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Budapest Jĺózsefváľosi onkoľmá nyzlt
Képviselő.testĺilet e számár a

Tisztelt Képviselő-testiilet !

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuiárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat)
tulajdonában áll a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 17. szám a|atti,34853 hĺsz.-ú, I,8I2 mz
alapterü letű, a Csarnok ne gyed ben ta|źúható te lek i n gatlan.

Azlngatlaĺegy részet jelenleg azÖllkormźnyzat gépkocsi-beállóként tizemelteti, a bérleti szerződések
30 napos felmondási idővel szüntethetők meg. A telek másik része (a telekösszevonás előtt 19.
számmal jelölt terület) nincs hasznosítva, mert az elbontott épület alatti terület t<jmedékelése nem
megfelelő a felszíni teher viseléséhez.
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Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett igazgatóság elnöke

A képviselő{estületi ülés időpontja: 2016. június 2. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet, Bacsĺó Béla u. |7. szálm alatti telek elidegenítéséľe
|<lírt pá.ty ánat eľedm ényének me gállapítás áľa

A napirendet ayfuzárt ülésen kell tétrgya|ni, a döntés elfogadásárhoz egyszeru/minősített
szav azattobb s ég szfü séges.

ElirÉszÍrŐ sZERVEZETI EGYSÉG: JizsBľ.vÁnosl GAZDÁLK,ś ĺ',KozPoNT ZRT.
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Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottság vé|eményezi E
Emberi Eľőfoľľás BŁottsĺĺg véleményezi tr
Határozati jav as|at a bizottság számtna:

A Városgazdálkodási és Pénzüg.vi Bizottság/ Embeľi Erőfonás Bizoffság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|óteriesztés mestársyalását.
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A Képviselő-testiilet 2016' mźrcíus 3-án hozott 53/2oL6. ([I.03.) sz.hatźrozatávaI azalábbiak szerint
döntött:

',elfogadja a hatátrozat me||ékletét képező, a Budapest VIII. keriilet, Bacsó Béla u. |7. szźlm a|atti,
34853 hrsz.-ti, I'8I2 m2 alapteľületrí telek éľtékęsítésére vonatkozó pźiyźnati felhívást az a|źhbí
feltételelĺ&el

a.) a minimális vételár: 296.440.000,- Ft + ÁFA,
b.) a pá|yázat bírźiatí szempontja: a legmagasabb megajánlott vételar,

c.) apá|yázőnalďvevőnek vál|alnia kell, hogy
ca.) a telekingatlan biľtokbaadásától számított 2 évenbelül jogerós építési engedélý szerez,
cb.) a jogeľős építési engedély megszeľzésétől szźtmított 2 éven 

-belii-l jogenĺs
hasznźůatb avételi engedélsĄ szer ez,

cc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot megha|adó késedelme esetén a
kötbér összege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének
60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.5o0.00o,- Ft, amely
kötelezettségek garanciaszerzodés megkötésével biztosítandók. A garanciaszerződésben
foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az
előzőeken tul felmeriilő késedelem esetén vevő által fizetendő napi iotbér méľtéke
30.000,- Ft."

A Képviselő-testület a versenyeztetési eljárás lebonyolításáva| a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
Zrt.-t bina meg (a továbbiakban: Lebonyolító).

A pźiyźz;ati felhívás 20|6. március 08. és ápľilis 26. kózott került kifiiggesztésre Budapest Főváros
VIII. kerület Jőzsefvźtrosi Polgáľmesteri Hivatal hirdetőtáb|áĘźn, a Ĺébonyolító tiryfélfogadásľa
szo|gá|ő helyiségében, a Józsefoáros címĺĺ helyi |apban, az onkormányzat és a Ĺebo''yoiitó hoňapján,
tovźhbá az onkormźnyzat és a Lebonyo|itő szimfua elérhető költšégmentes hirdetési felületeken,
egyéb rendelkezésre álló inteľnetes hirdetési portálokon.

Az ajźnIati bizosíték beérkezésének határidejeként 2016. ápľilis 25' hétfő, 24:OO őra került
meg}tatározásra. A rendelkezésľe ál1ó határidőben apźůyázatidokumentációt három személy vásárolta
meg, aZ aján|ati bizosítékot két személy ťtzette meg.

Apá|yázatrakétaján|atérkezetthatáridőben:

A benyrljtott ajánlatok éńékelését követően megállapításra került, hogy hiánypótlásľa van szĹikség a
CORDIA INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP részérő| a következő irat tekińłetében: a Józsefuiárosi
Gazdálkodási Központ Zrt.E|idegenítési kodájának nyilatkozata atavonatkozóan, hogy elidegenítési
tevékenységek, részletfizetéssel megvásarolt ingatlanok tekintetében nem teljesített kötelezettsége
nem áll ferur. A hiánypótlási felhívás a versenyeztetési szabźiyzat értelmében 5 munkanapot biztosító
határidő megjelölésével, postai úton megkiildésre került a páIyénő részére, amely felhívásnak a

2)

pá|yázatot benyújtó neve: CoRDlA INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP
p á|y źnatot b enyuj tó azono sító szttma: 1 9 3 0 00 60 5
páIy ázatot benffi tó MNB laj stro msztlma: 1f2I -08
pá|yázatotbenyujtó szélfielye: 1082 Budapest, Futó u.43-45. VI. em.
megajánlott vételar: 360.000.000,- Ft + ÁFA
fi zetés i mód : e gyö s s ze gb en, az adásv éte|i szeruó dés me gkötés é i g

pźůyázatot benyujtó neve: Zesan Real Estate lngatlanforga|mazó- és Épífiető Koľlátolt Felelősségű
Tiársaság
pźůyázatot benyujtó cégjegyzékszáma: 0I 09 738816
pźiyázatotbenýjtó székhelye: 1l17 Budapest, Budafoki út 56.
megajánlott vételar: 33 1.000.000,- Ft
fizetési mód: egyösszegben, az adásvéte|i szerzodés megkdtéséig
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CORDIA INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP hatáľidőben maradéktalanul eleget tetl, a Józsefuárosi
Gazdá|kodási Kozpont Zrt.E|idegerutési kodája általkiadott igazo\ásbenyrijtásával.

AZesan Real Estate Kťt. képviselőjétől felvilágosítást kértiink arra vonatkozőan,hogy apá|yázatźnak
2. számí mellékleteként csatolt ajántati összesítőben megajánlott 331.000.000,- Ft vételar nettó vagy
bruttó ajánlatnak minősül-e. Atájékońatás iľránti megkeresés a Versenyeztetési Szabályzat értelmében
5 munkanapos haLáridő biztosításával postai úton megktildésre került a pźiyźnő részére, azonban a
felhívásnak a társaság hatráridőben nem tett eleget. Ennek következtébeĺ a Zesaĺ Real Estate Kft.
p źůy ázata érvénýeleĺľr é v źit.

A fentiek ťrgyelembevételével k'lzárőlrag a CORDIA INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP nyújtott be
érvényes pźiyázatot.

Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testiiletnek' hogy a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 77. szám
alatti telęk elidegenítéséľe kiíľt pźiyázatot érvényesnek, a pá|yźnat nyertesének pedig a CORDIA
INGATLANBEFEKTETESI ALAP-ot nyilvánítsa, egyűtta| járuljon hozzá az ingat|aĺ adásvételi
szerződés megkötéséhez 360.000.000,- Ft + Áľ.q' véte|źlr mellett.

II. A beteľjesztés indoka

A telekingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozata|ára a Képviselő-testület jogosult,
tekintettel ata,hogy azingat|aĺénéke meghaladja a 100 MFt-ot.

III. A diintés célja, pénzĺigyi hatása

A telek értékesítésével az onkormányzat azon elvárásait teljesíti, hogy a kerületben található tires
telkek beépítésre kerüljenek, a kerület arcl|ata, megítélése javul1.on' Az ngat|an értékesítéséve| az
onkormrányzat bevételre tesz szert. Az értékesítés az onkormányzat 2OL6. évi kĺiltségvetését
kedvezően befolyásolja. A bevétellel szfüséges a költségvetés módosítása. Javasolt a bevételt
fejlesztési céltartalékra helyezni és zźro|ĺi a tervezett telekbevételek teljesĹilésig.

fV. Jogszabálý kiiľnyezet

A Budapest Józsefuiárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66/2012. (xII.13.) önkormányzati rendelet 16. $ a.) pontja aLapján a 100 millió Ft
feletti értékií ingatlanok hasznosításával kapcsolatos döntés a Képviselő-testíilet hatáskörébe tartozIk'

Fentiek alapján kérem a Tisaelt Képviselő-testĹilet, hogy az elidegenítéssel kapcsolatos döntését
meghozri szíveskedj ék.

IIa,rÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1') a Budapest VI[. keriilet, Bacsó Béla u. 1'7. szźm a|atti,34853 hľsz.-ú, I.8I2 Ń alapterületű, a
Csarnok negyedben ta|á|hatő telekingatlan elidegenítésére kiírt nyilvános pźiyázaÍot éľvényesnek
és eredményesnek nyilvánítj a.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Hatáľidő: 2016' június 2.

2.) a páIyázat nyertesének a CORDIA INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP-ot (szélĺüely: 1082
Budapest, Futó u. 43-45. VI. em., azonosító száma.. 193000605; adőszétma: 18122882, MNB
lajstromszám |221-08) nyL|vánitja, avétę|źrat 360.000.000,- Ft + ÁľA-ban á||apítjameg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2016. június 2.



3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdĺálkodási Központ Zrt.-t azingatlan-adásvételi szerződés a|áirźsźra,

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdźlkođźsíigazgatőja
Határidő: 2016. július 4.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az ingatlanon üzemeltetett gépkocsi beállólaa
kötött bérleti szeľződések felmondásáľa.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. julius 4.

5.) a 2. pontban foglaltak mjatt az onkormányzat bevétel - önként vállalt feladat - 11602 cím
felhalmozási bevételek - ingatlanok értékesítése - e|őirźnyzatát 360.000,0 e Ft-tal, a miĺködési
bevételek _ |<lszálliázott általános forgalmi adó _ előiľányzatźń 97.200,0 e Ft-tal megeme|i, ezze|
egyidejűleg a kiadás - önként váltalt feladat _ ÍII07-02 cím előirányzatźú 360.000,0 e Ft-tal, a
1|602 cím dologi e|oirźnyzatźtt- fizetendő általános forgalmi adő _ 97.200,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. július 4.

6.) a fejlesztési céltartalék e|őirányzatźhól 360.000,0 e Ft-ot - Bacsó Béla u. I7' szám alatti telek
értékesítés bevétele - záro| a tervezett telek értékesítési bevételek teljesüléséig.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. július 4.

7.) felkéri a polgármesteľt, hory a2016. évi költségvetésről szóló rende|et kĺjvetkező módosításánál
a határ o zatban fo glaltak at v e gy e fi gyelemb e.

Felelős: polgáľmester
Határidő: af016. évi költségvetési rendelet következő módosítása.

A dfintés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Józsefváľosi Gazdálkodási KtizpontZrt.

