyazonosságát a számú személyazonosító 
igazolvánnyal, lakcímét pedig aellinlaszámú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta,  es 
aki a névaláírás hitelcsítéset megelőzően a közjegyzőhelyciles által felolvasott tanitatványt Bui Van 
Thi részére vietnámi nyelvre szóról szóra lefordította.  
--Előzetesen tájékoztattam a személyazonosság ellenőrzésével érintett személyt a közjegyzőkről szóló 
1991.  évi XL1. törvény (a továbbiakban: Kjtv.)  122.  §-ának  (2)  bekezdése szerinti személyazonosság-
ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közremüködés megtagadásának 
kötelezettségéről és a Kjtv.  122.  §-ának  (8)  bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, 
valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről. --------------------  
--Kell Budapesten,  2021.  (kettőezer-huszonegyedik) év február hónap  12.  (tizenkettedik) napján.  

Taoúsitvány — 
(Vietnam), napján, anyja születési 

Ram alatti lakos, vietnámi 
számú külföldi útlevéllel 
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Cégkivonat 
A  Cg  01-09-921716  cégjegyzékszámú Euro  Due  Thang Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasig  (1083 
Budapest,  Loser's ter  4.11. em. 10)  cég  2021-  február  12.  napján hatályos adatai a következők. 

I Cégformától független adatok 
1. Általános adatok 

Cégjegyzékszám:01-09-921716 
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság 
Bejegyezve: 2009/07/08 

2. A  cég elnevezése 
2/2. Euro Duc Thang Kereskedelmi Korlatolt Felelősségű Társaság 

Bejegyzés  kette:  2009/07/08 
Hatályos:  2009/07/08 

3. A sea  rövidftett elnevezése 
3/2. Euro Duc Thang Kh 

Bejegyzés kelte:  2009/07/08 
Hatályos:  2009/07/08  ... 

5. A  cég székhelye 
5/1. 1083 Budapest,  Losonci tár  4.11. ern. 10. 

Bejegyzés kelte:  2009/07/08 
Hatályos:  2009/07/08... 

6 A cis  telephelye(t) 
6/1 1089 Budapest.  Kálvária tér  19. (islet. 

A  változás időpontja:  2017/02/16 
Bejegyzés  kette:  2017/03/20  Közzétéve:  2017/03/23 
Hatályos:  2017/02/16  ... 

8 A  létes116 okirat kelte 
8/1. 2009.  június  3. 

Bejegyzés kelte:  2009/07/08 
Hatályos.  2009/07/08  . 

8/2. 2009. Anus 7. 
Bejegyzés kelte:  2009/07/08 
Hatályos.  2009/07/08  ... 

8/3. 2013. edits 16 
Bejegyzés kehe.  2013/05/24  Közzétéve:  2073/06/13 
Hatályos:  2013/05/24  ... 

8/4. 2017.  február  16. 
Bejegyzés  !mite: 2017/03/20  Közzétéve:  2017/03/23 
Hatályos:  2017/03/20  ... 

902. A  cég tevékenysége 
9/29 4719 '08  Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 

Főtevékenység. 
Bejegyzés kelte  2015/10/14  Közzétéve:  2015/10/16  

hups://certe-cegjegyzelchu/?cegadallap/010992 I 716/Cegkivonat 
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Hatályos.  2015/10/14  , 

9/30. 4777 '08  Élelmiszerjellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
Bejegyzés kelte.  2015/10/14  Közzétéve.  2015/10/16  
Hatályos:  201 5/10/14 

9/31. 4724 '08  Kenyér»  pékáru-, édesség-kiskereskedelem 
Bejegyzés  kette  2015/10/14  Közzétéve:  2015/70/16  
Hatályos.  2015/10/14 

9/32. 4789 '08  Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 
Bejegyzés kelte:  2015/10/14  Közzétéve:  2015/10/76  
Hatályos:  2015/10/14 

9/33. 4725 '08  Ital-kiskereskedelem 
Bejegyzés  kette:  2015/10/14  Közzétéve:  2015/10/76  
Hatályos:  201 5/10/14  ... 

9/34, 4649 '08  Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s. 
Bejegyzés kelte:  2015/10/14  Közzétéve:  2015/70/16  
Hatályos:  2015/10/14 

9/35. 4729 '08  Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 
Bejegyzés  kette:  2015/10/14  Közzétéve:  2015/10/16 
Hatályos:  2015/10/14  ... 

9/36. 4791 '08  Csomagküldő'  interneles kiskereskedelem 
Bejegyzés kelte:  2015/10/14  Közzétéve:  2015/10/16 
Hatályos:  2015/10/14  ... 

9/37. 4 759 '08  Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 
Bejegyzés kelte:  2015/10/14  Közzéléve:  2015/10/16  
Hatályos:  201 5/10/14  ... 

9/38. 6820 08  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, Üzemeltetése 
Bejegyzés kelte:  2015/10/14  Közzétéve:  2015/10/16  
Hatályos:  2015/10/14  ... 

9/39. 4 777 '08  Ruházat kiskereskedelem 
Bejegyzés kelte-  2015/10/14  Közzétéve  2075/10/76  
Hatályos:  2015/10/14  ... 

9/40. 7022 08  üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
Bejegyzés kelte:  2015/10/14  Közzétéve:  2015/10/16 
Hatályos:  2015/10/14  ... 

9/41. 4772 .08 bőráru-kiskereskedelem 
Bejegyzés kelte:  2015/10/14  Közzétéve-  2015/70/16 
Hatályos.  2015/10/14  ... 

9/42. 4775'08  Illatszer-kiskereskedelern 
Bejegyzés  kette -  2015/10/14  Közzétéve:  2015110/16  
Hatályos 2015/10/14 ... 

