
'- l/i
W,&&Wwry*ruwt,#s

Budapest Józsefvárosi onko rmányzat
Képviselő.testülete számára

Előteľjesztő: Kovács Ottó vagyon gazdá|kodźsi igazgato

A képviselő-testületi ülés idopontja: f015. oktőber 22. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi
lakás célú helyiség béľbeadására kiírt
megá||apitására

út 59 ' szám alatf i, onkormányzati tu|ajdonú nem
nyilvános pá|yázat |ezárásáľa, az eredmény

A rlapirendet nyílt ülésen kelI tárgyalni' a d<jntés e|fogadásáhozegyszeru szavazaÍÍobbség sztikséges.

ElorcÉszÍro SZERVEZETI pcysÉc: JózsppvÁnosl GezoÁlrooÁsl KozpoNr Znr.
KÉszĺľprľp: BłLoc ERIKA REFERENS

PÉNZÜGYl FEDEZETETlcÉNveL/rye141glllyEL' IGAZoLÁS: ą-; ft......-\

JocrroxrR orr, .d'
BpreR.lgszrÉSRE eLKRl-ľ't,ąs: .j- l-

DRNepe-RlvÁN EoINe
tr,cyzo

rłRrós ľÁvoLI-ÉľÉseN
on. MÉszÁn ERIrcĺ\

eĺsecvzÓ

Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi X
Emberi Eľőfoľrás Bizottság vé|eményezi tr
H atár ozati j av as|at a bizoÍtság számár a:

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a KépviseIo-testĹiIetrlek az e|őterjesztés
meg!árgya|źsát.

Tisztelt Képvise|ő-testület!

I. Tényállás és a dtintés taľta|mának ľész|etes ismertetése

Az onkorm ányzattu|ajdonát képezi a Budapest VIII., Rákóc zi i:t 59. szám a|aÍti,3462810lAl3 hrsz-ú,
pinceszinten (fOZ m2), ťo|dszinten (439 ÍIŕ), féleme|eten (l95 m2) e|helyezkedo összesen 836 mj
al apterü |etű nem lakás cé|jár a szo|gá|ő he lyi ség.

A he|yiség azingat|an-nyi|vźntartásban Ĺiz|ethe|yiség besoro|ássa| szerepe|.

Avízőrás helyiségre az onkormányzaÍ.közös kö|tségfizetési köteIezettsége osszesen: |24.777,- Ft/hó.

A Képviselő-testĹilet a |6012015. (VI. 25.) szálnú|latározatában felkéne TársaságLlnkat a fenti he|yíség
bérbeadásáľa vonatkozó nyiIvános, egyfoľdulós pá|yázat kíírására.635.733,- Ft/hó + Áfa bérleti díj
összegen.
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A ptiyázati felhívást a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. kozzétette a képviselo-testületi
határozatban fog|a|taknak megfele|ően ' Apá|yázat 20l5. szeptember 2-tóI kertilt kiírásra,apét|yázatok
benyújtási határideje f015, szeptembeľ 16-a' a bontás napja20l5. szeptember l7-e vo|t. A pá|yázati
dokumentációt egy személy vásáro|ta meg. és határidón be|ü| egy pá|yázat kerti|t beadásra.

A pá|yázati hirdetményben foglalt határidon beltjI az a|ábbi ajánIattevotol érkezett be ajánIat:

Ajánlattevő neve: T and T Family Kft. (székhely: l 196 Budapest, Kossuth L. u,92.; cégegyzékszám:
0l-09-929053; adószám: 14981328-2-43, képviseli: Nguyen Thi Thuy
iigyvezető)

Ajánlott nettó béľletĺ díj (Ft/hó): 750.000'- Ft
Bérbevétel időtartama:

Bérbevétel célja:

határozott ido' 5 év

vegyes (édesség' üdíto, illatszer,háztartási cikkek, vegyi áruk)
kereskedeIem (szeszesital áľusítással)

Egyéb válla|ások: nem került kitoltésre

Af015. szeptember f|-i ércékelésijegyzőkönyvben rögzítésre kerü|t, hogy az aján|attevő a pá|yźuati
kiírásnak megfele|oen nyújtotta be a pá|yźnatát, ezért h iánypótlásra nem volt szükség'

Éľtéke|ési javaslat: a pá|yázat érvényes

A pá|yázat elbírálásának fő szempontja az ajánlott bérleti díj összege volt. A pá|yázat kiírója azonban
a pźiyázaÍ'i fe|hívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult volt megvizsgá|ni az
ajánlattevok alkalmasságát a szerzódés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok
eredetiségét is ellenorizheti.

Fentiek értelmében az aján|atok rangsora:

l) T and T Family Kft.

Tekintettel arra, hogy a pá|yázaÍi eljárás során egyet|en éľvényes aján|at érkezeÍÍ be, a ptiyázatbontó
bizottság apá|yázat nyeftesének a T and T FamiIy Kft.-t javasolja.

Javasoljuk, hogy a Képviselő-testĺilet a Budapest VIII., Rákóczi űt 59. szám a|atti, 3462810lA/3 hrsz-
ú, 836 m, alapteľi.iletű önkormányzati tulajdonú, iires üzlethelyiség bérbeadására kiít nyilvános
egyford u lós pá|y ázatot ny i lván ítsa érvényesnek és eľedményesnek.

Javasoljuk a Budapest VIII., Rákóc zi út 59. szám a|alti,3462810lAl3 hrsz.ú, 836 m2 alapteľtiletű, üres

önkormányzati tulajdonú nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadására kiín nyilvános egyfordulós
ptilyázat nyertesével,a T and T Family Kft'-ve| a béľ|eti szerződés megkötését, |latározoÍtidőre,f020'
december 31. napjáig, Vegyes (édesség, üdítő, i||atszer,háztarÍási cikkek, vegyi áruk) kereskedelem
tevékenység (szeszesita| árusítással) cé|jára, 750.000,- Ft/hó + Afa bérleti + közüzemi- és
kĹi lonszol gáltatáS i díj osszegen.

II. A beterjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadására kiírt nyilvános egyfordulós pá|yázat |ezárźsához és az
eredmény megá||apításához bérbeadói dontés sztikséges, amely dontés meghozata|ára - tekintettel az
ingatlan éľtékére - a Képviselő-testü|et jogosult.

III. A dtintés célja' pénziigyi hatása

Javasoljuk a fenti he|yiség bérbeadását' mive| a helyiség mielőbbi bérbe adásából befolyó bérleti d[i

fedęzi az onkormźnyzat' közos költség fizetési terhét, a helyiség á||aga nem romlik tovább.
Amennyiben nem adja béľbe a he|yiséget az onkormányzaÍ, kiadásként havonta közös költség fizetési
kötelezettsége keIetkezik.

A döntés pénzugyi fedezetet nem igényel.

AhaÍ.ározatijavas|at e|fogadása kedvezoen befolyásolja a2015. évi bérleti dij bevéte|t.