Budapest, 2016. mtjus 23.

igazgatősźlg elnöke
Töľvényességi ellenóľzés:

Danada-Rimán EdÍna
jegyző

nevében és megbízásából

/^ ,/ć"Ł4. C, ž
dr. MészářEľika /

a|jegyző /
Mellékletek: - Pá|yánatbontásijeryzők<inyv

P źůy ázat értéke lés i j e gyzőkönyv
- CORDIA INGATLANBEFEKTETESI ALAP pá|yázati lratanyaga
- ZesanReal Estate Kft. pźiyázatiiratanyaga

á
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Jegyzőkönyv
a Budapest VIII., Bacsó Béla u. 77, szěľľ_ aiatti, 34853 hrsz-ir, telekingatlan elidegenítéséľe

l<lirtpáIyénat,ajän|atbontásieljáľasár.ol

Jelen vannak:
Czuppon Zsolt mb. iľodavezető, |evezető
dľ. Lóranth Józse{ jogi képviselő
Dravetz Réka jegyzők<inyv hitelesító
Cordia Ingatlanbefektetési Alap * Ringbaueľ Károly
Zesan Real Estate Kft _ Kacsó Gábor

Helyszín: a Józsefuáľosi Gazdalkodási KözpontZrt.1083 Buđapest, Losonciu.2. sz6m a|atti,
emeleti tátgya|őja.

Időpopt: 20|6-źryilis 26. kďd, 10 ira 05 peľc 
..;

Czuppon Zsolt elmondja, hogy a Képviselő-testiilet hatéĺrozataalapjan, páůyźuĺatkeriilt kiírásra
a Buđapest VIII., Bacsó Béla u. 17. szám aLatli,34853 hrsz-ú telekíngátlan e[idegeníteséľe. A
pźÄyázati felhívrás 2076. märcius 08. és április 26. közótt keľťilt kifiĺggesztéře Budapest
Főváros VI[I. keľĹilet Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal hirdetőtáblĺĺjan, a Lebonyđlĺto
ügyfélfogadásľa szolgáló helyiségében, a Józsefuaľos címiĺ helyi lapban, az tnkorm tnyzat és
a Lebonyolító honlapján, továbbá az önkormányzat és a Lebonyolító szźłmfua elérhető
köItségmentes hiľdetési ťeliileteken, egyéb ľendelkezésľe alló internetes hiľdetési poľtiálokon.

Az ajźn|ati biztosíték beérkezésének hatĺáľideje 20L6. ápľitis 25. hétfő,24 &a volt' A
ľendelkezésre álló haĹáridőig a pá|yázati dokumęntációt hĺárom személy vĺásĺárolta meg' az
ajłániatí biztosítékot határidőľe két személy fizette meg.

Apá|ytaata két daľab aján|at éľkezett, amely kĹĺlső jegyeiben megfelel a pályŁati felhívásban
ľögzítetteknek, azaz łem taľtalmaz abenytljtóra vonatkozó informäcićkát, a boríték lezáľt és
séľtetlen.

Czuppon Zsolt felbontja a borítékokat és rögzítr,hogy azalábbi ajanlatok keriiltek benýjtĺĺsra:

1.)
. pá|yäzatot benýjtó neve: Cordia tngatlanbefektetési Alap
- pályźnatot benyujtó székhelye:1082 Budapest, Futó u.43-45.6. em.
- megajrĺnlott vételłĺľ: 360'000.000,- Ft + áfa
2.)
- pá|yázatot benyujtó neve: Zesan Real Estate Ingatlanforga|maző_ és Építtető Kft- pá|yźnatot benyujtó székhelye: 1 1 17 Buđapest, Budafoki út 56.
- megajánlott vételfu: 331.000.000,- Ft

Az esetlegesen szükségessé váló hiĺín1pótlásľa való felhívásľa a későbbiekben, íľásban kenil
sor.
A palyázat bontást Czuppon Zso|t 2016' ápritis 26-án 1'0:27 perckor |ezirta, páIyázat
éľtékelésér.e a későbbiekben keľül sor.

ĺ/ľ'
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Zesan Real Estate Kft
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20ló. nlájus l9. csiitĺjľtö|ĺ l0:Ü0 óľa

Btldapest Vlll.. Bacsó Ró|ĺl t:. l?. ;zám a|atĺi, 34853 ĺrľsz-ú' telckirrgatlan
eI iclegen ítéséľľ ki í ľl. pályázntľa éľkezetl a.i á n l atok óľĺćkc lć'se

Czrlppolt Zsolt. a pá|yázatbontó bizottság eIn(ike 20l6' rtá.ius
Bć|a u' |7' szánl alatti. j4ĺl53 hc|yľajzi szárnú ingaĺlan

.Icleu vllnnalĺ; Cztlppon Zsolt' m[ł. iľĺrclavez.ető
dľ. I.,óľánth J óascĺ. tigyvúd, a JGI( Zľt. j ogi |tépviseló.ic
Dľa\,etz Rć|<a. ľef.crcns

]9.ćtl Il:00.koľa 13uĺlapest VIll., I3acsó
éĺtékesítćséľe kiírr llyiIvállĺls pá|;-ázat

ćľLékelćsi cljáľálsát ntegrr1'itja.
ľe I kóľi l)I.nvetz. ltókát a jeg1.zŕiköllyv vcz.t]ĺć'sćl e. r,a ltttnint

.ir;gy.zi!kiilly r'e1 h ite Ies ítiíĺ(ért t' íl.ia a lĺi.
clľ. l'tiľárlľh JózseÍ.Ĺigvvćclct aľl.a. hĺl13y'' łi

Ąz ĺlilłnlĺltul' Lrc.llyti'itĺisĺirlali' hatĺiľiclc.ic 2(} l6. ápr.ĺlis ?,ó. |0ĺłi1 ťlra r.ol1. n benyťIitĺis hc|yc a J(lzseÍVŕrľosi
Caz-c|állĺoc1ási Közponĺ Zľt. lÜ83 ĺ3utlapest, I.osoncĺ rr. 2. alani irocĺtiĺa.
A.,Btlclapĺ..st VlIl.. Racsó ĺ]r:|a u. l7. sztiln aĺaľi ingĺtlarr e|idegłenitése'. cimĺi n,*iIvános eg'vtirľĺJulós
pá|yźu:ĺĺi lĺiíľást háľĺlln szcurél'v vásáľo|tłl n]ťg. pírly.ázatot |ĺét lńľsnság adort le 

.'ä 
Coľclia

lngatlanlrc|ektetési ĺ\lłrp ćs a Zcsarl ReaI Estatc tngat|anÍĺ:ľgalnrazó - és Épitteto Kfr. így
nlcgállapíĺhato, ltog1, a pályirztatás óľvćlrycscn z*inllĺ lę és eľednrén}'.escll.

Áz aján|aÍok ľłir,id ĺslnertctćse:

l.) Ajŕrlllatter'ő ne\,e: Coľĺlia lngaĺlanbeÍbl{tetćsi /.lap
Kĺlpvisoli: t..incxt I}łľekĺc:tćsi A|ap,I(czc|ő Zľt.,l(:tľai ľéteľ igazgatĺiságí ľag
Sz.ékhc|yc: I082 Btlclapest, Irutó u.43-45. ó' enl.
Az aián|ott véľe|ńľ: 360.000.000,- Fľ + Áfa

Á [:eny.újtot.ľ ajánlatok énékelćsćt k(ir,etően rnegátlapítĺisl.a kcľĹilt. hogy hiirnypót|ásra vĺłn sz.Ü|tség a
Cclľclía lrlgat|anbefb|<ľeĺe{si Ąlĺtp rćszćľól a kiir,ctlieziĺ ĺľat te|ĺinĺcĺébcn: a.lózscĺ.iłáľosĺ Cazcĺá|krrdási
ĺ(özpollt ?-tt. I'.lliclcgenĺľćsi |ľrrc|á.|árlak ll1.'iIatkozota äľľa V()llatl(ozóall. llĺlgy eIiĺtegľrlĺtśsi
tt'ĺ'ćkcllr sci.l.c|t. l.''sz|ĺjtĺlzľĺćssľ| lllcgvĺisĺiľĺ,lIt iltg'.ĺtlitno|ĺ tr.'kin(ľttilrcll ncnr ľcljcsítcĺt k.itcIezcttsť.i.c
llcllll á|l |clrn.
A biĺin1.pĺ5t|ási fbĺhivás ä vcr.ĺeľrvcztcĺĺ:sĺ si:alrál}.z;tt cľte|nlćl.lcn 5 nrunkanapĺ>! bizĺosítĺ5 hatáľidő
ntegjsĺÖlćsćr'cl, pclstai útorl lncgkiilclĺlsľc kcľi'ilt a pá|yázó ľćszéľe,.Ą hián5,pĺitlási l-elhívásnak
ajánlattevő hatáľíc|őľe ľrral.ltdĺlktalarltlI elegeľ tett' A benyú.ittltt a'jánlat a pá|yáz.ati ĺ'elhívásbalr
f.og|altałn ak ln inĺleľlbert mcgľe|el.

?.) r\.iálllutĺcvő ncvc: Zesan l{c'al ljstate lng.átlan'ĺ"trľgaIntazĺi * é:,. lipíĺtetó ĺ(fr'
Kc1lvisc'li: Zupkó [']vĺ Ánclľca
Szckhcl1'.e: l I l7 Budĺpcst, [}ttclaĺb|<i úľ 56.
Az- ĺjánĺ<łtt vćteláľ: 33 l'000.000,- Ft

,t Zesan lleal Estatc I({t' a pá|yázatárrak 2' szánrír nle|ĺćk|ctekÚnt csatolt ajánlati (isszesíĺőbeIl nerll
jcltiltc rncg. hogy a nregajánĺott :i3l '000.000,. }Ťt vćtclár nÉttó vagy bľutľ! a.iáll|atĺrali minŕisĹi|.t.
A tájékoztatás iľánti ulegl<eľcsés a Veľsellycztęt.lsi Szabályzat óľtcl|ilctren 5 tľtulrkallapos hatáľiĺló
lliz.Lĺ:sĺttĺsńvaI postai ťlľon nlcĺ{iĺildésľe lte ľiiIt a páĺ;.ĺłzĺi ľćszcľc' '.\.iánlaltcr,Ĺi hatáľĺdĺill beIiiI a
tĺi.iÚltoz-ialłist Ilcln ac| [a tlreg.

/Í
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ł.) a teÍblytatott pályázat éľvén.n.es

2.i a lefolytatott Pályázat eľeĺ|ĺlrélryes 
,.

3 .) a pő|y ćllatnyeľt;-sc: Coľd-ia ĺn gatl anbeŕbktetési ĺ\ l a p
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száy.alatti, 31s53- hľ:sz-rú hetyľajzÍ szĺmú
telekingaÚlan éľtékesÍŕé'eŕ. tiďipäií*,*,,",yĺit"tt-"ĺĺ"|at,olĺ'lontĺ*ĺo, 

zólo. ápľĺlisil ä j lT".lľJľ'' *ä]1j;;ľť" g*f,ťľľľ*,ĺ:ľ"ľ" łh éeú|etén ek .i 083

Je|en|éŕi ív

ľeferens
p áIy áz;rtb ontó bizottság tagj aJózsefuárosi Gazdflkoäásiiíoąpont Zľt.