9743 4777 '08  Óra', ékszer-kiskereskedelem 
Bejegyzés kelte:  2015/10/14  Közzét  eve: 2015/10/76  
Hatályos.  2015/10/14  ... 

9/44. 477808  Egyéb m  es.  új áru kiskereskedelme 
Bejegyzés kelte.  201 5/10/14  Közzétéve.  2015/10/16  
Hatályos:  2015/10/14 

9/60. 8559 '08  Mos. egyéb oktatás 

111.195:glecrt.e.-cegjegyzek. hurcegadatlap/01099217 6/Cegkivoriat 2021.02.12. 
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változás időpontja:  2016/01/15 
Bejegyzés kelte:  2016/01/28  Közzétéve:  2016/01/29 
Hatályos.  2016,01/15... 

11 A  cég jegyzett tőkéje 

Megnevezés Összeg Pénznem 

Összesen 3 000 000 HUF 

A  változás időpontja:  2017 03/20 
Bejegyzés kelte:  2017/03/20  Közzétéve:  2077/03/23 
Hatályos:  2017/03/20  ... 

13. A  vezető tisztségvise16(k), a képviseletre jogosuh(ak) adatai 
13/3. Bui Van Thi  (an.: 

Születési ideje: 

Adoazonosító  jet: 

A  képviselet módja: önálló 
A  képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezet6 (vezető tisztségviselő)  
A  hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy  OZ  ügyvéd által ellenjegyzett alattinniuta benyüjtásra  WW1. 
Jogviszony kezdete:  2009/06/03 
A  változás időpontja:  2017/02/16 

Bejegyzés kelte:  2017/03/20  Közzétéve:  2017/03/23 
Hatályos.  2017/02/16  ... 

20. A  cég statisztikai számjele 
20/2. 14824324-4719-113-01. 

Bejegyzés kelte:  2015/10/15  Közzétéve:  2075/10/16 
Hatályos:  2015/10/15  ... 

21. A  oég adószima 
21/3. Adószám:  14824324-2-42. 

Közösségi adriszám: HU14824324. 

Adószám státusza: érvényes adószem 

Státusz kezdete:  2009/07/01 
A  változás időpontja:  2013/12/22 
Bejegyzés kelte:  2014/01/10  Közzétéve:  2014/01/23 
Hatályos:  2013/12/22  ... 

 

32 A tip  énzfor almi elzőszáma 
32/1. 

 

A  számla megnyitásának  datums: 2009/09/03. 
A  pénzforgalmi 

Cégjegyzékszám:  01-10-041043 

Bejegyzés  keile:  2009/09/04  Közzétéve:  2009/09/24 
Hatályos:  2009/09/04  ... 

AS. A  cég elektronikus eléehetősége 
45/2. A  cég kézbesitési  time: cegmester613@gmail.com 

A  cég  e-mail erne: duchthangkegmallcom 
A  változás idépontja:  2017/02/16 

Bejegyzés  kette:  2017/03/20  Közzétéve:  2017/03/23 
Hatályos:  2017/02/16  ... 

49. A  cég cégjegyzékszámal 

2021.02.12. hups://cert.c-cegjegyzek.huncegadatlap/0109921716/Cegkivonat 

.OEM /2- i • 

2021.02.12. 

11/2 
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Cégjegyzékszám  01109-921716 

Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 

Bejegyzés kelte:  2009/07/08 

Hatályos:  2009/07/08  ... 

59. A  cég hivatalos elektronikus elérhetősége 
59/1. A  cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 

A  változás időpontja:  2018/06/20 

Bejegyzés kelte:  2018/06/20  Közzétéve;  2018/06/22 

Hatályos:  2018/06/20... 

60 Európai Egyedi Azonosító 

60/1 Európai Egyedi Azonosító: 

A  változás időpontja.  2017/06/09 

Bejegyzés  kette:  2017/06/09  Közzétéve:  2017/06/13 

Hatályos.  2017/06/09  ... 

49/1 

II. Cégformától függő adatok 
1. A  tag (ok) adatai 

1/3. Bui Van Thi  (an.: 

Születési ideje: 

A  tagsági jogviszony kezdete:  2009/06/03 

A  változás időpontja:  2017/02/16 

Bejegyzés kelte:  2017/03/20  Közzétéve:  2017/03/23 

Hatályos:  2017/02/16 

1/4, Nguyen  Phuong Huyen  (an.: 

Születési ide 

A  tagsági jogviszony kezdete.  2017/02/16 

A  változás adópontja:  2017/02/16 

Bejegyzés kelte:  2017/03/20  Közzétéve:  2017/03/23 

Hatályos  2017/02/16 

Az  1M  Céginformációs Szolgálata hivatalosan igazolja, hogy ezen kiadmány adatai az illetékes cegbiroság jogerős 

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

Készült:  2021/02/12 10:21:55. A  szolgáltatott adatok a kibocsátás IdOpontjában megegyeznek a cegnyilväntadó 

rendszer adataival 

Microsec zn. 

hUps://cert,e-cegjeuzek.hu/?cegadatlap/0109921716/Cegkivonat 1011.07.11 



 Page 4 of 4 TAMÁSI  ES  NAGY KÖZJEGYZól IRODA 'a  
DR.  TÁMÁSI ATTII.,A KÖZJEGYZÓ 

- Budapest  VIII., laz.székhely 
1085 Budapest,  Baross utca.  8.1.  emelet  5. 
Tel:  (+36-9 610-4300 e-mail:  jroda@bpkoziegvz.o.hu 
web:  hnps://bpkozjegvzo.businesssite/ 
KR ID: 342479118  (MOKK  IT) 