IV. Jogszabályi kłirnyezet

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és vagyon fe|etti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szo|ő 66/f0l2. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 16. $ ab) pontja szerint a Képviselő-testület a
tulajdonosi joggyakorló a l00 millió Ft feletti éftékű vagyon hasznosításáva| kapcsolatos döntés
meghozatalában.

A versenyeztetési e|járás típusáró| a 66lf0|2. (XII. l 3.) számí: a Budapest Józsefuárosi tnkormányzat
vagyonáró| és a vagyon fe|ętti tll|ajr|onosi jogok gyakorlásárol szóló ľenclelet 7' $ (l) bekezdése
rendelkezik. A Rendelet 7. $ (2) bekezdése alapján. ha tnkormányzat rende|ete vagy a Képviselo-
testület |latározata mást nem tarta|maz, a tulajdonosi jog gyakorlója határozza meg, hogy melyik
Versenyeztetési eljárást kelI a|ka|mazni.

A nyilvános pá|yázat |ebonyo|ításánakszabá|yait a versenyeztetési eljárásokról sző|ó 4712015. (II. l9.)
s zá m ú K ép v i s e | ő -te s tü l et i határ o zat tarta|mazza,

A Budapest Józsefoárosi Önkormányzat Képviselo-testüIetének 4,7l2o|5. (II l9.) számű
Versenyeztetési Szabá|yzatźtt a Budapest Józsefvárosi tnkormányzat tulajdonában á||ő vagyoneIemek
hasznosítása és tulajdonjogának átruházźsa esetén a hasznosító és a tulajdonjogot szerző szemé|yének
kivźiasztására kel| a|kalmazni, ha a veľsenytárgya|ás tartása jogszabály alapján köte|ező, vagy a
tu|ajdonosi jogkörgyakoľló előíľta, hogy a Vagyont versenyeztetési eljárással kelI hasznosítani vagy a
tu |aj donj o gát átruházni.

A Veľsenyeztetési Szabá|yzat III. Fejezete a|apján történt a pá|yázat bontása, a pá|yázati ajánlatok
e I bírál ása és az eh|lez kapcso I ód ó j egyző konyvek e l készítése.

A III. Fejezet 40.) pontja értelmében a pá|yázatok eredményét a Kiíró á||apítja meg. A pá|yázati
ajánlatok eredményét a pá|yázatok fe|bontásátó| számított 90 napon beltil kelI megállapítal.li. Az
eredmény megá||ap ításának határi d ej e egy al kal om mal me gh osszabb ítható.

Az onkormányzat. tulajdonáball á|ló nem lakás cé|jára szolgá|ó helyiségek bérbeadásának fe|téte|eiről
szo|ő 35l20l3' (V|. 20.) önkormányzati ľende|et l4. $ (2) bekezdés a|apjźn a |eendő bérlo a béľleti
szerződés megkötését megelőzően koteles a bérbeadónak 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfele|o
összeget óvadékként megfizetni, valamint a l7. $ (4) bekezdés alapján közjegyzo előtt egyolda|Ĺl
köte I ezettségvá| lalás i ny i I atkozato t a|áírni.

Fentiek a|apjtm kérem a Tisĺelt Képvise|ő-testületet, a fenti helyiségre kiín nyilvános egyfordulós
pá|yźnat|ezźtrásáva|, és az eredmény megállapításáva| kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

. . . .. . l .. . . (. . . ) szźmís Képviselő-testü leti határozat

A Képvise|ő-testtilet úgy dönt, hogy

l.) megálIapítja, a Budapest v|||',346f8l0lAl3 he|yrajzi számon nyilvántaftott, a Budapest VIII.,
Rákóczi út 59. szám a|aÍti, 836 m, a|apteľÜ|etű, Üres clnkormányzati tulajdonú nem lakás cé|ú
Ĺizlethelyiség béľbeadásárakiírt nyilvános egyfordu|ós pá|yázati e|járás érvényes és eredményes.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgato
Határidő: 20|5. oktober 2f '

2.) apä|yázat nyeftesének a benyújtoÍ1aján|ataa|apján a T and T Family Kft.{ nyilvánítja.

FeIe|ős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ ZrÍ,. vagyongazdálkodási igazgato
Határidő: f015. oktőber 22.

3,) hozzájárul a Budapest VIl|', 3462^810ĺAl3 he|yrajzi számon nyilvántaÍott, a Budapest VIII.,
Rákóczi út 59. szám a|aÍĹi, 836 m. alapterü|etiĺ, üres önkormányzaÍ'i tulajdonú nem lakás célri
helyiség bérbeadására kiín nyiIvános egyfordulós pá|yázat nyeľtesével, a T and T Family Kft.-vel
a béľleti szerzódés megkötéséh ez határozoÍt időre, 2020. december 31. napjáig, vegyes (édesség'



ĺidítő, il|atszer, háztartási cikkek, vegyi áľuk) kereskedelem tevékenység (szeszesital árusítássa|)

cé|jára,750.000,- Ft/hó + Áfa bér|eti + kozĺizemi-és különszolgáltatási díj összegen,

Fetelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatő
Határido: f015. oktőber ff .

Ę a3.) pont szerinti bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában

ál|ó nem |akás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának fe|téte|eiről szóló 35120113. (VI. 20.)

onkormán1.zati rende|et l4. $ (2) bękezĺlésę a|apján j havi hér|ęti díjnak megfelelő óvadék

megfizetéśét, va|amint a |.7. $ (4) bekezdése alapján kozjegyzó előtt egyoldalú

kotel ezettségvá ĺ lal ás i nyi |atkozat a|źĺírását vál l alj a a l een dő bérl o.

Fe|elos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zĺ. vagyol.lgazdálkodási igazgaÍő

Határido: 20l5. november 30.
A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefvárosi GazdálkodásiKözpontZrt.

Budapest, 201 5. október 5.

Tisztelettel:

Kovács ottó
v agy ongazdál kodás i igazgatő

Töľvényességi ellenorzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:
,A
ĺ - ,r,l,

í?4{ , U%r%L/
Dr. Mészár Erika

a|jegyző

Züi5 ĹliiT Í ?,

Mellék|et: pźĺlyźnatbontási, éľtékelésijegyzokönyvek ..ĺ. eź../1,^Ł!-0!:!4!!Ł
T and T Family Kft. ptl|yázata !- . go , Ą^,a-!rilł/Jp*.,
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amely 2015. szeptember t7-én, a Józsefváľosi Głzdálkodási Központ Zr1 hivatalos
helyiségében készült a Budapest vlu. keľĺilet Rákóczi út 59. szám alatti önkoľmányzati
tulajđonú ĺiľes nem lakás céIjáľa szolgáIó hetyiség béľteti jogának megszerzésével
kapcsolatosan kiíľt nyilvá nos egyfoľdulós pł.Jy ázat kapcsán.

Jelen vannak:
A je|en|éti ív szerint.