/
,. .,t

ć,. ?", /
ĺ/.

9i

Łe-(+u V_a_-a- /Ł4á-C} o-ek-,ą

CoŁutľ lŃqrutLĄ^íW
l.-t ľil C i}Ąctenł 4*.--,

Budapest, 201 6, ápnlis 26.





AJÁNLAT A

ffiľ, vfn. rmnÜĺ,nT BACso ľBĺ'A pTg 
^!7.hĺ ĺ.ra'ľTI' 34853 HELYRAJZI szAlvĺt}

.tr.I GATLAN nĺn cvÁsÁnr,Á sÁnĺ.

EREDEľĺ pnĺ,oAI{Y

Jelige: o,Budapest VIII', Bacsó B,éla |I. L7. szám alatti
telek elĺdegenítése - pińyilzať,

\/l'Y

/
C.š."A

cf



lap (1. sz. melléklet)
iösŠzesítő (2. sz melléldet)
}'ä*fi gant ĺttat Ajántattevö vonaÍkoásában kiadott eredai }łatósági

/' valamint Ąánlattęvö törvényes képviselője - Finext Befektetési

ź,,, . sgnupoĺt nem régebbi cégkivonatának köĄegyző áltď hitelesített

tiiľvényes képviselője - Finext Befektetési Alapkezelő bt, -
aa, a'ícĺmp3tałnyan ak köĄegy 7.ő által hiteĺesített mfu olata

iá*eoy"' ťep.'ĺseio;e - Fináxt Befektętgsi Alapkezet 0 !1. -\jwiselője
'üłaor"tot 

"ieĺ.o 
*"eh"đlmazott részérę adott, teljes bizonyĺtó erej{ĺ

ĺnokiratba foglalt megbatalmazás
ĺ"toń.ilá.ió ňegvásfulása vonad<ozó banki átutalásí ĺgazolás másoĺata

ń" ŕq azaz Eusňnkilencmillió Hatszáznegyvennégyezer foľint ajánlati

befizetésér6t saóIó igazolás
J uegur*"ĺ'nolásról, ňaĺołĺ'ĺ.'ĺ, {elszĺm9|!s:9! !3. :ľ. ľ"11Ík'9'"9----

^ 
{erye^rifeltétetek e|fogaÄásáról, szoľződéskötésľöl ingatlanszeľzési

,4ánlati ki'tött.ségľöt (a. sz.. ne]\éklet) , '. Ýŕ.. ' 1 '1 ''- c'''-'1
uđo e' adók módJárabehajtható ktizÍattozásról; Kiíróval szernben fennólló

(5. sz. melléklet)
igaa'o|ás
adóĺgazolás
adóvď szpmben feuĺálĺó tařtozás igazolása

pénzĺiryi alkalmasságľól (6. sz' meltéklet)

14.1. Bankinfoľmáció
iozat a kézbesítés helyérőt és bankszámlaszámró1 (7. sz. melléklď)

átláůató sz'ęwezstrő| (8. sz melléklet)
i pá|yántonmeghirđeteĺ ingatlan me$ekintéséról' ál1apotának

9röl (9. sz. melléklet)
o uđá'uet"li szerzőáéssel kapcsolatos észrevételet módosítási javaslatok
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1. számú melléklet
Budapest VIII. keľiilet, Bacsó Béla u. L7. szám alattÍ telek elůdegenítése

Jelentkezésĺ lap

;2016. ápľilis 25.

meghatalmazott
Coľdia Ingatlanbefektetési Alap

t.ľ
l4
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2. szĺámrimellélet

Buđapest YIII. keľĺilet, Bacsó BéIa u. t7. számalatti telek elĺdęenítćse

AJÁNLÁTI Ôssz'nsÍľo

Coĺđía ]ngatlanbeťektetési AIap a Budapest VIII. kerĺilet' Bacsó Béla u. 17, srÁm

ŕelek elĺdegenítěséľe kiĺľt pályázatľa ajánlatomat az alĺíbbiakban foglďom tissze:

véŕelá ľ: 360.000.000,- ${áro m szńzhatv annĺIlĺĺĎ) FÍ + ÁFA

megfĺzetésének módja:
az ajánlati biztosíték tĺsszegéą f9.644.0a0,- (Huszonkilencmillió

) Forintot a pźiy ázat benyuj t.ĺísa előtt átutalással meg{zetett.

v6tetár báta!évő, ajánlati biztosítél'kď csiikÍcentett összegét, nettó 330.35ó.000'-

zázham[ncmillió háľomszźai5fienbatezet) Forintot + a vételfu után fizetenđő ÁFA
az adásvételi szerződés megkÖtéséig eladó ľeszére, elađó áltď megadott számlasaímĺa

banki átutaiassal fizeti meg.

2016. ápľilis 25.

meghatalmazott
Coľdia IngaÍlanbefektetési Alap

-.E. II
ł-ąĺ l

' il '^ .
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AJ
-š*



lktatószám:
Ugyintéző:

78t!S-2lZsr6
dr. Fekete Szabolcs lmre

Hatóság| blzonyÍtvány

Nemzeti Bank {székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9'} (MNB) a je|en okirat kláłlításával

hory a Cordia lngattanbefektetésí Alapot (Alap) a Pénzügyi Szervezetek Áltaml Fe|ügye|ete (Fe|iigye|et)

ŕjúnius 29. napján ke|t, t{l|Á20 .ou|2o06. számú határozatáva| a t22l-8 számon vette nyllvántartásba.

Nemzeti Bankról szóló 2013. évi O0fi|X. törvény (Mnbw'} 176. 9 (1} bekezdésében fogĺa|taknak

a telĺigye|et 20ľt. október 1. napJán megszűnt, ettől a naptól kezd6d6en az Mnbw. 39. s (1}

m} pontia alapján - az MnbW. 4. s (9} bekezdésben meghatározott feladatkörében - az MNB

a kollektĺv befektetési formákó| és keze|6ikľő|, valamint egyes pénzÜgyi tárgyú törvények

sző\ó2ot4. évi xvl. ti'NénY {Kbftv.} hatá|ya alá taľtozó szervezetek, szemé|yek és tevékenységek

42. 5 b) pontja szerint az MNB a a' $ (9) bekezdésben męhatározott Íeladatkŕiľében vezeti a 39. 9.

törvények szerlnti - az MNB feladatkiirébe uta|t - nyifuántartásokat.

okirat kláĺĺításával lgazolja továbbá. hogy az A|ap jelen hatósági bizonyítvány klál|Ításának napján

nyí|vántaľtásiszámon szerepel az MNB hatóságł nyilvántartásában, és az MNB e|6tt az A|ap törlésére

:.äljárás nĺncs folyamatban, valamint hatósági nyllvántartása szerint az A|ap alapkeze|đje a F|NEKI

Alapkeze|ő Záľtkärűen Működđ Részvénytáľsaság (székhe|y: 108? Budapest, Futó utca 43-45' Vl.

i{jĄ|apkeze|ő}, amely a Kbftv. 65. 5 (1} bekezdésében fogĺa|tak alapján az A|ap tiirvényes képviselője.

bĺzonyÍtviánw az Alapkezelónek az MNB.hez 2016. áprĺlis 12' napján benyújtoťt kérelmére, az

nyi|vántartásában fo8lalt adatok a|apján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáĺtatiás á|talános

szóĺó 2004. évi CXL. törvény 83' 5.ában fog|altak szerlnt, az Mnbtv. 4. 5 {9} bekezdésében és a 39' 9

m) pontjában meghatáľozott hatáskörben e|járva adtam ki'

2016. április {Ą.

!,i#
ffii.

Iłi'.



ontine Céginformäció - Cégkivonat 1' o1đď, iisszesen; 6 oldai

IG AZs Áfiucvĺ MINISZTERIU M
cÉoŃponuÁclos ĺs ĺz ÉĹeriŔowiŕÚśćeöÉHÁRÁssłľ
KtzREMÚKÖDl szolcÁĺ.nĺ

onat
1o.gĄ4114cégJegyzékszámú FlNĐff Bďektetésl A|apkeze|ő Zártkřiĺ{ien MÍiködő Részvénytáľsaság

Futó utcä 43.45. V|. em,) cfu 2016' ápri|is 12. napján hatályos adatai a kovetkezők:

átol függetĺen adatok
Ánamnos adatok

Cégjegrzékszám:0 1.1 &0it4934

Cégforma: Részvénytársaság

BeJegyeare: Z}0".lATlOf

A cég e|nevezése

řlNExT B ef ektetésl Alapkezelő Zártkörűen M üködó Részvénytá rsaság

A v áfto zás id6po ntj a: 70Đ9 l 12 | 1 1

Beiegyzés kelte: 2809 l1flf3 Kťjz,étéve: 201 0/07 /1 4

H atátyo s: z0a9 l 1211 1 ..,

A cég széh:helye

1082 Budapest Futó utca 4łl-45. V]. em.

A változás időpontja: z01,g ĺ 1 21 1 0

Bejegyzés kelte: 2o11 l01 /10 Rözzétéve: 201 1 /02/03

Hatáłyos:züanu1O ..,

A |étesítő okirat ke|te
2003. ápńl|s 29.
HatáIyo s: Zooa a7 l g2 ...

2003. november 14.

Hatályos:2oĐu1ua1 ...

2004. februáľ 18.

Hatályo s: 2ooq a3 ĺ 1 6 ...

2004' május 14'
H atáIy os: 2oo4 / a7 l 07 .,.

2005. februáľ 9.

H atályos: ?aaĺ ĺ 03 | 24 .,,

2005. május 26.

H atáIyos: f005 / 07 t 1 8 ..,

2005. november 3.

Hatátyo s: ?'005l.| 1 ĺ3g ..'

2006. június 1.

Bejegyzés kelte: 2a06/o7 l03 Közzétéve: 2006/07/27

H atályo s: 2:006 / 07 l 03 .,.

2007. áprĺ|is 27.

Bejegyzés kelte: 2007 105ĺ21 Közétéve: 2007/a6fl 4
Hatá|yos: 2oa7 / 05/21 ...

2008. február 29.

B ej eg yz é s kełte: 2ł08 ĺ a3 / 26 Kö zz étév e: 2 0 0 8 / a 4 / 24

*s* -\n
2aL6,04.ĺ2' 

, 
ĺ

Á\

{
ltrl l
i.'

,'j ://cet.e-ce giegyzek.hu/?cegadatlap/O L 1004493 4 lCegkivonat
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H atáIyos : za0u 03 / 26 .',

8111. 2008' április 25-

B ej egyzé s kelte: ?oo8 / 05 l 1 5 Kiiłs ét év e: 20 0 8 ĺ 0 6 / 1 2

HatáIyas: 2Đ08 l aźl.| 5 .. -

8I1f. 2009.január 1ó.

B eląyz é s kelte: 2a0a ou 2a

Hatályos: fao9 lg1 I2.8 ..,

8/13. 2aa9.ápr||isZ7.
Beieg yz é s keft e : 2009 | 05 l 1 9

Hatá lyo s: 2a09 / a3l19 .,.