ügyszám:  11027/2/102/2021 

-Tanúsítvány 
---A  közjegyzőkről szóló  1991.  évi XLI. törvény  136.  §-a  (1)  bekezdésének  i)  pontja is  146.  §-
a szerint — az általam a mai napon elektronikus úton történt betekintés alapján — tanúsítom, 
bogy  ebben az idefüzött Cg.0109921716 cégjegyzékszámú Euro  Due  Thang Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társasig  (1083 Budapest,  Losend  Mr 4. U. em. 10.)  nevére kiadott 
„Cégkivonat" megnevezésű okiratban szereplő adatok az Igazságügyi Minisztérium 
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatánál a lekérdezés 
időpontjában ekként nyilvántartott hatályos adatokkal mindenben megegyeznek.  A 
tanúsítvány a nyilvántartást vezető szerv  anal  kiállított kivonattal azonos hatályú.  
---Kelt  Budapest, 2021.  (kettőezer-huszonegyedik) év február hónap  12.  (tizenkettedik) napján. 

dr. Lörik Attila 
közjegyzöhelyettes 
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eriek, a pénztárbizonylat adatait szíveskedjen az alai/as eligt ellertönzni! 
zámlakent nem használható! 

09y1nté25 alairasa 

Flosses.. 1083 BUDAPEST  FUTÓ UTCA  37-45. 

végelszámolás alatt 

ellen csődeljárás folyamatban 
ellen felszámolási eljárás folyamatban 
végrehajtási eljárás folyamatban 

Budapest....1.2.4 0 el 

cégszerű aláírás 

*áll/nemáll 
*van/nincs 
van/nun. 

*vanInines. 

EURO D 

Levan 
Adószá 

HANG AFT 
udayet 

IS t 2/10. 

számla adatai 

OEzámlaszarit 

;zamlanev 

"ranzakció adatai 

)sszeg 

ZeszPénzi 

Se Veld  neve: 

tezlemény. 

Pénztárbizonylat Forint befizetésröl 

11784009-22229762 

JÓZSEFV.GAZD.KP.ZRT PÁLYÁZATI SZLA 

Fiókszám. 

Datunitie. 

25.500  HUF ügyletszám. 

25.500  HUF ügyintezö azonositój  a 

BUI  VAN  THI 

1089  KÁLVÁRIA  TAR 19. 

EURO OUC THANG KFT 

0900 

2021.02.09 13.48 
0969 

0900608 

A *-gal  megjelölt nesznél a megfelelö szöveg aláhúzandó. 



IN= eZZIA... 

Pénztárbizonylat Forint bettiettisról 

A  Számla adatai 
S2ängaszam 11784009-22229752 
számtanév JOZSEFVCAZD KPZRT PÁLYÁZATI SZLA 
Tranzakció adatai Fekszám. 0900 

Datum/id/3 2021 02.15 09 b9 
Osszeg 265.000  HUF ugytetuen- Hal 

Készpénz 285.000  HUF Ugyintézö azonositója  0900608 

Sefizetó neve 8111 VAN  THI 

Közlemény 1089 RP  KÁLVÁRIA  TER 19 
EURO DUC THANG KFT 

Kegók, a pénitérbaorrriat adatait sziveskedien az alálrás  'Mott  ellendózni' 
Szömlaként nem használható' 

r‘, 

3G 



4.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Kálvária  ter 19,  szám alatti,  35456/0/A/35  ás  35456/0/A/4 
helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló egy benyitott helyiségek bérbeadása 

NYILATKOZAT 

végelszámolásról, esödeljärisról, fekzimolásról, végrehajtási eljárásról 

EURO DUG  THAN°  KFT 
loos  Budapel 

Losonci tér  4. WO. 
Adószám:  14824324-2.42 

Alulíron  (név) kijelentem.  hog)  az egyéni 
vállalkozásom ellen végrehajtás eljárás folyamatban 'van/nincs 

Budapest, 

  

   

ajánlattevő aláírása 

Alulírott Tiut.  1-7741) T u12 tt K.Í .  T 

 

(jogi személy/szervezet neve) képviseletében kijelentem,  bogy  a tarsaság/szervezet 

végelszámolás alatt *áll/nem áll 
ellen csödeljäräs folyamatban 
ellen felszámolási eljárás folyamatban svaninings, 
végrehajtási eljárás folyamatban svan/nia. 

EBRO  0, 
0".; CI  1 108 

Los 
Ada 

Budapest, tc2. 4 
HANG AFT 

pet 

CrOEA•2--42 

cégszerü alákás 

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

a  Budapest  VIII. kerület, Kálvária  ter 19.  szám alatti,  35456/0/A/35  és  35456/0/A/4 
helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló egybenyitott helyiségek bérbeadása 

NYILATKOZAT 

a pályázati feltételek elfogadásáról, 

szerződéskötésről, 

szerződéskötési képessegról, 

ajánlati kötöttségrül con  DUG  THAN°  KFT 
1083  Budapot 

7.1L, •ti Losonci  4.2/10. 
A Nikon Addszarm  4482428444?  

(név/jogi személy/szervezet neve)kijelenteni,  bogy  a pályázat tárgyát részletesen megismertem, az 
ajánlattétel feltételeit, a pályázati kiírást magamra nézve kötelezően elfogadom. 

Nyilalkozom,  bogy  a helyiséget megtekintettem, az allapotat megistnertem is azt elfogadom. - 

A  Pályázathoz mellékelt bérleti szerződés szövegét megismenent és elfogadom. 

Kijelentem,  bogy  Magyarországon bérleti jogviszony létesitésére jogosult vagyok. 

Kijelentem, hogy a pályázati dokumentációban szemplő  60  napos ajánlati kötöttséget vállalom. 
Amennyiben a  KW?,  az ajánlatok birálatät elhalasztotta, úgy vállalom az ajánlati kötöttség ugyanannyi 
nappal történii meghosszabbítását. 