A pá|y źĺzatbontó bizottság tagj ai :

. Markó Tímea a pŕiytnatot lebonyolító Józsefuárosi Gazdálkodrási Központ Zrt. Helyiség
Béľbęađási Irodavezetöj e, a pźtJrý äzatbontó bizoťtság eĺnöke,

- Balog Erika a pźiyáz"atot lebonyolító Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt. Helyiség Bérbeadási
Iroda részérő|, a pźńyázatbontó bizottsrĺg tagja,

- Dľ. Kerényi Géza üryvéd, a Józsefuárosi Gazdalkodási Központ Zrt. jogi képvise|ője, a
p á|y ázatb ontó b i zottság t agj a'

Maľkó Tímea, a ptĺ|yźuatbontó bizoftság elnöke megnyitja a bizottság ülését' Feĺkéri Balog Eľikát a
pál|yźratbontźĺsrólkészülo jegyzőkönyvvezętésére.

Markó Tímea ismeľteti apá|y-énati kiíľásban szereplo adatokat. A pźilyázat kiírója a Budapest Főváľos
VIII' Kerület Józsefvárosi onkormányzat. A pá|yźnat |ebonyolítója a Józsefrárosi Gazdálkodási
KözpontZrt.

Apä|yźnat cé|ja; a Budapest Főváľos Józsefvárosi onkoľmányzat Képviselő-testĺilęte 160/2015. (vI'
25.) szátnú döntése alapjłłn a tulajdonát képezo Budapest vIlI., 346f8/0lA13 helyĘzi szám alatt
ťelvett, a Budapest vlII., Rákóczi tlt 59. szám a|atti, 836 m2 alapteľĺilet{ĺ ĺiľes, önkormányzati
tulajdonú nem lakas céljára szolgáló helyiség bérbeadása nyilvános egyfordulós pŕt|yázat tltján.

A pályínatot az nyeri, akí a pźiyźnati felhívásban ńgzített feltételek teljesítése mellett a béľleti díjra a
legmagasabb aján|atot teszi. A pźńyázat egyéb feltéte|eit, az ajanlattevő által megvástLTo|t pállrytlzati
d okum entác iő Íarta|mazza.

Markó Tímea e|oadja, hogy az aján|attételi e|jáľás nyilvános, a Kiíľó apá|yźr:ati felhívást kozzétettę
Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat Polgármesteri Hivatalban, a Jóesęfvrłľos honlapján
(wwwjozsefvaros.hu), továbbá a Jóxefváľosi Gazdálkodási Ktizpont zrt. honlapján
(www.kisfalu.hu), és a Bp' VIII' Losonci u' 2, sz, alatti irodájának hirdetötáb|ájáll, valamint a
Polgáľmesteri Hivatal költségmentes hiľdetési felĺiletein.

t.

.b

CÍm ľIrsz AlapteľÜlet
mz

Fekvés Rendeltetés Minimális
nettĺi bérletĺ
dĺj (Ft/hó)

Aján|ati
biztosíték

(Áfás tĺsszeg)

Rákóczĺ tit 59. 34628/0ĺA/3 836 pince +

ftildszint
t

félemelet

üzlęt 635.733,- Fr 2.422.143,-Fr

(j-^-
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Markó Tímea ismeľteti, hogy az ajźn|at benyújtásának hatarideje 20|5. szeptembeľ 16. 1 130 óra volt. A
benyújtás helye a Józsefváľosi GazdáIkodási Központ Zrt- 1083 Budapest, Losonci l' 2. a1atti,
Helyiség Béľbeadási lrodája'

Markó Tímea ísmeľtęti továbbĄ hory Kiíró kikötötte, hogy a he|yiségben nem végezhető a KépviselcĹ
testü|et f48/f013. (VI' ĺ9.) szäműhatćrozatźľnak 8. pontja szerĺnti 25 %.os béirleti dij kategóriába
tartozó, illetve nyilvános internet szolgáltatás (internet kávéző, call center, stb.) tevékenyJég'
Azi|yentevékenységrevonatkozóaján|atotKiíľóérvényte|enneknyiIvánítja'

A fenti helyiségre vonatkozó pál\yźnati dokumentációt egy személy vásaľolta meg.

Hatáľidőben a Budapest yIil.,34628ĺalN3 helyrajzi szím alatt felvett, a Budapest VIII., Rákóczi út
59, szám a|atti,836 m2 alapteľiiletĺĺ, iires nem lakás cé|jtra szolgáIó helyiségľe 1 db pä|yázat é,rkęzętt
be az a|ábbi ajánlattevötöl:

r.)

Ąánlaťtevő neve:
Székheĺye:
Ajánlott nettó bérleti d(i Gtĺhó): 750.000,.
Bérbevétel időtaľtama:
Tevékenység:
Egyéb váIlalások:

T and T Family Kft.
1l9l Budapest, Kossuth L.u.9f.

hatÁrozott idő 5 év
vegyes kereskedés (szeszesital áľusíüíssal)
nincs

k. m. f.

A pá'\yźnó apá|yźnatbontáson az ĺ)gyvezetći nem jelent meg.

A 
-bizottság megá|lapítją hogy az ajánlattevö a pá"lyźlzati kiírásnak megfelelően nyújtotta be a

p źily áľ;atat ezért hiány pót l asľa n i n cs s zü kség^

Markó Tímea tź$ékoztatja- a jelenlévöket, hogy a Budapest, VIII. Rákóczi tlt 59. szźtm a|aĹti,
346f8ĺ0/N3 hrsz-ú 83ý mz alapteľiiletiĺ nem lakás célú he|yiség bérbeadására kiíľt nyíIt egyfoĺdulós
pályázat elbírálásának haláĺideje, és a várható eredményhiľdetés 20l5. november 30.a.

l'4"'k9 Tímea a pá|yázatbontó bizottság elnöke a fenti helyiségľe vonatkozó pźł|yáłzat bontó iilést
bezźlria'

Dr. Keľényi cénugyvéd
j egyzőkönyv hitelesíto



Jelenlétĺ ĺv

amely 2015. szeptembeľ l7.én' a Józsefváľosi Gazdátkodási KiĺzpontZrt.hivatalos helyÍségében
készĺilt a fenti címen lévő önkoľmányzati tulajdonri Íiľes nem |akĺís cé|jáľa szotgátrí helyĺség
béľlęti j ogának megsze ľzésével kapcsolatosan kiírt nyilvános pályázatľól.

Maľkó Tímea iľodavezetó a pét|yázatbontó bizottság
elnĺjke

Balog Erika ľeferens a pá|yázatbontó bizottság tagja ffi\ir \l
Dr' Kerényi Géza ügyvéd a pá|yázatbontó bizottság
tagsa



Énľnrpr,ÉsI JE Gy zoxoNYv

Készĺilt 2015. szeptember 2|.én 1030 óľakor a Józsefufuosi Gazdá|kodási Központ Zrt. (t083
B u dapest, Losonc i u, 2.) hiv ata|os hetyiségében.

Táľgy: Budapest VĺIl., Rákoczi tlt 59, szÄm a|atĺi,34628/0ĺN3 hrsz-ú helyiség béľbeadására kifitnyi lván os p źt|y źnat éľtékel ése.