8t14. 2009. december 11'

Bejegyzés kette: 2009 | 12t 23 Közzétéve: 2ü 0/au1 4

Hatályo s: foog l 1 2 l 23 .,,

8ĺ15. 2009.december18.
Bejqyzés kefte: 2D09 l12t ?3 Közétéve: 201 0/01 / 1 4

H atáI yos: 2aa9 l lu f3 ...

8116. 2010. ápriĺis 15.

B ej qyzés keft e: 201 0 ĺ 0 4 ĺ 29

H atáłyos: 2o1 a l 04ĺ 29 ..'

8117. 2010. december 10.

Bejegyzés kelte: ?:afi l01l10 Köaétéve: 2a1 7 /0a03
H atáIyos: 2a1 1 l 01 l1g'..

8118' 2011. május 16.

Bejegyz,és kefte: fo11. lasft1 Közzétéve: 2011 /06116

H atáIyos: za.| 1 l 05 / 31,.,

Bl19' 2011.oHóber14.
Bejegyzés kefte: zafi fi 0 |27 Köaétéve: 201 1 /1 1 / 1 7

H atáIyos: 201 1 l 1 g I 27'' -

B|2o, 2012. máľcius 30.

Bejegyzés kelte: 201u04fl8 Közzétéve: 2a1 2/a5/03

Hatályos:Żffiuail1t..'

8|f1. fa12.mĄus29.
Bejegyzés kelte: 2012J 07 l 02 Közzét&e: 2ffi a07/1 9

H atályos: 2012ĺ 0l l 02 ., -

8l2?. 2013' április 23.

Bejegyzés kefte: f013ĺ05 /23 Közzétéve: 201 3/ 06/1 3

Hatátyos:2ú3ĺa5n3 ,,,

Bĺfs, 2014' ápĺĺtis 23.

BeJegyzés kelte: 2a1 4ĺ06la5 Közzétéve: 2a1 4/0ó/26

H atályos: 2o1 4 ĺ 06ĺ 05 .'.

8124. 2015. ápri|is 24.

Bejegyzés kełte: 2a15ft5|f1 Közzétéve: 207 5/05ĺ28

Hatályos: 2a1 5/ 0sĺ21'.,

8/25. f016'ianuár14.
Bejegyzés kelte: fo1 6/Đft18 Közzétéve: 201 6/aa20

HatáIyos: 201 61 02/ 1 8 ...

902. Acégtevékenysége

*'6 -
https: l ĺ cert,ęüegBęgy zek.buĺ ? cegadat|,ap l 0 I La} 4493 4! Cegkivonat

.: ::.'i'

2. oldal, összesen: 6
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li.
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3a'08 A|apkeze|és

Főtevékenysfu.

3. olđď, összesen: 6 olđaĺ

BeJegyzés kełte: 2013/a%18 Közzétéve: 207 3/04/1 8
,. Hatályo s: Za1€ / gzl 1 8 ...

tőkéje

:1 ,

ii,Ä képviseletre jogosult(ak} adatai

ł:'.Darida Pá| (an,: Kepenyes Mária Katalin)

ii.. Sztjĺetési ideje: 1 97 41 1 2ł1 4
:.20gz Budakeszi, JózsefAttĺ|a utca 55/B.

i;.;Adóazonosí!ó Jel: 8s94280528

łi.. A képviselď módJa: önál|ó

;1:A k,épvise|etre iogosu|t tisztsége: igazgatóságltag (vezető tisztségv|se|ő)

i:.A hlte|es cégaláÍrási nyilatkozat vagy az ügyvéd által el|enjegyzett a|áĺrás.mĺnta benyujtásra kerü|t.
i.i'::logt'íszony kezdete: 2o]-3 rc4 n3
ĺii. ĺogvĺszony v ege: 2aft ft4 ĺ?2

l'. A változás időpontja: zaĺ3|o4.lf3
iiĺ: BeJegyzés Reite: 2o13ĺa5/23 Kťjzzétéve: 2013/06/1 3
iłj. Hatátyos 2013 ĺg4t23 ...

li... Tatár Tiboĺ (an.: Farkas Katatin)

łi... szutetesi fte|e: 1 964 t 1 1 ĺ 20

ĺi:. '. Jogviszony kezdete: zo13l0Ą/2s
;..':' Jogviszony végc 2o18lMl2f

ił.. : 1221 Budapest' Oĺsovaĺ utca 22'
i:i..'Adóazonosĺtó jeĺ: 8357521 975

i.;:'A képvíse|et mldia: łiná|ló

;'1'' A képviseletre jogosułt tisztsége: lgazgatóságitag (vezető tisztségvise|ő)
i'::: A hite|es céga|áírásĺ nyilatkozat vagy az ĺigyvéd által el|en|egyzett aláíľás.minta benyújtásra került.

. A váftozás ldőpontJa: 2ffiua4l23
Bejegyzés kefte: 2a1a05/f3 Közzétéve: 201 3/06/7 3
Hatályos: 2o1 3l 04/ 23 ...

Karai Péter (a n.: Dr' Tóth Marglt)
Sztiletési idĄe: 1 971 ĺ01 11 4
Kü|fö|di lakása, iĺ]eNe tartózkodási he|ye:

AT 2500 Baden, Johannesgasse gasse 25, 1. em. 5.

AdóazonosÍtó je|: 8379981 049
Kézbesŕtesi megb Ízottja: Dr' J abron ka Roland {Jgyvedi koda
1082 Budapest Futó utca 47.53. V|. em'
A képviselet rnódJa: iiná||ó
A képviseletre jogosult tisztsége: ĺgazgatósági tag (vezetó tisztségvĺse|ő)
A hite|es céga|áÍrási ný|atkozat vagy aziigyvéd áttalel|enjegyzett aláĺrás.minta beny3jtásľa keľü|t.
Jogviszony kezdete: 281 5/ 01 l2Z
A v áftozá s i dőpontja: 201 5 | 01 l 22
Bejegyzés kelte: 2015/ou11 Kbzzétéve: 201 5/02/7 3
H atá lyo s: 2Q1 5 ! 01 l 22 .,.

A kiinywizsgáló(k} adatai

-ł*
110a44934ĺCegkívonat

Ť.ľ

f016"a4.1,f.
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14117. PĺicewateľhouseCoopers K<ĺnywizsgáló Kor|átolt Fe}elősségű Társaság' HU-l055 Budapes! Bajcsy.Zsĺlinszky út78,
Cégjegyzékszam: oĺ.ob.ooä oz:
A könywizsgá|atért személyében is fe|elős szemé|y adatai:
Ba|ázs Árpád (an.: Kozma Hedvtg)
1124 Budapes! Dobsínai utca 1.
Jogviszony kez dete:, 201 5 /04/24
Jogvíszony vé ge: 2ü 6 / a5 B"}
A változás időpontja: 2o1 5t 0Ą/24
Bejegyzés keÍte: 2o1 5ĺo5l21 Kłizzétéve: 2ü 5/a5/28
H atályos: 201 5 ĺ 04 ĺ24,..

Á. feliigye|őbizottságl taEok adatai
Dr. Erdôs Ádám (an': Békés Klára)
1124 Budapest Koľompai utca2Ł|b,
Jogviszony kez delre: 2o7 g / Đ4/23
Jogviszony vé ge: 2o1 8|o4t22
A v áftozá s łdőpontja : 2ü 3 ĺ a4 23
BeJegyzés kefte: 2o13t B5l23 Kijzzetéve: 201 3/06/.t 3
HatáIyos: 2013/a4/ 23'..

1 s/Í 5. Dr. Unger Péter (an'; Đeufs ch Edit)
1 133 Budapest Váci ĺÍt 86/A.
Jogviszony kezdete: 2a1 3/04/f3
Jogviszony vé ge: 2018t O4l22
A v áftozá s időpontja: 2o1 3 ĺ 04Í 23
Bejegyzés kelte: 2a1?,ft5/23 Közzétéve. źü g/06/1 3
H atályos: 201 3 ĺ uĺ23 ...

15ĺ16. Ko|taĺAttila (an.: Németh Erzsébet)
T064 Budapest, lzabelta utca gB, l. em. .lo.

Jogviszony kezdete: 2aÉ n1 n2
A v á ltozá s időpontja: ?:01 5 t 01 |22
Bejegyzés kefte: 2ü 5fi2/ 1 1 Közétéve: 2ü 5/au1 g
Hatályas: 2a1 5 / a1 nz,,.

2g, A ceg statiszti|o|számjele
zafi, 13052502-663Ü11+91.

Beiąyzés ke/Íe; 2008/03 |28 Közzét,éve: 2a08/a/24
H at ályos: 2008 / 03ĺ 28 ...

21, Acégadószáma
21/4, Adószám:13o5z5az-242.

Adőszám státusza: éwényes adószám
S tát u s z kezd ete: 2003 t a 5 / 29
A vá ltozás id őpo ntja: 2a0g / aI n 6
-BeJegyzés kefte: 2o1 1 l09t05 Közzétéva: 2a7 1 /09/22
H atályos: 2009 / 01 /1 6 ...

4. oldal,

15.
1 5/13.

32.
3U1.

A cég pénzŕoľga|mi Jetzőszáma
1 A7 002A&f7 5241 03.51 1 00005
A számla megnyÍtásának dátuma: 2003/05/05.
A pénzforgatmije|zöszámot a C|B Bank Zľt. Károĺy körútiFÍok(I075 Budapest, Káraly Riinjt 3.) keze|i,
C égiegyzékszÁľn: oĺ .ĺ s.0ł ĺ otiĺ
H atáIyos: 2003 ĺ 07 l 02 ...

.- 8-
https ://cert' e- cegJegyzek.hď?cegad at|ap / 0 1 rca44g3 4 / Cegkivonat ĺ hups://c',/?
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íne Céginfoľmźrciő - Cégkivonat 5. olđal, összesen: 6 oldal

03-50000005
megnyitásának dátuma: 2008/08/08.

jelzőszámot a ClB Bank Zrt. Károly kĺirúti Fiôk(1075 Budapest, Kátolykörut 3)kezeli.

01-10-041004

kelt e: 2;aQ8 ĺ B8 l 1 1 Ki5zzét év e: 20 08 ĺ a9 / 0 4
2008/08/11 -..

1 03-501 00002

szám|a megnyĺtásának dátuma: äa11' 

^u1 
4,

je|zőszámotaClB BankZrt. Káľo|yköruti F|ók(1075Budapest,Károlykťilĺťlt3) kezeli.

01-10-041004

keĺte: 2a11 ł12/ 19 Közétéve: 201 uau0 5
201"v1u19...

A ćég elettľon|kus e|érhetősege

.Acég honlapja: http://finextfm.hu
backoff ice@finextfm.h ut cég kézbesÍtési cÍme:

cég a köruetlen kőzleményeit a hanlapján teszĺ köaé.
Ä v áftons t dőpontja: 2o1 5 | 05/ 1 8

kelte: 2o1 ila5ĺ21 Kőnétéve: 201 5/05/28
2a15ĺg5l1B.'.