Kijelentem. hogy a bérbeszámítás feltételeit megismenem, azzal teljes mértékben tisztában vagyok. 
Tudomásul veszent.  bogy  a:mined-Km a pályázatban bérbeszámitti igénnyel élek,  es  a bérbeszámítási 
igényem részben vagy egészben elutasításra kerül az elbitilásban illetékességgel bíró 
Ingatlanszolgáltatási Iroda, vagy a tulajdonosi bizottság részéről, úgy a havi bérleti dijjal szemben 
beszámításra nem vagyok jogosult. Már most kijelentem, hogy amennyiben a bérbeszátniesi igényem 
részben vagy egészben elutasításra kerül. úgy az ajánlati kötöttségemtől e/ál/ok  1/ »cm  ál/ok el.' 

Hivaikozással az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának 
átruházásara vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló  45/2019. (02.2).)  számú Képviselő-testületi 
határozat (a továbbiakban: Versenyeztetési Szabályzat)  46.  pont e)alpontjának értelmében, tudomásul 
veszem,  bogy  az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttségtől való elállás esetén nem jár vissza. 

A "-gal  megjelölt résznél a megfeleld szöveg aláhúzandó. 

Budapest  i  c 5  ‚?A  EURD  D NG  KFT 
108 I 

L r 4.2/10. 
Adaszám•  „.9242:24-2-42 

ajánlattevő aláírása / cégszer] aláírt 



- 



lUflti JIC lflANG KFT 
3 Sydapet 
lähtelo. 

14824'S24 *-42 

err 

6.  számú melléklet 

a  Budapest V111.  kerület, Kálvária  ter 19.  szám alatti,  35456/0/A/35  és  35456/0/A/4 
helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló egybenyitott helyiségek bérbeadása 

NYILATKOZAT 

lafróval szemben fennálló tartozásról, további adó  es  adók módjára behajtandó 
köztartozásról 

ORO DUC  WANG 07 
108a  suctopei  

Munson 3‘,4 VAL.' I .  (minta  1::  (a(:  1)«c 
t4Ari  Mr 4. am. 

A4824324-2-0 

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

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

Kiiróval szemben szerződésben vállalt  es  nem teljesített kötelezettsége yin/ nines; 
Kiíróval szemben adótartozása * van/  Pities; 
.Kilróval szemben egyéb jogcímen fennálló tartozása * van/ nincs 

melyeket az alábbi okiratokkal igazolok: 

1. 1-1 19/ I  

3.  

továbbá khelentem,  bogy  adó  es  adók módjára behajtandó köztartozásom  Rem till  fenn, melyet 
a  30  napnál  new  régebbi  NA"  által kiállított nullás igazolással igazolok. 

Budapest, 2 . .... 

ajánlatteve  aláírásatagszerü ideas 

A  t-gal  jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 
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Kétjük, titlaNdercldbco viveskedja; ilookhzámualsa hitatkomi es aactonosaa ‚Si eltontemi! 

A  DOKUMENTUM 
ELEKTRONIKUSAN 

Pneti  m6"  HITELESÍTETT 2

.0

)  és vämnwetat 
namessic imwentsetz 

FAMMI01.12t 

Nrinzeti  A  lé-  é  Vámhivatal 

Keitt-buclapcsli Adíj és 'Vzimigazgatásága 

Iktatószám:  6923544176/2021 
Ügyintézó: 
Telefonszám: (I) 
Cloys/Aim:  7041157440 

ADÓIGAZOLÁS 

2: A  rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, adószámlák, bevallások, bevallást pótló 
bevallások, önellenörzések, átvezetési kérelmek, végleges határozatok - alapján igazolom,  bogy 

EURO DUC THANG KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELÖSSEGÚ TÁRSASÁG 
14824324-242 

1083 BUDAPEST  LOSONC!  TER 4.  11.em.  10.2. 

adóalanynak a Nemzeti Adó-  es  Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott 
tartozása  nines,  adók módjára behajtandó köztanozása  nines. 

adóalanynak végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs. 

Ezen igaz.olast  ax  adóalany kérelmére adtam ki. 

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

Ezen igazolás tartalmaz:za a Nemzeti Adó-  es  Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás, 
ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az  tided(  módjára behajtandó 
köztanozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó 
adatokat. 

BUDAPEST, 2021.  február  18. 

Polcz Attila 
dandártábornok 

igazgató 
(hatáskör gyakorlója) 

Vargha hisz 
osztályvezető 

(kiadmányozó) 
Ellenőrzési azonosító:  4840152232025191263426137 





Tárgy: Nemleges adóigazolás 

Euro Duc  Thing  Kft. 
Budapest 
Losonci tét  42 10 
1083 

Ügyiraiszám: 
Ügy intéző: 
Azonosító: 

14/11652-2/2021/ 

A COIOEUMMIJMOTDIGIALIS 
AUJR4S$Al lAi 

ASP2O_PRO1tDJRAT_ME11" 

BUDAPLST FOS' ÁROS %III. laRCLET 

JozsErvAaost CAMESTEXI , 
RAÄTAL 

101.fliGVETES1 is Pi.sztrA1 tevosz7.id.v 

Adotigyi 'redo 

NEMLEGES ADÓIGAZOLÁS 

Hatósági bizonyítvány a 13udapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Adóhatósága által 
nyilvántartott helyi adók, adó jellegű  es  egyéb kötelezettségek, adó módjára behajtandó köztartoulsok 

megfizetéséről. 