Jelen vannak jelentéti ív szeľint

Maľlĺó Tímea ismeľteti a pá|yázati kiírrásban szereplő adatokat. A pá|yázat kiíroja a BudapestJózsefi,áros i on kormányzat.

A Buđapest Fováľos VIII. Kerület Józsefuárosi onkoľľnányzat Képviselő testüIetének 160i20l5. (VI'25.) számű haÍározaÍa alapján a pá|yázat cé|ja, a tulajdánát kJpezó Budapest YI]ĺl'', sątzg/oĺN3helyrajzi száln a|att !elv9tt' a Budapóst VIľ., Rákóczi ťlt 59. szám a|atti,836 m2 alapterületii, íiľes,öTľ"ľálłlati tuÍajdonír. rym l1kĺs celjá11 s3o|silo helyiség bérbeadisa .yirua*i. egyfoľdulóspái|yázat útján. A minimáIis bérleti díj 635133,-Fťh]o + Áĺa ossieguen keľüIt megieldlesře.Kiíró kikototte, hogy a helyiségben nem výqgzh9to a Képviselő]testiilet 248/2013. (VI. t9.) szamúhatáro.zatźnak 8' pontja szeľinti 25 %io.os uäĺeti d1i kategóriába tartoző, illetve nyilu.ĺoo. inteľnetszolgá|tatás (internet kávézó, call center, stb') tevékenység.
AzíIyen tevékenységľe vonatkozó ajánlatot Kiíró érvénytělennek nyilvánítja.

,ł. 
rg1ti hatáĺozat alapján elkészítésľe keľtilt a he|yiségľe vonatkozó päIyázatikiírás, amely közzétételrekerijlt a Budapest Józsefváľosi onkormányzat Polgámesteri Hivatálban, a JózsefváĹs honlapján

fuuľ.ipesęfvalas.hu), vaiamint a Józsefváľos] Gazdálkodási Központ Zrt. honlapján(wr,ĺ,rľ.kisfalu'hu.), és a Budapest VIII-, Losonci u. f. szám alatti iroda hiráetőtaula1łn, va|amint aJózsefvá.os című újságban és a Po|gáľmesteľi Hivatal kĺĺItségmenies hiľdetési ĺelĺlet!ĺn,'va;anintaz
ingatlalr.com h irdetési poĺtálon.

A pályázati felhívás a JózsefVáľos újság 20l5. szeptember 02-i szttmábankerült meg|elentetésľe.A pá|yázati dokulnentáciő 2015, augusztus z8-iől volt megvásároĺható, a beadäi határidő 2015.szeptembeľ 16. ] 130 óra volt. Azaján|ati biztosíték beérkezés]énęk határideje: fO15, szepiember l5. Apá|yázat bontásra 2015. szeptembeľ i7-én kerĺĺlÍ soľ.

A péĺ|y ázati doku mentáoiót l szemé ly vásárolta meg.

A határidőben beéľkezetľ ajánlatok szírna: l db

Az ajánlat ľövid ismerteŕése:

Ajánlattevő neve: T and T Fami|y Kft'Székhelye: 1 19l Budapes! Kossuth L. u.92.
Ajánlott nettó béľleti díj (Ft/hó): 750.000,-
Bérbevétel időtaľtama;
Tevékenység:
Egyéb vá|Ia|ások:

Iratáľozoťt idő 5 év
vegyes keľeskedés (szeszesital áľusítással)
ntncs

/l\\

A pá|yázo a pályázatbontáson nem jelent meg.



A 2015. szeptember 21.i päĺ|yźaat bontasi jegyzőkönyvben r<ĺgzítésre keľült hogy a Bizottság
megállapította, hogy az aján|attevő a pá|yäzati kiínłsnak megfelelően nyrijtotta be a pa|yazatéi ezért
hiánypótlásľa nem volt sztikség'

Éltékelés : a pá|y ázat éľvélryes

A legjobb aján|aÍra vonatkozó javaslat índokai; A ptůyźrati kiírás alapján az értéke|és szempontja a
legmagasabb bérleti díj volt.

A döntés indoka; a legmagasabb béľleti díj ajánlatof és a kiíľásnak megfeleló pá|yäzatot benyujtó
aján lattevö kiválasztása.

Mindezek tekintetébęn a pá|yázatértékeló bizottság javasolja a Budapest Főváľos VIII. Keriilęt
Józsefváľosi onkonnányzat Képviselö-testůiletének, ńoáy a fenti he|yiség bérbęadására kíírt nyilvános
páIyázatot nyilvánítsa érvényesnek és eredményesnek, álĺapítsa meg, hogy a ptĺ|ytuat nyeftese az T
and T FAMILY Kft. és a béľleti szerzőđés megkijtésére kérje fel a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ
zrL.t az aján|atban és a vonatkoző jogszabéł,lyokban meghatározoľt feltételęk melleu.

Tekintettel arra, hogy egyéb észľevétel nincs, az értéke|és vezetöje az értéke|ést 2015. szeptembeľ
21-én 1 l 00 órakor 1ezárja'

K.m.f.

dr' KerényiCéza
jegyzőkönyv hitelesítő

pá|y ázatérÍékelö b izottság eI nöke



Jelenlétĺ ív

amely 2015. szeptembeľ 21-én, a Józsefváľosi GazdáIkodásĺ KözpoutZrt. ĺľodájában késziilt, a
Budapest VIIL keľü|et Rákóczi űt 59. szám a|atti önkormćnyzatitulajdonri üres nem lalľás

céljáľa szo|gáló helyiség bérbeaďásával kapcso|atosan kĺíľt nyilvános pä.Jyízatánakéľtékelése

Maľkó T ímea a p á|y ázatéĺtékel o bizottság el nöke

B alog Eľika a pá|y ázatértékel ő bizotts ág tagj a

Dľ' Keľényi céza tigyvéd, a pá|yazatértékeló
bizottság tagia

/u,ľr l
l"l/ l--'-\ l', ...--ľl/r--=\-./ {_--sĘ|-.'