ától fuggő adatok
il:.A résľénpársaság mű|cildési módja

: A részváry átruhĺázását az alapftó okiľat koľlátozza
il': A ľésaĺény átľuházását az alapító okĺrat koľlátozza.

H atál yos: zoo3 ĺ 07 / a2 .-.

A reszvenytárcasági hiľdetmények közzétátalfuek módja és helye
A kiizzététel módja: hlĺdetmény.

' Magyar Tőkepiac
H atályo s: 2003 ĺ 07 l 92 ...

Az iigyvezđés típusa
igazgatóság
A v áÍtozás l dőpantja : 201 5 | o5l.| 8

Bejqyzés kelte: fo1 5ĺ05ĺf1 Kĺizzétéve: 207 5/05/28
Hatátyo s: haffi / 05l 1, e .. -

A részvények száma és névértéke
Részvényfajta: Szavazatelsőbbségĺ Részvény
Részvényosztá|y: Ötszörös szavazati jogot biztosító
Soĺozatszám: ?.
Darabszám Névérték Pénznem

20 500000 Fr.

Megnevezés: "A' soľozatÚ Szavazatelsőbbségi Részvény'
A váltazás i dőpo ntja: 201 2Í B / 3a
Bejegyzés ke|te: f012l17 /27 Ki5zz,étéve: 2a1a1 il1 3
Hatályos: fo12ĺ03/30'..

7cert.e-cegj egy zek.hu/? cegađat|apl 0 L I 00 4 493 4 l Cegkivonat
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Cégszolgálat online Céginfoľmáció - Cégkivonat 6. o1đď, összesen

Részvényfajta: Tözsrészvény
Soľozatszám:'B'

Daľabszám Névérték Pénznem

89 1000000 Eł

Męnevezés:'B' sorozatú Tórzsréswény.
A változás időpontja: f01 2t 03 ĺ 3o
Bejegyzés ke|te: 2a12/ 11 |27 Kťjzzétéve: 201 2/.l 2/1 3
Hatáýos: 201 2l03l30 ...

Résnlényfaita: osztalék E|sőbbségi Részvény
Soľozatszám: "C"

0arabszám NévértékPénznem

1 1000000 Ft.

Megnevezés: "C" sorozattJ Osztalék Elsőbbségi Résaćny.
A v á ftozá s id ő p o ntj a: ?o1 2 ft3 Ba
Bejegyzés kelte: 2012111 /27 Közétéve: 201 2ĺ1 ?Jl 3
Hatályos:favĺffifta...

Az|M CéginÍormációs $zolgátata hivatalosan igazo|ia. hogy ezen kiadmány adatai az Í||etékes cégbÍróság jogerôś
végzéseĺn a|apuĺnak. A cfuttyben el nem bÍráÍt módosítás nincs foýamatban' l
KészÜftjn1il}4fl?17:.46..41. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjäban megegyeznek a cégnyi|vántartó .l
ĺendszer adataiva|.

Microsec céginformáclós szolgáltató

tanúsíĺ

KeltBt

4o*
htĘsllceľt.e-cegj egyzek.hď?cegadatl ap ĺ O l 1 őa u93 4/ Cegkivonat
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r. T,óth Áaĺm Ktĺzje5pőĺ lľoda
i Áaan közjegyző e-mail: notaĺ@notar.hu

iń: 1 1063iI{/|837 ĺ20|6,

szőIő 1991. évi xLI. töľvény 136.$ (1) bekezdésének megfelelőeĺy az
mai napon eiektronikus úton töľtént betekintés ďapjan tantlsítom, hogy ebben az
Cg.01-10.044934 cégsegyzékszámú a''FINEXT Befelctetésĺ Alapkezelő

Műköđő Rés:ľénytáľsaság'' nevére kiadott .Cégkivonať' megnevezéstl

łn szeľe'plö adatok az Igazságítgyi Minisztérium Céginfoľmácíós és az Elektonilĺus
Közremilködö Szolgálatánál nyilvántaľtott adatokkal mindenben megegyeznek.
a nyílvántaľtást vezető szerv által kiĺäIlított kivonattal, masolattal vary
azonos hatátyu'

Dr. Lehel Dávid
kbĄegYzőhelyettes

V
)^

* 
'{{*



AtÁÍRÁsI CÍMPÉLľÁi{y

Karaĺ Péter .Ąndľás (sziiletett: Budapest, 1971. januar !4., aayja neve: dľ. Tóth
magyar állampolgáľ), k|jelentése szeľi:rt lakcíme: Baden" Johannesgasse25,Il5,2580

mint a FINEXT Befektetési Alapkezelő Záľtkiĺľílen Működó Részvéuytáľsaság
; 1082 Buđapest, Futó utca 43-45. VI. em.,cégiegyzékszźma: Cg.01-10-Ü44934,
: ĺ3052502-2.42, ., statisztikai szźmje|e: Ba52502-6630-114-01') cégsegyzésre

|t igazgatősági tag1 a 2015, (kettöezeĺ.tizenötödik) év janu.áľ hónap 2f. $łusmn-
napján kelt létesÍtö okirat alapján a táľsaságot akként jegyzem, hogy a társaság

kérłs| vagy géppel előíľt előnyomott,
nevéhez a nevemet a tarsaság nevében

az alźlbbiak szerint írom : .- --. - -.-.

nyomtatott vagy előbéIyegzr.tt cégnevą
önállóan a hitelęs alaírasi címpéldánynak

tĹa----*L

Dr. Tóth Áĺĺm Kőzjegyzői Iroda
1092 Budapest Ráday u. 34. ľ8.
Tel.lFax: {L) 47 6-al5s / ( i ) 47 6-077 l, e.mail :notaľ@notar.hu

:1'7063lW45Iĺf0|5.

ĺ+ánrisítom' Karaĺ Péteľ Anđrás (srĺiletetĘ Budapest, 197I. janufu 14., anyja neve: đĺ.
ĺĺ ľĺargĺt, magyaÍ átlaľnpolgĺĺr), kijelentése szeľint lakcíme: Baden' Johamesgasse25,ll5,
j'0 Ausztria" aki személyazonosságát aBD38f2257 sr.ámű magyłlÍ útlevéllel, és a 1|f|99
ĺiszĺmĺl lakcímet ígazoló hatósági igazolvánnya| igazoŁa, ezeÍI az ,Álúírđsi Címpélďđný,

okiraton szereplö aláíľásának vďódiságát
\z tis/Íél tudomásul vętte a köąiegyzőhelyettes tájéA<oztatźsát aközjegyzökĺől szóló 1991.

.}rLI. tiirvény tfz. s (2){10) bekezdéseiben foglďtalaól, vagyis a személyazonosság on-

lellenőľzéséľe vonatkozó rendelkezésekĺóI. A köĄegyz.őhelyettes tájékoztatta továbbá a

ellęnörzésével érintett felet az ellenőľzés céljalól' módiáról és taľtďmáľól'
i közreműköđés megtagadásának kötelezettségéről és a IfZ. $ (8) bekezdésébęn

bejelentési kötęlezettségérőI, valamint az ę|ĺenörzés soľán megísmeľt ađatok

ő|. Ag, eljáľó kiizjegyzőhelyettes těýékoztĄaaz iigyfelet, hogy személyes adataínak

liton tiiľténő |ekérdezéséľe a jelen aláírási címpéldány elkészítését megelőzően

2o1-s. (kettőezer-tizenĺĺtŕiđík) év január hónap 26, sllsznnhatodik)

&. Ĺ--*
dľ. Reviczky Renata
köĄegyzőhelyettes

FN
s?t(-L--
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Í} gy szÁm: l | 0 63 ĺW 4 |3 / 20 l 6.

Dr. Tóth Áaĺm Kőzjegyzői lľoda
Dĺ Tóth Áaam kazjesižő e maiĺ : notar@lot ąr. hu

---Tanusítom, hogy ez a tuloldali hiteles masolat az előttem eredetiként felmutatott 1,
egy oldalból ál1ó okirattal minđenben megegyezik.
*-Kelt Budapesten' f0|6. (kettőezer.tizenhatodik) év febľuráľ hónap 02. (második) napjĺĺn. _.
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iokiratfat a Corđĺa Ingatlanbefektetési .Alap (I\ff{B lajstromszŕm (karábban P9ZÁF
)z 122l-08, ađószám: 1,81f2882-24f, stallsztikai számje|ę: t8122882.6810.915.
: 1082 Buđapest, Futó u. 43-45,, VI. em., képviseli: a Finext Befektetési

Zrt. sr-e|úe|ye: 1082 Budapest, Futó u. 43-45., VI. em., cégiegyzé}sz.áma: Cg. 01.
aőósrÁma: t30525az-2-42, statiszľíkai számjele: |3052502.6630.114-0t,
a,,Tárcaságl), ez{rton

meghatalnazza

Káľo[pt(anyjaneve: [ľtó hma' lakcímg Il'If Budapest' khás kiiz 6., személyi
száma.. 640 1 65RA, sziiletetĘ Budapest, 19 64. 06. 3a,),

a Buđapest Józsefiráľosi lnkoľmányz'at, mintKiíÍó áltaI a Fuđapest Vll[.'keľti1et. BaqĘĺi
tfugyábał meghíľđetett pá|yázat soľán a palytľa'ti

ĺót a JózseftárosĹ Gazdálkodási központ Zrt-tóI, mint a pĺályázat lebonyolítójától a
ľészśre megvásĺáľolja illetve átvegye, a szĺikséges titoktaľtási és egyéb

szóban és ínásban a Táľsaság nevében eljáľva önáilóan megtegye, a
kapcsolódó báľmely kéľdésbe'n - bęleértve a pálryáratl aján7at alÁÍÍáaít is . a

nevében teljes kör{ĺeĺl" iinállóan eljárjon.

2016. ápľilis 04.

tľ*-:t-,'t
Cordĺa Ingaúlĺnbefelĺŕetési .Alap

képviseletében eljaľ: Fíĺert Befektetési
A|apkezelőZrt,

képviseli: Kaĺai Péteľ igazgatósági tag
Meghatalmazó

A fenti meghatalmazást elfogadom:
Budapest 2016. ápľilis 04.

ąpján;

Fl
:1

hász

lTani l.:
|N 

év: Ec[€D / zí, u. N/ł+
.;:ślrn: 

ľ l7z'k.Z>,o,ł u. (3 .

iS'ĺe' Sz.z 1ptg2or -r.+

isŤ-ń-a.ł- .,-|"ł7 l tíĺ..*--_
.-ľanu'lj

Név: JŤt\T-'4 niĺY Tttf,x=.:ł

Cím:l/ 3t- Ą1. Uĺ jgoľ'z..lgo. ĺa . ?J.
Szig.Sz.:.ojÍh€ Lp

,ű. L,CĹ.-o-
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EH BANK zRT' 1054 Budapest, Akadrámla u. 6. r Raiffeisen DirekĘ {0640) Ę4848
s i B ĺ ró s á g m i n t C é g b Í r ó s Łg " C é g j e 0 y z é ks z á ń: 01-io.a41É2

ffilRoiffuisen
l^JBÁĺríK

|i::. coRDlA ING'lĄTIÁNacę,^,*", o*,
!i: .