Az adózás rendjérill szóló  2017.  évi CL. tv.  126.  §-a, valamint az adóigazgatási eljárás részletszabályaired szóló 
465/2017. (X11.28.) Kann.  rendelet I. §  (4)  bekezdése is a  24.  §  (2)  bekezdése értelmében a mai napon fennálló 
állapotnak megfelelően az alábbiakat igazoljuk. 

Cégnév: Euro Duc  'Mang  Kit. 
Adószám:  14824324242 

Székhely:  1003 Budapest,  Losonci tér  4. 2 emit° 

alatti adóalanynak a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Adóhatóságánál helyi  ado, 
idegen ltelyröl átjelenten köztartozás, gépjárműadó vonatkozásában adótanozása nem  all  fenn. 

Az adóigazgatási eharás részletszabályairól szóló  465/2017.  (XII.28.) Korm. rendelet  24.  §  (2)  bekezdése 
alapján:  ..A  nemleges adóigazolás igazolja,  bogy at  adózonak  at  igazolás kiállításának napján vagy  at  igazolás 
Wan  ketelemben megjelölt napon  at  adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy 
visszámaisra átadott köztanozása nincs." 

Az adóigazolást az ügyfél kérésére palyázatirás ‚helység bérbevételecéljából  1  db eredeti példányban ällítoutik 
ki. 
AL  igazulas más eljárásban nem használhaM fel. . . 
Az illetékekről szóló többszörösen nuidositou  1990.  évi XCIII. tv. mellékletinek XXI.  A  hatósági bizonyítvány 
kiállítása iránti eljárás Illetéke Cillt  4.  pontja imelmében  at  adóigazolás illetékmentes. 

Budapest, 2021.02.17. 

A  kiadmány hiwle01: 

ügyintéző 

Czukkerne dr.  Pinter  Erzsébet  Eva 
jegyző nevében  es  megbízásából: 

Bartha Tiborné 
Irodavezető 

Levelezési cím:  1082 Budapest,  13aross utca  6167.  Tel.:  459-2100 
llonlap: vr.ww.juzsetváros.hu adougyeozsetvatos.hu 
KM»: 75/1882308 

iratsabion. 495 (419) 
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e VAGYONGAZDÁLKOIDÁSI IGAZGATÓSÁG 

JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT. 
Helyiséggazdálkodási Iroda 

ügyiratszám:  HG-  /  /2021 Tim:  Nemleges (nullás) igazolás 
Előirat szám:  LIB Nem lakás  «Won  szolgáló bétlentény, 
Ügyintéző: 1 Budapest I'M  tenllet..Kedtarta tér  19. pelletal  
Telefonszám: 
Email  cím: helyiseg@jgk.hu 

NEMLEGES IGAZOLÁS 

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

Euro Duc Thang Kft. 

(képviseli: Bui Van Thi) 

14824324-2-42 
01 09 921716 

1083 Budapest,  Losonci tér'.  11. em. 10. 

2021.  február  10.  napjáig nyilvántartásunkban nem szerepel. 

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

Budapest, 2021.  február  5. 
Józsehärosi 1391 

(  2,6,7 [Gazdálkodási Központ , 

• dr.  Guth  Csoagor.3 Sándor Márta 
irodavezető irodavezető-helyettes 
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7.szimit melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Kálvária  ter 19.  szám alatti,  35456/0/A135  is 35456/0/AJ4 
helyrajzi számú nem  lairds  céljára szolgáló egybenyitott helyiségek bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Pénzügyi alkalmasságról 

7W I YAW' E (11:c _AK. T-IkAk( t 1C'i  Aluhron (mint a 

 (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  Welk  közüzemi is különszolgáltatási díj 
megfizetéséhez szükséges anyagi eszközök a rendelkezésre állnak. 

A  számlavezetö banknál az elmúlt  1  évben sorban állás nem volt, amelyeket az alábbi 
okiratokkal igazolok: 

L A II >4 - -grj • 

Budapest, .2..C2.1..0:). 

EURO QQQTHANGKB 
lO8WBudapel 

Loson 2/ 10. 
Atkozám -2-42 

ajánlattevö cégszerű aláírása 

21) 
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KSH  Bank  Zn. 
• t•teált Budapest 

ir EL% 021. erprä 
>Tr- • 

Made! Knsztina 
bank itanácsad6 

Polgäri  Andrea 
banki tanácsadó 

Confidential 

44 Bank 2d. 

5  Lakossági  !elk 
02 Budapest.  Liget tér  3. 
aton.  (06 1)433 1520 
(061)433 1530 

ne.khb.hu • khbinfoekhb.hy 

I klatószám:2021/015L 
Ügyintéző: 

IGAZOLÁS 

miatt: EURO DUG THANG Korlátolt felelösségü Társaság 

(lhasználási  cal:  Pályázat 

:Won  igazoljuk. hogy az EURO DUC THANG Korlatolt Felelösségii Társaság részére adószám: 
824324-2-42.  székhely:  1083 Budapest,  Losonci tér  4 11/10I 2009.09.03.  óta 
ämon  HUF  pénzforgalmi bankszámlát vezetünk. 

bankszámlán az elmúlt  12  hónap alatt  (2020.02.01.  és  2021.01.31.  között) sorbanálió tételek nem 
erepeltek 

'21  február  22.  napján érvényes adatokat tartalmazza. 

:en  információ kibocsátásával kapcsolatosan Bankunkat semmilyen kötelezettség nem terheli. 

tdapest, 2021.február 23. 