L-sz l*gruíea!,k

B-šđapest VľfI.Rá'}ĺóczi 'ľÍ 59. spám alatti.34ó28/0/Á/3 helyľaizi szánrú nem lakás

Jelentkezési lap
jogi személyek és egyéb szeľvezetek számáľa

Ji:

'ĺ

Buđapest,łł,{.il.4 3. ĺ .'Ü. i-
*ľ) 

L)

Vtotĺ
cégszeľií aláíräs

Jo gi személ y / szeĺv ezet nev e,
cégťotmtýa:

T avrd T Fá ľ.4i LY K trí
ffi*aa*r

Szekhelye: ĄĄqa B utcläpeŠt łcost.-"tl. L:ą?
Postacíme: la1t tB^'l^ueť1 ý.-'$ľ.,ł-tĹ. -u ę >
Telefonszáma: Ôä3Ö' 9c.l6 Yoąą
ľax szama:

E.mail címe: \(É-c'e(pn Ł+u^ľtf\-\ É ý @Iw.Đ. cc'
Statisztikaí számjel: .Ą ĄQzT3Lv : Ą+,t3 *Ą,Lj^ Ő Ą,
Cégnyi lvántartási/nyilvántaľtási
szttma:

0 
^*Ô3 

- f;zscs3
Adószráma: Lé18+3 zts _L_ą\
S ztlmlav ezető banki ĺának neve :

urrriĹľecŁit $c*lio- il.,ł".nąĺnľY żFł .
Bankszárnlaszáma: ,ł'ĺl1Ąĺrsv,Ą . oo qpo Ô'ł4_ $TĄ5oÜo?
Képviselőj ének neve, beosztása; t.Jľ{"^ Ttr( TĘ - üąrlo'afu,
Meghatalmazott neve2:

Tęlefonszáma:

ľax szama:

E=mail címe:

2 Meghata|mazott esetén

1,)1L

":nít.Ę'.-ľ.,-]iľ
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dJ

13

;đf;éíäii;'.ľ



Cégkívonat

I gazságiigyi M í n isztérí um
Céginfomációs és az Elektronĺkus Cégetjárásban Kózreműködő Szolgáĺat
1055 Budapest, Kossuth tér4'

Page 1 oť3

Álta|ános adatok
Cégjegyzékszám:01-09-929053
Cégforma: Kor|áto|t fe|e|ősségű társaság
Bejegyezve: 2OA9n1nA

A cég elnevezése
T and T Fami|y Kor|áto|t Felelősségi1 Társaság
Bejegyzé s kelte : 2009 l 1 1 |20
H atályos: 200911 1 l?0 .,.

A cég rłividített e|nevezése
T and T Family Kft.
Bejegyzé s kelte : 2009 | 1 1 l20
H atályo s: 2009 11 1 ĺ20 ..,

A cég székhe|ye
1'191 Budapest, Kossuth Lajos utca 92.
A v áltozás idő po ntja : 20 13lo1 l28
Bejegyzés kelte: ?013l06ha Közzétéve : 2o13to6|27
Hatályos: 2013n1 ĺ28',,

A cé9 telephelye(i)
í081 Budapest, Népszínház utca 33. fszt'
A v áItoz á s ĺdöpontja : 20 13ĺ01 ĺ28
Bejegyzés kelte: 2o13ĺ06ĺ10 Közzétéve: 2O13tO6|27
HatáIyos: 2013101 l28,,'

,ĺ191 Budapest, Üllőiút g. 1 tiz|et. Íszt.
A vál toz á s i dó pontj a : 2o1 5ĺ04ĺ 23
Bejegyzés kelte : 2o1 5ĺ06ĺ01 Kozzétéve: 201 5/06/03
Hatályos:2u5|a4n3 '..

A |étesító okirat kelte
2009. november 20.
Bejegyzés kelte : 20091 1 1 t20
Hatályos: 2009ĺ11 |20,,,

2009, december 7.

Bejegyz é s kelte : 2009 | 1 21 08
H atáýo s : 20091 1 21 08 ...

2013. január 28.
B ej egyz é s kelte : 20 1 3 l 061 1 0 Kóz z étév e : 20 1 3 l 06 l 27
Hatá|yos: 2013ĺ06ĺ10 ...

2015. ápriĺis 23.

ąT.

2.

2t1.

J,
2. t4

5.

5t2.

A

6/3.

ôl4'

o-

811.

8ĺ2

B/3.

8ĺ4,

T and T Famity KFT
,. 1196 Budapest

^ ,^ossuth Lajos u. 92.
^Ąooszám: 1 498?328.2.43

.?-n n
WwqJ

cégkivonat

A cg.0ĺ-09.929053 cégjegyzékszámú T and T Fami|y Korlátolt Feĺe|ősségĺi Táľsaság (1.t 91 Budapest KossuthLajos utca 92.) cég 20.|.5. szeptember2. napján hatáíyos adataĺ a következők:

|. Cégformátóĺ függet|en adatok

\fłÁ4. ĺ / 
^ô|1 

a naaia.H'-.]> l^t' /ĺl\ ŕŕ\.ĺ':*^
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Bejegyzés kelte: 2a15t06ĺo1 Kozzétéve: 20í5106/03
Hatályos: 2015106ĺ01,..

A cég tevékenysége
4719 ,08 

lparcikk je|legű bo|ti vegyes kĺskereskede|ern
Főtevékenység.

Bejegyzés kelte: 2013102ĺ17 Kćjzzétéve: 2o13tO4ĺ18
Hatál1,p5; ?o13l0?l17 .,,

A cég jegyzetÍ tőkéje

Megnevezés 0sszeg Pénznem

Osszesen 3 000 000 
I

HUF

A v ál tozá s i dő pontia : 2ü srcôn 1

Bejegyzés kelte: 2a15ĺ06l01 Klzzétéve: 2015106/03
Hatályos: 2015106101 ...

A képviseletre jogosu|t(ak) adatai
Nguyen Thĺ Thuy (an.: Nguyen Thĺ Mai)
SzÜletési ideje: 1 97 21 1 2|22
1191 Budapest, Kossuth t ajos utca g2.
Adóazonos ító je|: 838 4424527
A képviselet módja: öná||ó
A képvise|etre jogosult tisztsége: ĺ.igyvezető (vezető tisztséoviseĺő)
A hĺte|es céga|áírási nyilatkozat vagý az ugyveo á|ta| e|ĺenjěgyzétt,a|áírás.mĺnta ben)rúitásra ksrü|t.

Jogviszony kezdete ; 2)0gl 1 Z\OT

A változá s id ő pontj a : 201 5/04t23
Bejegyzés kelte: 2o15fi6lo1 Közzétéve: 201 5/06/03
Hatályos: 2o15l04l23,.'

A cég statísztikai számjete
1 4987 328-47 19- 1 I 3-0 1 .

Bejegyzé s ke lte : 2009 ĺ 1 1 l 20
Hatályos: 20o9l11 l20 ...

.A cé9 adószáma
Ad ó sz ám : 1 4987 328 -2-43,
Adósz ám státusza : érvényes adószám
Sŕáŕtlsz kezd ete : 20091 1 1 |20
A változá s i dő pontja : 201 0 l08l 04
B ej e gyz é s ke I te : 2a 1 1 ľ 1 l 1 8 Koz z étéve : 2o1 1 t 1ZO 1

Hatá|yos: 201o/o8l04,..

A cég pénzforga|m i jelzőszáma
1 091 8001-00000071-671 50007
A szám|a megnyitásának dátuma: 2011l1oto6'
A pénzforga|mije|zoszámot az UníCredit Bank Hungary Zrt. SZABADSÁG ľÉnl Fp1K (1054 BUDAPE;T,szABADsAG tér 5-6.) keze||

Gég,iegyzékszám: 01-10-041348

B ej e gyz é s ke lte : 201 1 l 1 0ĺ 07 Közz étéve : 20 1 1 l fi l 2a
Hatátyos: 2a1 1 ĺ 10|07 ..'