.:.H .1082 BUĐAPEST
:::.; pt.Íl WCA 47-53. vl.

Ézak.. 2016,03.30.-20t6.03.30'gorszám; 201üw0@3,|
ké6zÍtés nap1a: 20l ô.03.30.

553091 201
2010.03.30.

2016.03.30.
20í6'03.30.

EGYENLEG:

Bsnkközpont RałftÍsenBgnk?łt
H.10il Budapast, Akadémia u. 6.

Lovehgósi oĺm: H.,l70ł] BudátłesłAdószáľn: 10198au-244
cĘJegłzók számi Cg. o1-1&041a42
Telefunszám:
E-maft in/a@,raitreisn.huhtem€t www.niffeiąsłl ł]tl
Raiffgis€nDiÍekt E4úE-48-4s_

E|őleglylett
dfi

20,00

TERHELÉS ósszesen
JlVÄĺRÁs ögszesen

Záľo|tösszeg (.):
Banlĺszámla hitelkeĺ€t őssz€gle (+}:

1.052.883.634,28

S.W.I.F.T.: UBRTI.IUTIB

Teľt'elée(.)

-63.500,00

-63 . 500 ,0o

0,00

Szán|atulajdonos nevel coRDtA łNGATĹ/.NBEFEKTETszám|atĺpus: Banksľlźmla
Pénzforgalm| jetztiszám: 12oo10o8414E57il'.anoo00o
Ntrfizstközl bankszám|asáľn (lBlłt,I): H|J061 2001 00801 48 57 5 1 0o1 oo00o
Szám|a azonosÍtó: orceAoAil|3tooĺPénzneĺn; HUF

aEon ľ9!.y".*p Trerrza&c|ómegnErĺezéee
Ertéknap Jóváhás{+)

O,00

Referencia: GNK1 6coooí 1 3439ĺ
.ł{ęry9'o€Í Gazdá|kodásl Közp.
1 84033870002865800000006'
Bacsó Bé|a u. 17' pá$frzat|
dokumentádó
Fońnt ätutalás
Refeĺencia: GNB1 6c30ooo31 95B
Atltaló nev€: coRDlA |NGATIáNBEFEKrErÉS|

^IÁP
AtuĺaÍó szäm|aszámp;
HU94í 07000J 7438í E80o5s9oooo5
Paľtneręk közöttl egygdi azonosĺtó: PAT/
02358S03
Kóá€ínény: 20í6.03.3si Cordta lngatlan
forg.

Tó ÖsszEc (+/.}:

a Bank vagy harmadik szeméý javáĺa wadék teĺheli.

ŤŤ
\(
Ł\

.Ą6-



n.TGAT[.At.IBEEEt(ltfÉ sT AI.A!

ForgaÍoĺn aľ{atok

6.uTcA 47-53. Vr.
1082 BUDAPEST

zág,l Ĺ20o1o0B-01485751-00100000
zés: ľor,yTszÁľłĺ'ł lłuľ

: CA Bankszámla

6.44.22 -
nyitó egyerrJ.egl:

É.',"p Tľanza}'ció uegnewezése Rsfererrgia

22. 04.22. Ele]<Ěroaíhus fori.nt átuta BrK16Do0oo954865
104033870002885900000006

o 'Íózeefvárosi Gązdálkodásí Kozp.
ajánlati biztoeíték BacEó BéJ.a u'1?

ÖsszEsEN:
ossznssN:

ffi Raiffeisen Bank
1054 Budapest,

Ügyfélkód:

lltlF Đátum:
rdő:
oldat:

Akadémia u.

E0Ä0AET3

?Üt6.aĄ.22.
JJ : JC :5I
lĺL

69.425.363,52

trerheJ.és ( -) /'Íóváírás

29 ,6Ą4.000 
' 
00-

29 .644. 000, 00-
o,00

39.781 52

* 4t*
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\ ř ) ./
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3. számúmelléklet

Buđapest VIII. keľüIet, Bacsó Béla u' L7. szám alatti telek elĺdegenítése

FIYILATKOT'AT
végelszámolásľól, csőłleljárásról, felszámolĺísľól

Alulíľott Corđia Ingatlanbefektetésí AIap képviseletében kijelentem, hogy a tfusaság

végelszámolás ďatt
ellen csődeljáľás folyamatban

*áltlnem á[
*vaďĺdlgg

ellen felszámolasi eljárás folyarnatban *vaďnings.

Buđapest, 2016. áprílis 25.

A *-gúmegielölt ĺésznél amegfelelő szöveg ďáh'lzandó.

Coľdia Ingatlanbefektetési Alap

0. ĺ.ĺ:'Ą 
t

#.iť

gbaueľ lłíroly

- ĄK- tr.ľ \ł" ď{



4. szamúmelléklg!

Buđapeĺt YIII. keľĺiteto Bacsó Béla u. I7. szäm alattĺ telek eliđegenítése

NYILATKoZ^ĄT
łpáÍyńzati feltételek elfogadásár6|,szerződéskötésľőI, ĺngatlanszeizésÍ képessĘľől,

aj án|ati ktĺtöttségľől

Coľđia hgatlanbefektetési Alap kijelentem, hogy a pälyázat táľgyát ľészletesen

,męismertem, az ajántattétel feltételeią a pábyázatj kíífiást magaľnľa nézve kiitelezőnek

elfogadom.

hogy Magyaĺoľs zägon ingatlanszeľzésre jogosult vagyok.

, hogy apä|yáatĺ feĺhívásban fogĺalt 96 napos ajánlati kötöttséget vállalom.

2016. ápľilis 25.

meghatďmazott
Cordia Ingatlanbefektetési Alap

_Ą3- Yr*



5. számú melléklet

Budapest VIII. keľĺilet, Bacsó Bóla u. t7. srÁm alattĺ telek elĺđegenítése

IYYILATKOZAT
kĺíľóvď szemben fennálló tartozásľól

Rĺngbauer Kĺíroly mint a Coľđia Ingatlanbefektetési Alap meghatďľuzottja

ho gy az aj ánlattevőnek,

l.Kiíľóvaĺ szemben taľtozźsa (helyí adó, bérleti díj stb) * vaď nincs;

.'Kiíróval szemben szeľződésben vállďt és nem teljesített kötelezettsége * vaď níncs.

.továbbá ajáĺilattevőnek adó és adók módjáľa behajtható kôztm.tozÁsa nincs

az a|äbbi o1.i'ą1gkkąi igazoiok;

1' Nemzeti Adó. és Vámhivatal által kiadott a.plloł.zorÁs

2. Budapest Főváros VIII. Kęľitlet Józsefufuos Polgáľmesteľi Hivatď által kíadott
ADOHATOSAGI IGAZOLAS

3. Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zft. által kiadott nemleges igazolas béľletí dfi
taĺtozás vonatkozasában

2016. ápnLis2ĺ.

Coľdia lngatlanbefektetésí Alap

*.gaĺ jelölt ľésznél a megfelelő szöveg alĺáhúzanđó.

-70 *
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Nemztŕĺ Adó- és vámhÍvate|
Kclet.budapestĺ Adó- & Y álmieez'gFtôsÄga

t.

.l652Lff73i^0rc
: Vasvĺłľi Mónika

elefonsziĺm : (l) 46? -7 t36
:1445559682

ĺ.olĺc-ł.zoĺ'Ás
ľendelkezésemľe ĺĺlló dokumentumok. nyilvántaľtĺísot foýószámlák, bevallások, bevallást pótló
vďlásolq önellenőľzések, áwezetÉsi kérelmek, jogerős haüáľozatok. atłpjĺín igazolom, hogy

coRDIA INGATLA}{BEľ"E.KTETÉsI,ł'r,a.p
tt122882-?,42

rÜ82 BuDÁPEST FIľľó UTcÁ 43.45. VI. EM.em'

a Nemzeti Adó. és Vrímhivatalnäi ezen igazoläs kiadásának napjźLil nyiĺvántaľtott
valamint végľehajüásr a, v 8w visszataľtĺ{sra áÍ:.dott köztąťtazása nincs.

igazo|ást'azadőa|anykérelmérepáLyazatbenyttjtáscéIjáraadtamkí.

azigazo|ás nem szolgĺil bízonyítrísi ďapul atartozás beszedéséľe irányuĺó etjánísokban.

igazolás tafip/.mazsa a Nemzeti Adó. és Vámhĺvatal nyilvríntartĺĺsaszeľint fennálló tarŁoz'źs, a
adók módjĺíra behajtandó
megťaetéséľe vonatkozó

címén nýIvántaľtoé de el nem éviilt tartozás, az
a végľehajtlásraź vĺgy visszataltásľa átadott köztartorÁs

,2aL6. április 13.

Jenęi Zoltĺ{n
igazgatő

ftatásktiľ gyakoľlója)

dľ. Molnáľ Edit
osztŁ|yvezető

(kiadmányozó)
lenőľzési azonosító: 63ł0LI54ł305I6611I].j',Ia:R3

l438 BUDÁPEST Pf.5l2 TďeÍonszim; (l) 467-?100 Fax:' (1\ 4őÜ.772?
Kćrjĺ|k' válasdęYelében szlveskcdjék iktrtószámmkra hĺvaĺkoali * adóazrnosíto sfárnát feltonretnit

.zĄ- \<tY{,
Ve
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ADÉHATóEáEI IEAZBLAS

yza'ti adóhłtńság

l 1E197BEľ3-2-+7,

lynek' tśrsaságnak:

alapJán łz adóhatńsági igaznlás kiállítágának napjáig a
adÉtgrtuzása níncs"

i biennyítványt az ťtqyfél kÉrégéľe ingatlan pá3.yázat cńt.JÁból. 1.

*r'|tłĺn k.i t hiĺzigazg*tági hatńsáęí eljárás ér ĺizal'gált*tás
szabá3'yaíróJ' euól'ň1 tłjbbsafirÉxen nÓdĺgí.tott äoo4" évĺ {}XL"

|{et" } Ě3'.s { 1} r (3) h*F:."ą};lpján "

i íg*:rnlás k.ĺá11ítása í1l*téĺ'.ĺnantag az j.1lł=tél.;eĺąr&l. sz'(3.Lú,,
en ĺnťrc|.:gít*tt I.?9#"áví xrÍII " torvÉny {rtv- } F|ellÉhtetÉngk. XXI.
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6. száĺnri melléklet

Buđapest VIII' kerĺileĹ Bacsó Béla u. |7. szám alatti telek elĺđegenítése

NYILATKOZAT
pénzüryi alkalmasságról

Ringbaueľ Károly ĺnint a Cordia Ingatlanbefektetési Alap meglratďmazottją

ĺijelentem, hogy a palyázat tfurgyät képező ingatlau vételáľának megfizetéséľe a Coľdia

1anbefektetési Atap képes, a szĹikségęs anyagi eszközök a Cordia Ingatlanbefektetési Alap

ľendelkezésére állnak.