     

     

g% tort.  tz‘t. 
; t̀ire" NOE V 

OE9Y24kbzesiCg ,01-10-041043 nyilvintartó:  Főváros  libryMyszet eágbiresitaa 

' e h 

KBC csoport tagja 

A 

   





8.számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Kálvária  ter 19.  száni alatti,  35456/0/A/35  és  35456/0/A/4 
helyrajzi számú nem  !alias  céljára szolgáló egybenyitott helyiségek bérbeadása 

NYILATKOZAT 

a bankszámlaszturól 

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 összeget az alábbi 
bankszámlaszámra visszautalni: 

Bankszámlavezető pénzintézet' ii I,  ,

 

IMIMISIM il Bankszámlaszám:... S a 

Bankszámlával rendelkezni jogosult:  47-n 11111.0 1111111101101111. 11SII • ......... . 
(név, lakcím vagy székhely) V k: ( liOEyLiOEL.r b . 

Budapest. ..J. . 4 

 

EMI THANG  KFT 
8 Buciapet 

L z lül 2/10. 
Actätzti 22—  4G42 

 --OE  

    

     

.ajánlattevő alánisakegszerii aláírás 
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9.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Kálvária tér  19.  szám alatti,  35456/0/A/35  is  35456/0/4/4 

helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló egybenyitott helyiségek bérbeadása 

NYILATKOZAT  

Alulírott VA WO,  mint a (  
• (jogi szemily/szervezet neve)vezető tisztségviselője kijelentem, a társaság/szervezet 

a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  § bekezdés  1.)  pontja szerinti átlátható 
szervezetnek  in  intisül. 

ivist11316 ezetnek minósül: 

id at  olyan bel vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezögardalkorló szenezet amely megfelel 
következet felteielekturk: 

ha)  — a nyilvártosan működő részvénytársasig kivételével- tulajdonosi szakezhe, a penemostis &a terrorizmus finanszinvita 
megclózestirül megakadályozásáról  sags%  ttineny szerim sunhat:Ireton teny kgcs tulajdonosa mcgismerbegs, 

h19  az Európai Unió tagállamában, ws Európai Gazdasági  'thongs) unlit  megállapodástan részes államban, a Viatslasági 
14)ütiniükbdesi thr Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóillegiséggel. amellyel 
Magyarországnak a  kolas  adtizratits etkenmeserői szóló  et.>  ezménye  sea. • 

nem minősül a iärsas.igi adót) és az osztalékitdödil seolo tönény  :wend  mcglottürotoit  Ocala-zoo  külföldi társaságnak. 

/oft  a gazdalkodó santletben közveilenol közvetetten  kilt  mint  2590-us  tulajdonnal, befolyással vagy szavaati joggal 
boo  jogi személy, jogi  swivel)  iseggel  man  golden:c/o gazdálkodo  wen  eOEct tekintetében a  fug N9 es  be)  eon'  szerinti 
feltetelek 

on,  a civil szteseeei  es  a  viii  társtilat.  ninety  megfelel a kövelkező feltételektick: 

ea) sweet  I isztségviselöi megismerbetok. 

eh)  a civil 57.01T7A1  es  a  viz'  társulat. vidamini  rick  vezeló iisziségviseMi  neat  átlátható senvzolien  aim  andelkeznek  25%. 
ot megluiladó resits:dense). 

cc)  &Milts:lye  at  Európai Unit, tagállamában, az Európai Gazdasági Tersegról  soak:,  megállapotlösban. téSZCS államban, a 
Gazdasági Együnniüködési  es  Fejlesnési Szentzet lagállamithan  'as)  olyan államban  'an.  amellyel  map  afammimak kenős 
ado/tanks elkerüléseról szétlá egyeambee van. 

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

bejegyzéséről, 
2.  

Kijelentem, a fenti ingatlan  bedew  időszakában a jogi személy/szervezet tekintetében nem 
tervezünk olyan változást. amely miatt a jogi személy/szervezet  mär  nem mintisülne átlátható 
szervezetnek. 

Tudomásul veszem,  bogy  amennyiben bánniféle változás miatt a jogi személy/szervezet  mär 
nem minösülne átlátható szervezetnek, a bérbeadó a bérleti szerződést jogosult felmondani. 

tosonei tOE; 2161:,..4:12 
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II. sz. melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Kálvária  ter 19.  szám alatti,  35456/0/A/35 it 35456/0/A/4 
helyrajzi számit nem  latish  céljára szolgáló egybenyitott helyiségek bőrbeadása 

Bérleti szerzödés1 érintő módosítási javaslatok  es  nyilatkozni 

u 1 t tv I t;  
A laliron  (net!)  mint a 
z. Lk 1 11 Iii A 1.1 1: 4: 7  (társaság neve) vezetö tisztségviselöje jelen 
pályázatban található haiározadtpi / hateirozoti időre .szóló* bérleti szerződéshez az alábbi módosítási 
javaslotokat teszem ülTiírieszek módosítási javaslatot'  

A *-gal  jelölt résznél a megfelelö szöveg aláhúzandó 

-; ‘." ./ 1/47:. • 

;I%  i. A 

i:11,. ‘. • -1 OE, 1 Aluiiroil — ' ' —  (tidy) mini  a 
: •-{  •••OE  > ( .  7111.-A l-  s  OE. .d... .i.  ((árság neve) vezető tisztségviselöje 
nyilatkozom, hogy Pályázati felhívás melléklet* képező bérleti szerződés tervezetekkel kapcsolatos 
észrevételek, módosítási vagy kiegészitesre irányuló javaslatok  Kiln()  általi elutasítása esetén is 
fenntartom ajánlatomat. 