A cég eĺektronikus elérhetősége
A cég e.maiĺ' címe: hieumails@freemaíl.hu
Bejegyz és k elte : 20091 1 1 l20
Hatáĺyos'. 200911 1 l20,.'

A cég kézbesĺtésĺ címe:
A váItozás ĺdőpontja'. 201 5l04l23

902.
9/1 S.
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11t2
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13t4.
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32t1.
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4511.

45t2.

Irttps :/ceľt. e - ęe1Je1yzek.hu/IMonline

cegmeste16B@gmail.com

2015.09.02.
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B ej e gyz és kelte : 20 1 5 l Đ 6B 1 Közz étév e : 20 1 5/06/03

Hatályos: 201 5l04l23 .',

49. A cég cégjegyzékszámai
4911. Cégjegyzékszám: 01-09-929053

Vezetve a Fővárosi Ttirvényszék Cégbĺrósága nyi|vá ntartásá ban.

Bej egyz é s kelte : 2a(l9 l 1 U 2a
Hatályos: 2ao9l1 1 lza,..

l|. Cégformától függő adatok

1. A tag(ok} adataĺ
1l4. Nguyen ThĺThuy (an.: Nguyen Thi Mai)

Szĺi| etési ideje:'| 97 ?ĺ 1 ?l22
1 191 Budapest, Kossuth Lajos utca 92.
A szavazati' jog mértélĺe meghaladja az 50%o-ot.'

i A tagsági jogviszony kezdete: 2009112107

*' A változás ĺdőpontja:2oÉĺa4n3
B eje g yz é s kelte : 20 1 51 06l 01 Krzz é téve : 20ń ĺa6fi3
Hatályos: 2a1 5n4l23','

1t5. Nguyen Nang Son (an.: Chau Thi Sam)
Születési ideJe: .t 995/04/.1 1

1191 Budapest, Kossuth Lajos utca 92.
A tagsági jogviszony kezdete: 2015lo4l23
A változ á s i dő po ntj a : 201 5ĺ 0 4123

B ej e g yz é s kel te : 20 1 5l o6| o1 Roz z étéve; 20 1 5/06/03

H atályos : 201 5ĺ0 4 I23 .,,

' Az lM Céginformációs Szolgá|ata hivata|osan igazo|ja, hogy ezen kiadmány adatai az it|etékes cégbíróság jogeľős
végzésein alapulnak. A cégiigyben el nern bÍľá|t módosÍtás nincs fo|yamatban'

Késztjlt: 2015/09102 13:11:07' A szolgáltatoft adatok a ktbocsáŕás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántaĺtó rendszer
adataivaĺ.
M ĺcrosec C égi nform ációs sz olg áItati

Ýł

T anđ T Fami|y KFT
.- |rvoEuoapest

" .Kossuth Lsjos u. 92.ĺrooszäm : 1 4g8? 328-2-43

,*il 1,
,( 
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dľ. Vźrłźg RudoIfné dr. Kóntor llona
közJegyző
1088 Budapest, Kľridy Gy' u. 1ó.l8. fsz./S.
143l Budapest' Pf. 18ó
Tel./Fax.: 318-4292

337-808ó

L L028lw 1120 /f0 1 5. rigyszám----------
AkózjegyzőkrőI szóló 1991. XLI. törvény 136. $. (l) bekezdés i.) pontjában foglalt
jogkörben eljárva tanúsítom, hogy ez az ídeftizott háľom oldalból á11ó Cégkivonat az
IgazságĹigý Minísztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeijárásban
Közremúködő Szolgálat által z0|5. (kettőezeľ.tizenötłiđik) év szeptembeľ hó 02.
(m ás o d ĺk) n apj án nyílvántartott adatokkal minđenben megęgye zik. _ - - - _
Kelt Budapesten' 20t5, (kettőezer.tízenotĺĺdik) év szeptembeľ hó 02. (második)
napján.

Díjj egyzék: (3 old' hit.)
14'$.(1) munkadíj 300x3
22.E. átalany
2l.$' leíĺás

1360Fr

900Ft
360Ft
1 00Ft

'"*ť,,t
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^łuíÍnÁs-MINTA

Alulíľott, Nguyen Thi Thuy (an: Nguyen Thi Mai, születési iđő, hely: VN Nghe An,
1972,12.2f) 1191 Budapest, Kossuth L. u. 92 szćĺm aĺatti lakos, mint a T and T Family
Koľlátolt -Felelősségű Táľsaság (ľłividített cegnevén: T and T Family Kft.) ügyvezetője, a
táľsaság ęlöírt, előnyoĺnott vagy nyomtatott cégneve alá a nevemet önállóan az a\á5biak
szęľint íľom:

Alulírott, Dľ' Madaľazs Miľra ügyvéd (nyilvĺántaľtó kamaľ:a: Budapesti Ügyvédi Kamara,
kamaľai nyllvantąrtási sziím: 19835) tanúsítom, hogy a fenti aláírás.ńĺntát Nguyen Thí Thuy
(születési iđő, hely: VN Nghe An,1972,12.22, arlyja neve: Nguyen Thi Mai, lakcíme : 1191
Budapest Kg's'su!Ą' L. u.. 9f): aki szeméLyazonosságát a 237I23AK sz személyi
igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját keziileg írta a|ő._.-

Nyilatkozom, hogy az a|áítás-minta hitelesítést a cégbejegyzési eLjáľtls soľaĺr láttam el
e1|enjegyzé,ssel. Ezen áltaÍaľn ellenjegyzett ďáíIás.minta a cégbejegyzési kérelem ĺnellékiętét
képezi. A cégbejegyzési kérelem a|apjátképező létesítő okiľatot én készítettem és láttam el
ellenjegyzéssel' Igy a jelen aláírás.minta megfelel a cégnyilvlánosságról, a bíľósági
cégeljarásról és a végelszámolásľól szóló 2006. évi V. tv. 9. $.ában íľt fęltételeknek.----.---...

Budapest, 2015. ápľilis 23. napjan

Dr. Madarazs Mráľia iigyvéđ
1144 Budapęs.,, Gvadárryi u. 95. fszt,2.

ť and.T Famity KFT"
1196 BudaPest

Koseuth Láiog u. 92.
Adl*eäťň: 1 4g87328-243

1111
Tel:(

Far {í ) 70n 2040

.Ĺ



Szál|ító;

Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt'

1082 Budapest, Baĺoss utca 63-67.
Te|efon, Íax:

E-Maĺ|:

Ban|azámla:

SWIFT:

Úgyintézö:

Adiszárn: 25292499.2.42

Vevő:

T and T Family Kft

Budapest
Kosouth L. u, 92.

1't96
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m alatti 8ĺ0I.
céliára szoleáló helviség bérbeadása

NYĺLATKo7'AT

Végelszámolásľó|, csőđeljáľásľĺíl, felszámolásľól, végľehajtási e|járásľól

\}Q.łrypĺ,r TLiTw*ą vrni*,F . i!