A' szám|avezető banknál az elmútt 1 évben soÍban áłlás nem volt amelyeket azaÁbbi okiÍattal

ígazolok:

1. Raifľeisen Bank zJÍt, által kiadott BA}{KINFon:rĺÁclT

.''.#'j Budapest, 2016. ápľilis 25.

meghatalmazott
Corđia In gatlanbefektetési Alap

t,
ť;

,i
,.:

i;
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].ás azonosít'ó : BC-AoÄET3 -20x'6o ŁzL-oot

sTGAľr,AilBEFEíxElÉsr ÄI'AP .- .

1082 Bt't'||PEsT FuTl IÍIEA 4?*53. vÍ.

BÄNKINFoR!4ÁcIó

1gäzoljuk, bogy ťígyfeJ.ťrnk

cErDIA IIłGAT&aNBEř.EI(xBIÉSI ňÍ,AP
. Lo82 BuDÄ.PEst Ft'Tó UTCA 47-53. VI., ) (Łovábbíakban: Ügyfé1), az

saámo(ko)n vezeĺ száml'á(ka)t ą RaĹffeisen Bank ZrŁ'-né]. (1054
a1ábbi
Budapeat, Akađémí.a

6.):

6-].:tOo10oB-O1l[8s751- OO]-OO0OO
6.12o0100 g :01łĺ85751-o02o00o7

- L20010 08 -01,18575r--O0700 0 02
-120o10oB - 01ł85751-o08oooo9
-12oo1oo8 -0x.ł85751'-o11ooo03

Név Đev
FoLyósuár.fi,ä EUF EoF
roLYlszáMľ.A. EIIR stt.
Úm'm.rtĺÉsr uo EElp
ÜzgmrrxĺÉsr ru Bm'
sRoJBxľszIÄ Effi' BgE

Nyit'ás
201,4.12 -3r.
2oa4.a2.3ĺ
2Aa4-12-3L
20L4-72-3L
2014.12.31

vezetett' gzámláin JeJ.enJ'eg sorban á1ló téte]. nincs é,s az e}m{rtt 1 évberr semgorban á11ás.

cég sankunkkal szembeni fízetégí hötelezettségének minđen a}kaloĺmna'l íđ6ben e1egeŁ

szerínt' a cég pénzügyí helyzete stabíl, csőd íl].etvę fe].számolási eljárás
a cég számláJa ellen bíróságĹ végrehaJtáe níncE fo1yaĺnatban.Et nem á]-1 . 'Je}enleq

igazolásc űgyt'é]- kífejeaett kérésére és tĺozzäjárrr1áeá\ľa]. állÍtottuk ki'. .Íelen

ínf,ormáció az ťr9yfé1 kérésére, kízárólag E'ájékozŁaŁó je11eg9e]. kerüI kíađásra és
. bármifé}e igény érvényeeítégének..rŁalma nem szo1gálhaE' alapul a Bankkal szembení

20L6.04 .21" L2:47:O?
..:ąłiiÚisen Bánkzľt.

ĺü54 Budapes| Ákĺdémia u. ó.
88.

'íf,feísen Bank frt'.

}.Tár r.fęv ; t ....ltťgäMllentin' .... .' .

osztályigazgató

Beosztás:. ....

Név . :....TolnayTeodóra

' Vállalati referens

Beosztás:

Í

\i, I/,i I

(/ '\i

BonkZ*. H.'l 054 Budopeśt, Akodémiq ułco ó. r Posłoi cím/Postol oddĺess: Budopest 1700

': (3ó-l| 484.4Ąao . Fox: |3ó-u 484-4444 r lnlernet: www.roiĺfeisen.hu r E.moi|: info@roiffeisen.hu

vórosiTörvényszék Cégbĺrósógo . Cégiegyzékszóm: o1-1o-o41042 r Ąd55zóm: l';;ä;;:;:ä R4Eł\4BER oF THE AUsTRIAN'RAIFFEIsEN BANKlNG GRoUP \I
:'.-)(- Unl. ...-Zś - \b



7. szłĺnú meiléklet

Budapest YIII. keľület, Bacsó Béla u. 17. szám alattĹ telek elĺđegenításe

NYILATKozÄT
a kézbesítés helyéľől és bankszámlaszámľól

Alutírott Ringbauer Káľoty mint a Coľdia Ingatlanbefektetésí Alap megbatalmazottja kéľem,

hogy a Pályázarulkapcsôlatos mindennemiĺ nýlafkozatot, felhĺvást, éľtesítést, vagy ĺnás

ioň'*e"iot, va1amint ipay*^tt^lkapcso1atos esetleges jogvit.ában minden értesítést' idézést

.és bírósági haÍźLÍa7ätot,stb. azalábbi címľe kérem postáani:

CÍmzett: Coľdia Ingatlanbefektetési Alap

.cĺn: lotz Budapest Futó utca 4345.VI' emelęt

..łĺnennyib en az źita;arn a fentiekbęn megjelolt címzett a fenti címen az iľatot nem veszi át,

'ennek következnényeit a tarsaság vátlatja. Tudomásul veszem' hory aĺrenľrýbęn a cÍmzett a

. fenti címen az eľtesĺtést neĺľl vJszi átj az értesítés a postáľa adást kĺjvető 5. munkanapon

. kézbesítettnek miĺőstll'

Ä páJyázatí felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dolamentáció megvásmlására fordított

összeget kéľem az a|źhbi bankszámlasámra visszautalni:

Bantśzámlavezetöpénznlézet:RaiffeisenBankzrt.

Bankszámlaszám: 1 200 1 008-0 l 48 5 75 1 -00 1 00000

' Bankszámlávď ľendelkezni jogosulil Coĺdia Ingatlanbefektetési Alap (1082 Budapesĺ' Futó

utca 43-45,VI. emelet)

Budapest, f0t6. ápľilis 25.

meghatalmazott
Coľdia Ingatlanbefekteté si Alap

Ytľ,
a) /!'3?



8. számťr melléklet

Budapest VIII. keľütet, Bacsó Béla u. 17. szám alatti telek elĺđegenítése

NYILATKOZAT

A1ulírott kijelenter1 hogy cégĺink aĺeĺ,gntl vagyoĺĺól sző|ö 2011' évi CXCVI' ti'ľvény 3. $

(1) bekezdés 1. pon$a szeľinti

a") átláthątó szeĺvepeüre'k .pinősiil.

b.) ĺem mĺnösĺit átlátható szervezetnek-

(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

A jelen nýlatkozatomat a szewęzet meghatalmazottjaként biintetőjogi felelősségem teljes

tudatában teszę'm.

Buđapest, f0I6. ápĺílis 25.

meghatalmazott
Coľdia IngaÍlanbefektetési Alap

!'' /
u '\j
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9. számrimelléklęt

Budłpest VIII. keľület Bacsó Béla u. !7. szám alatti telek elidegenítése

I\TYTLATKOZAT
ĺpá|yánaton meghĺľdetett íngatlan megtekĺntéséľől, állapotánek megismeľéséľőI

Alu1írott a pá|yáraton meghiľdetett Budapest YIII. keľĺitct, Bacsó Béla u. L7. srÁm alatti

telket e1őzetesen ęweüet;ff,iđőpontban ńegnéztem, az tůIapotÄt és aĺľa vonatkozó miíszaki

tÁjékoztatństmegismertem

Buđapest, 2016. ápľilis 25.

Coľdia tngatlanbefektetési Alap

r- 
^\\r r
\ -/'(*.,,.:, ,ł
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Buđapest VIII. keriilet, Bacsó Béla u. 17. szám alatúĺ telek elĺđęenítése

NYILATKOT,AT
az ađásvételi szeuődéssel kapcsolaÚos észľevételet módosítási javaslatok

vonatkozásában

Alulírott Coľđia Ingatlanbefektetesí Alap kíjelentem, hogy a pěÄyázati kiíľásban sz.ereplő

aúfuvételi szerződés tervozettęl kapcsolatban az alábbi észręvételeim vannĄ melyek az

ađásvételi szęrződés véglegesítésę során tisztázandók:

A szeľződésben sziikséges rögzíteni a Felek akaľatnyilvanítását, miszerint Elađó elađja,

Vevő rnegvásfuolja az Ingatlant.

A sr'eruődésben szükséges ľögďteni a béľleti szęľződések számät és taľtalmát (gépkocsi
beállóbely, vagy építmény). A bérlőktőlvďó kiiirítés Eladó kötelezettsége, tisztáani kell

: ennękelmaradásánakvagykésésénekľendezését'

' A vételfu megfizetésének 5.3.2. és 5.3.3. pontokban fogtalt rendjét egyéĺ:telmiisíteni
szÍÍkséges.

A beépítési kötelezettség nem teljesítésének következľĺrényei (megallapodott türelÍni időt
ktivetłien) felróhatósĺĺg esetén terhęlík Vevőt, amennýben a hatfuidők a hatóságok
késlekedése, vagy jogoľvoslati e[iárás miatt nem te{es{ilnek (vis maioľ), úgy azértYevő
nem felelős' Ezt akéľdéskört résáetesen szabáIyoz'n szÍĺkséges.

A szmződésben szĹikséges ľögzíteni, hogy a vétę|álr teljes megfizetését követöen Eladó
kładja a tulajdonjog bej egyzéséhez sziikséges nyilatkozatot.

A' szerződésben sz{ikséges rögzítenio hogy a jogerős hĺľimá|atba vételi engedély

bemutatása esetén Elađó kiadja a visszavásáľlásí jog töľléséhez sziikséges nyĺlatkozatot. .

Néhany tovlíbbi kisebb pontosítas' kiegészítés a szeľzőđésben elvégzendő.

Buđapest 20 I 6. átptihs f5,

Coľdia Ingatlanbefelĺ:tetési Alap

-22 - Rn.rb\
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Jelentkezési lap

Budapest' 20l6. ápri}is 25.

Társaság neve, cégfomrája: Zesan Real Estate In ga tlanfoľg a|maző- és Építtetó Koľláto I tFeĺelősségiĺTáľsaság]ń;|ňřtŕ;b|ň. jgĺ"|a,,",ĺg

ll 17 Budapest, Budafoki út 5ó.

I I l7 Budapesr, Budafoki rit 56.

a6-ł.f79.26-30

a6-t-279-30-?;0

e.zUDkoĺaqI,|.in

Statisztikai szamjel: l 3506843.467ó- 1 l 3-0 l.
Cg.0l-09-7388 t6

SzámIavezetó bantiának neve: Raiťfeísen Bank Zrt.

r20106s9-001 I 8s1 r _001 00002

Képv ise|őjének neve' beosztása: Zupkó Eva Andrea

Meghatalmazott nevel:
(a meghatalmazás csak az aján|at benyuj tasára vonatkozi k)

064A407-52_87

ga bor.kacso@gma i l. com

I Meghatalmazott esętén
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Alulírott Zesan Real Estate Ingatlanfoľgalmazó- és Épíĺetö KoľIátolĺ Fe|e|ősségű Társaságr*i í.évltársaság neve) a Budapest VIII. kerii|et, Bacsó Béla u. |7. szám alattĺ te|ek
Ę \ \..'
!i
i i elidegenÍtésére kiín pá|yázatraajánlatomat az alĺb-uiakban fogtaiom össze:

Í-! Męgajánloĺ vételáľ: 33l.o00.o0o.- Ftl1ťr.Lt

f*.l Á vételáľ megfizetésének módja:Í.
l : bankhite| né|kíit; egy tisszegben, i|lető|eg az adásvéreti szerzödés rendelkezéseĺ szeľint

Budapest, 20l ó. április 25.