EURO DUG  THAWS  KFT 
1083  Bin:lapel 

Lcr...onc. 4. 2/10. 
Ackeszám:1  24324-2-42 

 

   

   

pályázó aláí iszenl aláírás 
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edetsurkezco és tanösurkneu szakcati 
HAJWMICUSZTIK  Kt 

1221  podaPte. 13. 
Te:  06 14245254 moseslecameho 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

I ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 3 

1.1. A  MUNKA TARTALMA,  A  MEGBÍZÁS TÁRGYA: 3 
1.2. MEGLÉVO ÁLLAPOT,  AZ  ÉPÜLET LEÍRÁSA: 4 
1.3. A  vIZSGÁLATRoz RENDELKEZÉSRE ALI» ADATOK: 4 
1.4. VIZSGÁLATOK: 4 
1.5. IVIEGÁLLAtinsox, SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK: 5 

II. JAVASLATOK: 7 
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EpiicupwrInali ante:hue abbe 
• 114.196-41CUSZIllt 

122113146K Palk. v. 13. 
Tel.: 06 142452-54, seal: aradeboldirithe 

I. Általános leírás 

1.1. A  munka tanulnia, a megbízás tárgya: 

A  vizsgálat célja:  A  !CET CIZLETTER ÖSSZENYITÁSÁNAK 

LERETÖSEGERÓL NYILATKOZAT 

A  vizsgálat helye:  BUDAPEST,  VIII. KÄLVÁRIA  TER 19. 

A  sarki üzlet vezetője megkeresett bennünket, hogy vizsgáljuk meg a 

lehetőséget, a Karácsony Sándor u-i oldalon, a mellette levő az önkormányzat 

tulajdonát képező üzletteret hozzá kívánja csatolni a bolhoz.  A  vizsgálat, a 

nyíláskiváltás megvalósíthatóságát vizsgálta, a szükséges beavatkozásokat 

részletezi. 



rem neer.,•".75,7OEMMeneraMtie-

 



  

•—u72.±:f.6,62403.3K33317667r$3,7 

 

  

Lpulaszekezeti is att6a-rkezeu 324m6 
11M1.11::-A1CtliZTII: 

1221 Iludapeg. Pate'lux u 13 
TcI :06 14245234. mall mn263131-6oultnt In, 

1.2. Meglévő állapot, az épület leirása: 

Budapesten a  8.  kerületben, a Kálvária térre nyíló üzlet, utcai traktusban 

található az épületben a vizsgált épületrész. 

A  vizsgált épület, pince + földszint +  3  emeletes, keretes alaprajzú, magastetős, 

téglalap alaprajzú, vélhetően a múlt század közepén épült, hosszfalas 

kialakítású. 

Az épület hagyományos anyagokból épült. téglafalas, vélhetően részben szilárd 

födémes. 

1.3. A  vizsgálathoz rendelkezésre  MI6  adatok: 

Helyszíni szemlét tartottunk  2021.  február 16.-án. Rendelkezésünkre állt a 

helyszínen végzett szemrevételezéses vizsgálatok adatai.  A  helyszínen 

tapasztaltak alapján az eredményeket az alábbiakban foglalom össze. 

1.4. Vizsgálatok: 

A  külső oldalon az utcai homlokzati felületen tudtuk mérni, a nyílások közötti 

méreteket.  A  bel térben, a főfalakon nem látszik károsodás. 

A  válaszfal a kit üzlethelység között mérhetően  20-21 cm.  Ez a  15  cm-es régi 

méretű téglából falazott elválasztást feltételezi. 

A  belső fesztáv  4,9  m. 

60-60 cm  főfalak melletti falftilet meghagyva,  3,7  méteres nyílás alakítható ki. 

Acélgerendával lehet a kiváltást kialakítani, 

15-20 cm  félfekvést kell hagyni. 

2  db  1 160  gerenda alkalmas lehet a kiváltáshoz. 

A 74  mm talpszilességgel az elhelyezése is lehetséges. 

../23 

-Mr ,s-73 
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Wileisurkezeu is tandszerkeuti szaken6 
HAIDGAKUSZTIK ha 

1221 Budapest, Pedalos u. 33 
% 14245254. ewe reousleonlse.hu 

Az átjáró elvi kialakítása az üres üzlet felől 

1.5. Megállapitások, szükséges beavatkozások: 

A  fotókon jelölt üzletterek közötti  15  cm-es tömör tégla válaszfal kiváltása 

szükséges a két üzlettér összenyitásának igénye szerint. 

A  válaszfal felett vélhetően válaszfal található. Annak érdekében, hogy a felső 

födém a ráterhelés következtében ne mozdulhasson meg  es  hajszálrepedés se 

jelentkezzen, az utólagos fal kiváltás  szabályait betartva a meglévő válaszfalon 

nyílás kialakítás készülhet, így a tartószerkezetet nem érintő beavatkozással, a 

két helység összenyitása megoldható. 

-sat-cr. 





tpaleuuditzte  és  umendineli saikM6 
HAJIXFÁKIAZTIX KA 

1221  Budiphp, Pedelhes  0. 13.  • 
Tel: 06 14245254, awl  tioteetealineliu  

A  bejárat melletti és a bejárattal szemben levő utcai főfal előtti szakaszon  60-60 

cm-es faltest meghagyása javasolható, a fal fül megtartása szükséges.  A  nyílás 

3,7-3,8  méteres.  A  kiváltó acélgerenda hossza  15-20  cm-rel több, mint a 

kialakítandó nyílás mérete. Jelen esetben a  3,7-3,8  méteres nyílás esetén  2  db  4-

4,2  méteres  WE 160  gerenda alkalmazAndő. 

A  fal mellé épített ideiglenes támasz mellett bevéshető az acélgerendák helye.  A 

nyílás fölötti áthidalás kialakításához a fal egyik oldalán lehetőség szerint a jól 

hozzáférhető oldalon kezdve fészket kell vésni a gerenda méretének 

megfelelően a falvastagság feléig.  A  galéria szint felett közvetlenül célszerű ezt 

kialakítani. 