A].1li1ott.. s] *il u .s' . Fä*.\Ät*i un litr{Y?ťJł kijelentem, hogy az egyéni
vállalkozásom ellen végrehajtás eljarás ŕolyamatbaď *v*vlinłs-

Budapest, )'u ."!5l.Ö x /. .Ô}.'.

,

ajánIattevó

r végelszámolás ďatt
o ellen csődeljáĺás folyamatban
c eitren felszámolxi e|já'ras folyamatban
r végľehajtási eljárás folyamatban

*áiĺĄem ĺ{!
*vaďnincs
*van/iffi

1-*vaďnincs.
1-

Budapest, .ł0l'ľ oj: .ľ. 0: k..

Ćlu
Ĺ-lłLa.t.,.ĺ

;já''l;--ła,"iii,a":i"eiJ,,"!aa:;;;;J

A *-galmegielöit résznéi a megfeleiő szoveg althuzandő'

",-l"...*Ť.'..*^1$äŤlT,

Đ"

1ÁlÝ



NYILATKOZAT

a p á|y ázati fettéte|ek elfo ga dás árríIo
szeľződéskiitésľől,

szerződ éskiĺtési kép ességrőI,
aj ánlati kiitiittségrőt

ÄPá|ytnathoz mellékęlt bérbeadrlsi előszerződés szö,vegét megismertem és elfogadom.

Kijelentem, hogy MagyarországonbéľIeti jogviszonyszerzésľe jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pá|yélzati dokumentációban szereplő 90 napos ajan|ati kötöttséget
váIlalom. Amennyiben a Kííľó az aján|atok bírźlatéŃ ehäIasztotta, űgy vállalom az ajan|ati
kötö1tség ugyanannyi nappal torténő meghosszabbitćsát.

Budapest, .*tl.łs .l.Ô.:]..l í) .Ł

l ĺ,., L,
y.,ť/L4c.Lr

^ĺáJ ",.' 
J ;i;ĺ;;",,j ;; g;)-* 

^űiL-. 

. .,/. . . .

T and T Faĺni|y KFT
1196 Budapest

KosŠuth Laios u.92.
Adószám: l ąga? sza.z- ąs
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Alu]íľott KPĹ
ajánlattevőnek,

ljelentem, hogy az

- Kiíľóval szenrben bďIetilhasznźlIati-, kapcsolódó kĺjzĺizemi- és kriltinszolgáItatási díjtartozása 
1 ila'. tvaďnincs;- Kííróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsé;- ffi Ęs- Kiíróval szemben adótaľtozása * van/ningg;- Kiíľóval szemben egyéb jogcímen fennálló tartozása * uuJi!n*,.

melyeket u' alábbi okiratokkal igazolok;

l.

2.

1

továbbá kijelentem, hogy ađó és adók módjáľa behajtanđó kőztartozálsom nem áil fenn,melyet a30 napná"| nem ľégebbí NAV által kiáilított nullas ig"""ń;;i i;;;;ňk.:

Budapest, .2sÁ'/.Ô3 ľ.c:}-

A *-gal jelö|ttészné| a megfelelo szöveg alahúzandó.

NYILATKOZAT
Kiíróval szemben fennálló tartozásróI, továbbá adli és adrík mrÍdjáľa behajtanđó

köztartozásrő|

1" and T Faĺnily KFT
.- |{vottudapsst

^ ,ľĺossuih Lajos u. 92.Ąooszarn' 1 Ą987 328-2-43

l6
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NEMZETT eoo- És vÁutłĺveľeĺ.

KELET - BuDAPasľr enircazeeľósÁce
ucyľÉr'xepcsol'ATr oszľÁr'y r '1148 BÚDAPEsT, FoGARASI Út :-s.

ľelefon: 4677L25 Telefax : 38361.73

pgYszárn' ]-312024561
Ugyiłtéző; Egyed Ildżkó

l|l|l! t |!! || | ĺl |Nl| lil || l| |l|

Ugyirat'szám: 77 6425925g

ADóIGAzotá's

A renđelkezésemre á11ó dokumentumok. - !ĺilvánLartások, folyószám}ák, bevallások,beval1ást pótló beval1ások, önellenőřzések. átvezetési. kérelmek, iogerőshat'ározaLok - alapján ígazoi-om, hogy:

t .Äl.TD T FAIIILY KoRI.ÁToL? Ftl'EtőssÉcú ľÁnsesÁe
n4987328-2-43)

1]-9]- BUDAPEST KOSSUTH LAJOS UTCA 92.

ađóaIa.n1mak a NemzeĹi Adó- és VámhivaLal ađózt'at'ási szervénél ezen igazoláskiađásának napján nyiIvántartott. adólarLozása nincs.
E7?ł.ígazolást' az ađőa1any kére1mére onkormányzaE fe1é töľcénő felhaszná1áscel.]ara ađtam k]-.

Ez az ig,azolás nem szolgál bizonyíLáEi alapul a t'artozás beszeđésére irányulóe1járásokban '

Ezen igazolás tart.a].mazza az ađôzás renđjéről szó].ó 2oo3. évi xcII' torvény 72.s (1) bekezđés ą) és b) pontja alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adózt'atásiszervének hatáskorébe tartozó, a 4. s (].) és (3) bekezdésében meghatarozoii-aäá,bírság, póL1ék megfizeĹésére vonaĹkofó ađatokaL.

Buđapest, 2ot5. szepEembeT 9.

.Tenei Zoltán
tgazgaĹő

(a hat'áskor gyakorlója)
Nevében és megbízásábó]" 

r(i i,t I...ę:,+.
Egyeđ Tlđíkó

ügyínŁéző
E]lenőrzési azonosító: 431-2loo79;,574962574954004 

(kiadmányozó)

Erről értesülnek:
a./ Címzet-u
z. / lracE'ar

T and T FamĺIy KFT
.. 1.ĺ96 Budapest

^ .ľ\ossuth Lajos u. 92.
Aooszäm : 1 4987 328.2.43

l,ł
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T and T Famŕiy KľT

1196 Budaoest

^ .Kossuth Lajoś u' 92.
Adoszám. 1 Ą987 328.?'.4 3
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T and T Famĺty Kfĺ.
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Kossuth L. u.92.
1196

Azigazolást átvettem:

Vĺirös Réka
Igazolás szerzőđéssel
kapcsolatban

Viĺľtĺs Réka
ľęfeľens

TÍsztelt Ügyfeliinkt

Kérésére igazolom, hogy a T and T FamĺIy Kft. (Szé!ůeiy: 1l91 Budapest, Kossuth L, u' 92.
ad'ószźĺn: 14987328-2-43, cg.: 0i-09-929053) a Budapest Józsefvárosi tnkormanyzat
megbízásából a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. áIta| ellátott béľbeadási
tevékenységek tekintetében szerződéses jogviszonĺyal nem renđelkezik, így pénzügyi
ktjtelezettség nem áIl ťent Táľsaságunk felé.

Az igazo|ást helyiség béľbevételi páiyazat benýjtásrához adtam ki'

Budapest, 2015. szeptember 4,

Tisztelettelr

",L\./%Ą-Markó Tímea
kodavezeto^

' '19J |amíĺy KpT

^'Ę"J{ĺ'.';äłľ,i.,Ł,.

Jozsefvárosi Gazdá|kodásĺ Kcizponr Zrt . VagyongazdálkodásÍ Jgaz3aróság

Józsefvárosĺ
Gazĺ!;i{kodási Központ Zrt'

sĺ, Losonci uĺcil 2 . ieleÍon: 06 l

t\



Budapest VIII. Rá.tĚczi út 59. szám alatti.34628/0/A/3 helvľąizi számli pem |alcĺs
céIĺáľa qzoleáló helvisée bérbeadása

NYTLATIKOZAT

Pénzĺigyi alkalmasságľól

Alulírott Nqp.44łłł,Tď.Í\""-,ĺ ... (mint " T 
^**\.T'..v€il.L... 

l.g.
..:...........''\. togi szeméIy/szer\ezet neve) vezető tisaségviseiője,) ĺ<ijelentem, hogy a
péł|yźnaÍ. tttgyźlt képező ingatlan béľleti díjának megÍizetéséľe képes vagyo{az á|ta|am
képviselt jogi szeméIy/szewezet képes, a bérleti-, közĺizemi és kúlönszolgáltatási díj
megfizetéséhez sztikséges anyagi eszközök a rendelkezésre állnak.

Budapest,,2p.Ą{. łÔ {'/.Ô}-'.'
T and T Family KFT

,._.1159 Budapest
Kossuth tuĺ* u. bz.o oĘT,i.'n,' !ffi 9.!,?ź.o,

f-

'*11: Famiĺy KFT

^.ĺ:ťłałiloi:.,

,ľJ,

TI



Bud4p.9st YIII. BáBóg?i út 59. szrím alatti.34628/0/ď3 he|vľaizi számú nem lakás
céliáľa szoleáló helvisée bérbeadása

NYILATKOZAT
a bankszámlaszámľĺĺI

A' pá|ytnatí felhívás visszavonása, a pźiyźlzati e\jfuás eredménytelenségének megallapításą
illetőleg _ az ajänlatok elbínilását kcjvetően - más ajánlattevő nyeľtessége esetén kéręm az
źitalarnĺ a jogí szeĺnéLy/sznwezet á|tal befizetett ajtnlati biztosíték tisszegét az a|źbbi
bankszámi as zÁmt a vi ss zautaln i :

B ankszámlav ezető pénzintézet: . \L.vrłc"ęJi t. 9o**\ł. . . $:r*ł.*[.*.i .' Zĺt\\
Bankszámla sztlm:.^'a34.B.oD.Ą..T..Ô.o.cł.#.c2 ft.ł. Ą,:..ś...+4-f .ł.o...o.}

Bankszámlával rendelkezni jogosult: tiqrł"}&.^ĺ\.rł ĺI*^oą
(név, lakcím vagy székhely) .ĄĄ5A ) Vę: Vtos$,.čtt" s. ą t .

Budapest, .Zo.,ĺ"s-/. Ô.fl l.Ô'h '
T and T Family KFT

'' 1í96 Budapest

^oä':.'flĺŁ|ffi 
źutuY3-o.

lr
18



Budapest VI[I. Rákłíczi lit 59. szám atatti.3íí2010/.Ą/3 helvľaizi számú nem |akás
céliáľa szolgĺáló helyisée béľb.€adása

NYILATIKOZAT

A]ulírott N}ęť..#,a$ĺ-n*i1'év), mint" í.^**\ .-r .r**Ą....Ktĺ:..........
.......!ł.'.: (oei szeĺáé|ylszervezet neve) vezetó.tisztsegvĺ$lo.1e kijelentem, a

tarsaság/szervezetanemzetivagyotrról sző|ó201l. évi CXCVI' törvény 3. $ (1) bekezđés 1.)
p ontj a szerinti źLtlätható szeľv ezetnek m inő sül.
Atlĺi.'tható szeľvezetnek minóstil :

b) az olyan belfi'ldí vagy küĺÍöĺdi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ľende|kęző gazdrĺlkodó szervezet, ame|y
megfe|el a kÖvetkezó feItételeknek:
ba) _ a nyilvánosan ĺntiködő ľészvénytáľsaság kivételével - tulajdonosi szeľkezeÍe, a pénzmosás és a tenoľizmus
finanszíľozlása megelőzéséľőt és megakadályorÁsáról szóló törvény szerint meghatáľozott tényleges tulajdonosa
megismerhető'
bb) az Euľlpai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségĺől szó|T megál|apodásban részes államban, a Gazdasági
EgyÜttm{ikÜdćsi és Fej|esztési Szervezet tagáĺIamáball vagy olyan áItamban ľende|kezik adlilletőséggel, amellyél
Magyaľországnak a kenős adóztatás elkerülésértit szóló egyezménye van,
bc) nem minosü| a társasági adóĺó| és az asztalékadóĺól szó|ó törvény szerint meghataľozott e|lentĺrzött kü|földi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben kČizvetĺenÜl vagy közvetetten több mint 25%.os fu'ajdonnal, befolyással vagy szavazafijoggaĺ
bíľó jogi személy, Jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdálkodó szeryezet tekintetében a ba)" bb) és bc; alpont sżeiinti
feltételek fenná| lnak;
c) az a civil szervezet és a vÍzitársulat, amely megfelel a következő feltéte|eknek:
ca) vezető tisztségviselöi megismerhetök,
cb) a cĺvĺl szeľvezet és a vÍzitáfsulat, vaĺamint ezęk vezętó tisaségviselői nem átlátható szervezetben ngm rende|kezn ekL|o/o.
ot ĺneghaIacló részesedéssel'
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban ľészes á|'iamban, a
Gazdasági Együttmliködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan átĺamban van, arnel|yel Magyaľoľszágnak a
kettis adóztatas elkertiléséľól szÓló egyezménye van.

Fentiękęt az alćhbi okiratokkal igazolok:
1. Eredeti,30 napnál nem régebbi hitelęs cégkivonat va1y véEzés a szeľvezetbejegyzéséto|,
f.

ł,'' ''.i terveztink olyan változiíst, amely miatt a jogi szemé|ylszervezet már nem minősülne än\átható
szeľvezetnek.

Tuđomásul veszęm' hogy amennyiben báľmiféle vá|tozt.s miatt a jogi személy|szervezet mát
nem minősĹilne źńJitúhatő szęÍvęzeÍnek, a béľbeadó a.béľleti szeľződést jogosult felmonđani.

Budapest, Ro Á..flł. 4 ĺ. ÖT
o ""j: Famĺly KFT

^'Ę{"JĘä,}ľ.i.:ä.28-243 ,ľ il L'
b-aĄu

;j á''i;;;; 
^iäĺ,i,J 

.iii,"ĺ/^ĺiĺ*i ćj .' .,
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