Az elhelyezett acélgerendát a felette lévő szerkezethez acélékekkel, illetve 

cementpépes injektálással ki kell ékelni, miközben a végnél a felfekvés fészkét 

ki kell betonozni.  A  beton megszilárdulását követően,  1- 1,5  nap ráhagyással 

ugyanez a művelet elvégezhető a másik oldalon, az épületen belülről.  A 

várakozási itt is  1-1,5  nap az anyagszilárdulás függvényében. 

Ezt követően a két acélgerenda alatt az előre tervezett nyílásméretnek 

megfelelően a fal kibontható.  A  bontás során javasolt a téglafugák mentén 

végezni a bontást, illetve gyorsvágóval a bontási vonalat kialakítva a 

megmaradó faltest épsége megőrizhető. 

Az együndolgozás érdekében a két gerenda átfűzése  3  helyen 12mm-es menetes 

szárral, vagy az  also  övek laposvassal összehegesztése javasolható. 

A  méreteket a helyszínen ellenőrizni kell. 

dof 
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Budapest, 2021. 02. 19. 

Mózes László 
Tartó rkezeti vezetőtervező 

T  01-2405  SZÉS1, SZÉS2 

tpulenzetleut 6 tanósruktuu szakirt6 
HAJDÚ-AKVSZTIK Kb. 

1221 Budapest, Paellas a. 
Tel.: 06 14245254. email: mozcsIgicaliae.bu 

II. Javaslatok: 

A  felújítás előtt a szakszerű munkavégzéshez a szerkezetek felmérése feltárása 

szükséges. 

A  középfűfalon nyíláskialakítás, változtatás nem lehetséges, mert kémény 

strang elemekkel telített. 

2 
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13.  sz. melléklet 

Bérbeszámítási kezelem 

AltaIkon, 
EURO DUG TRANG 

1083  Budanet (név) a 
Losonct zio. 

Adószam:  14824324.2-42  (cégnév) (székhely: 

• cégjegyzékszám: 

cégjegyzásre jogosult képviseiöje, a  Budapest  Józsefvárosi onkon»ányzat tulajdonában älló,  Budapest 

VIII., ....bM4QQ,951.k......k4a1.Leg, saint  alatti, (hrsz.:  

utcai/udvari bejáratú, pince/alagsor/fsz./....emeler szinten elhelyezkedő m2  alapterületű 

helyiségre bérbeszámítási kérelmet nyüjtok be,  .2.  S  Lt 00.3 -6 2mv  Ft  összegben. 

Nyilatkozat 

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

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

Tudomásul veszem továbba,  bogy  a bérbeadó  »cm  szavatolja,  bogy  az általam végezni kívánt 
tevékenységet a helyiségben végezhetem, szükség esetén  at  engedélyeket be kell szereznem, a 
helyiséget a végezni kívánt tevékenységhez szükséges állapotra fel kell újítanom. 

Tudomásul veszem,  bogy  amennyiben a helyiséget non a bérleti szerződésben meghatározott 
tevékenységre használom, engedély nélkül átalakítom.  at  a bérleti szerződés felmondására okot  ado 
körülmény, valamint a helyiség eredeti állapotát  solid  költségemre vissza kell ällitanom. 

3 5  Li A/3  
Tudomásul veszem,  bogy  jelen wilatkozatom elválaszthatatlan mellékletét gpezi a  Budapest  VIII., 
D. p ka: .9- .sreta;‘441‘..i. ."..,1--  - •  45  szám alatti, (hrsz - ) utcai/udvari 

bejáratú, pince/alagsorasz./ emelet* szinten elhelyezkedő .CC m2  alapterülete 
helyiségben végzendő felújítási munkálatokról szóló tételes költségvetés, mint a pályázat  14.  számú 
melléklete. , - 

Budapest, 202.4 •  3 05  

ügyvezető/vezető tisztség  tern  cégszerü aláírása 





CS  ELEK 

1-35 
861133.14) 

Üzlethelyiség felújítási munkálatai 
Elrendelö: 
Cím:  Budapest,  VIII. kerület Kálvária  ter 19. 

LUKÁCS ELEK 4969  Tea:ahem*. Fő t'.  125 AdOsam:66113340-1-35 \ EU  &Mutt=  HU  66 
teiv.u.3180953181334° 

Munka Megjegyzés Mennyseme. Manny. Egységér 
Anyag 

Egységér 
Mankadij 

Anyag 
(Ft) 

Munkadij 
(Ft) 

L Bontás: 
- nagyterem  es  kisterem központi+nagyterem és 
konyha közötti polilcarbonát falak; 
- nagyterem padlóján  2x2  m betonlap; 
- kisterem  2  réteg padlószőnyeg; 
-  raker  parketta, plernafa és vakpadló szerkezet salak; 
- laza vakolat  min' den  helyiségben. 

Törmelék- 
etstilítással 

db 1 150.000 390.000 150.000 390.000 

2. Galériára vezető régi lépcső elbontása, új 16pcsönek 
nylLis kivigisa, új lápcső gyártása,  cis  beépítése 
(vasszerkeztt, fa, lépcsőfokok). 

Törmelék- 
elszilítással 

  

215.000 50.200 215.000 350.200 

 

3. Regi ela új üzlet közötti  22 cm  vastag fal lcibontása  370 
cm  szélességben, statikus által meghatározott Kivált 
beépítése, nyílás kidolgozása. 

Tönnelék- 
elszálibissal 

db 

 

157.000 110.000 157.000 157.000 

4. Hátsó ajtó: 
- fal és rács kibontisa 
- új  1  szárnyú műanyag bejárati ajtó gyártása és 
beépítést, környezetének rendbeitozatala. 

 

db 1 390.000 

 

730..800,.'390.000 730.800 
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