Zesan Re1 
! 
Esĺate lngat|anfo rga |maző. és Ép ímetö

Koľlátolt Felel össégű Társaság
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Cégszolgálat online Céginfonnáció . Cégkivonat 1. oldal, összęserr: 3 ol.dal
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A cg.01-09.738816 cegjegyzékszámÚ Zasan Reat Estate |ngďanÍorgatmazó. és ÉPfttetô Koľ|átoh FelelőeségĺiTáľsaság (1 1 t7 Budapes|, BudafoH út 5ó.) cég 2016. áprltis 22. napjJn hatá|yos adatal a következ6k;
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|. Cégformáto| fÜgget|en adatok
Áttg|ános adatok
Cég|egyzékszám:0l -09.73881 6
Cfufoľma Kor|álo|t fe]e|ósségú társaság
Bejegyezve: 2oĺ5ĺ0s|19

Acég olnevazése
Zesan Real Estate |ngat|anfoĺgalmaz& és Épĺtteto Korlátott Felelősség{i Táľsaság
A váttozás i dőpontj a: 201 5 |1ol 22
8ejeg,ués kďťe: 2o1 5t 12ĺ 1 Đ Közzétéve: 201 5/ 1 2/ 1 2
l.latáýos; 201 5ĺ 1 0t 22,,'

A cfu rövidftett gĺnevezése
Zesan Real Estate KfĹ
A v láft ozá s id ő p ontJa: 2o1 5 ĺ 1 0 t 22
BeJqyzés keŕte: ?o1 5ĺ1u1a Kőzzétéve: 201 5/1 2/1 2
Hat ályos: 201 5 ł 1 oĺ22 ...

A cég szék{leýe
1117 Budapest Budafoki lit 56.
A vá ltozás i dőportJa: 20Q8 toő ĺ 29
B eJ egyz és kełte: 2aÜ8 ĺ o 6 l 1 8
H atĺil yos: aoaa 05ĺ29 ...

A |étesítő ot|rat keke
2005. május 11.
H a?áIws: ?0a5l 05/1 9,.,

2006. november2
BeJegyzés kefte: 2006ĺ 11 t13 Kćjaétéve: 2006/1 2/07
H atá|yos: 

"006 
ĺ 1 1 l 13 ...

?Üo7.február?2.
BeJegyzés kelte: 2oa7 fi1ĺ 1f Közétéve: 2007/M/1 2
Hatályos: 2:007 l a3/ 1 2 .,,

2008. május 29'
B ej egyzés ke lte: 20g8 t 06 | 1 B
Hatá lyos: 2o08/ 06 t 1 8 ...

2010. máJus 3.
BeJqyzés kełte: 2ĺ1o/lo7 /21 Közzétéve: 201 0/08/05
Hatáĺyos:ZÜ1arc7nT .,,

2012. december'13.
BeJegyzés kelte: 2o13ĺ05lo9 Rözzétéve: 2aB/05/23
H atáIyo s: 2o1 3! 0 5ĺ Đ9,..

201 5' október 22.



2. oldal, összesen:3 oldal

iĺ
ľj

,';tr
łl
!JCég;szolga1at online Cégiďoľmáció - Cégkivonat

Be]qązés kette: 2a15l12l1o Rözĺétéve: 2a1 5/1 u 1 2

Haútyas:faftl1a1Ú*. ]

902. Agégte',ékenysége
g|2g. 4676,o8 tniďí"'"'ésicé|úterméknagykereskedelme

FőteYék€nység'

a"pgy=e,i;;;'ióigiü5isoKöz,étéve:2013/06/13
H atályos: 2ü1 3/05/30 ...

týlł
lł

11.

11ĺ?, Megneveĺés ösgzsg Pénznem

Összesen 3 000 000 HUF

Hatályos: 2Đ1 51 1ul 0 ...

ffitia,o,7,,ľ|;Létéve:2aÉ/1?J12
Bejegyzés kelta 201 5/1 2
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iĺ13' Aképvise|etreiogozult(ak)"dŤ].,^'.
13/10' Dipl. lng' l-"opoUltnaler (an': Maria Elisabeth Salzer)

Szti|etési ldeie 1 966/09/04

Kütfł'ldi lakása, il|etve tartlzkodási helye:

AT 3233 Kllb' Klrchenweg 6'

Adóazonosft ó iel: 83640 53760

Kézbesítési megbÍzott dr' Kôlcsey-Rieden Roland (a n.: Bakos lldikó)

1053 Budapest, Károľyi utca 17.

i řep"Ĺilä *"dia: önál|ó

ł iľjlłé*Ĺ{*ľľ*:n:ilTilil:ffl:''ľ'äiffiľtá*ás-ĺnlnta 
benyújtásra keľĺilt,

io gni"tonY kezdete: f01 5 | 1 0 I 2f

A v áttozá s i dő po nt! a: 2o1 5 n a ĺ ff
;-;;"u;;",;",ia:ľlllu,ľaKözzétéve:2at5ĺ1a12
H a|áIy a s: zg1 5 l 1 o l 22 ..,

Zupkó Éva Aĺrdrea (an.: Jankovlcs tva)

SzUletesl ideia 1 973/06/03

ióiili'o|oá".' Vio|a utca 2s24. A" ép.

łJóazonosĺtó ia|: 838B6922it0

A képvĺselet módia: önál|ó

l 11lľ:*ĺĺ:ľ*:1;ľn.:ĺ:ff :ä&* á|ta| ellentegyzett aláÍÍás.minta benyúitásľa keľti|t.

.lo gviszony Ĺeza ev,. ?lo1 5 l 1 o l f2

i inoa i n ap a ntja: 2a1 5 ĺ 10 l f2

,;;,;",; i"i,, ial sllu1o Rözzétéve: 2aÉ/1u1 2

Hatályos 2Đ1 51 1 g l 22 .,,
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Í€zo' Acég stat|sáikai számle|e

m,lt. 1350684Íl'467e113'01'
Bejegyzé*"ń". zo. giou ĺQ4 Kôzzétéve: 2ü 3/ail2a

H atáilyos: 2o13 l g6 t M ...

A cég adószáma
Adószám: 1 3506843l.243.

ra'ouiegĺ'aoszáĺn; HUl 3506eB.

iai,,e*',a,usza: érvényes adószám

$átuse kezde te: fD11 l 12l o6

Áíano,a' td6p antJa: 201 1 l ęĺ a6

;:;;*;;|,ł{iío,,ĺ,zĺo6Közzétéve:2011/12/22
Hatáýos; fal1'fiaBi.,.
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Cťigsr"o|gŕtat onlíne Céginfoľmáció . Cégkivonat 3. oldal, összgsen:3 oldal

45.

45ĺ1.

A cĘ pénzfoľga|ml le|zôsaám
1201 0659.001 1 851 í.001 00002
A számĺa megnyltásának dáfu ma: äogĺlgĺłfa.
A pénzforga|mi jelzőszámot a Raiffeisen Bank RŁ oKogon (1066 Budapest,Tďéz krt. ĺ2. ) keze|i.

Cégjegyzékszám: oĺ -i.ołlłi łĺłz
HatáIyos: 2005/05/30 ...

12010659.001 1 851 1{0200009
A számla megnýtásanak dátuma: äwsloĺIŻB.
A pénzfoĺgatml jelzószámot a Raiffelsen Bank Rt. oktogon (.1066 sudapest" TenÉz krt. If ) keze|.,

Cégies},z ékszá m: oi -i oołĺ łił.ż

Hatáýos: 2005/05/30 ...

A cég e|ektsonikus elérhetôsfue
A cég kézbesftésĺcĺme: e.zupko@glďinvest€ľoup.com
A v áltozá s iďőpontJa : zÜ1 5 l 1 o ĺ 22
BeJegyzés kefta: 2o1 5l12l10 Rôzzétéve: 201 5/1 2/1 2
H atáýo s: 2'a1 s l 1 g l 22 ...

32.
3ft1.

łł
st

ĺi.
F'j
iiĺi

ř.}ftiił .i 
'-.;.'"í.:ł..'Ę|

liĺi Il. Cégformátó| fÚggő adatok
Atag(ok) adatei
GLD |nvest lngat|anforgolmazô és ÉpÍttetó Koľ|áto|t Fel€lősség{t Táľsaság
Ht.l.1117 Budapest, Budafoklrit 56.

cégjegyzékszam: oi.o g-zä: ääŽ

A tagságl jogviszony kezdeta fo15l1ol?2
A v áItozá s i däpontla: 201 5 l.} a l ?2
Belegyzés kelte: 2E1 5l12|1o Közétéve: 201 5/1 uI 2
Hatáýos 2o15ĺ1o|ff ,,.

Az lM Céginfoľmáclós Szo|gá|ata hivata|osan igazolja, hogy ezen kiadmány adatal az l|letékes cégbkóság |ogerős
végzésein aĺapulnak A cfuĺigyben e| nem bírált módosÍtás nĺncs foýamatban.

Késálľt 2u6la4n?.09:26:31' A szolgáltatott adatok a kibocsátás ld6pontjában megegyeznek a cégnyilvántartó
ľendszeľ dataivaĺ.
Mlcľosec cégĺnformáclós szolgáltató
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đľ. Viszokĺ Szi}yĺa közjqgĺ,Ä
iô z B.'đ.po', Ráday utcafz.l.1.
8 476-33s0, Falĺ: 4,16-3389

www.viszoki.hu' o'mail:

Üryszám: !.1030/II/465/2016

Alulírott đÍ. Koltai Pagícia,-.ryľt -*; Yi1'1tr*i"1|1.ľľąjffi.1 äľil-ää*'l1Alulírott đÍ. Koltai Patrícia' mltrI Gf. vl5z.,šr "*.'^ 
"éoy_1í6. 

$ o) bekezdés i.)
közjeeyzöhďyettes l ľ.a"'ŕ.ľ: ̂Ť:.""',::j *Ł 

,ľ 
'.n', 

tanúsítvanyboz általam

lľffffi'ťůiT jx',ffi'ęľ:ilľł'#Ł"1: jľ**3* ffiffiľt#ľJn
ffiľffi ľť*:J"*:ffi 'Ťl'ąę.'ffiiĘľ"é--ię**ľffiľľ:ľ*:#ähozzáÍüzt:tt, bárom o'dalool äIIU r-o5uöi{'.'3s3ů oeáěb,ĺu",a^ bejegpeft
äe6"ĺ"'*ĺ-ĺo Szolgáltatás ľjll^l*Ť]^ Átl ánri1is hónao 22. (huszonketteĺlitŕ řápjĺn
ff #äT'ľ'.:?ł:ľEä.ää"iä;i.iŁ:"i'ľ::ľť::ľ::1ľ::19.:ľ1
öř,ä'*;"äł"T.r.J"'i"ĺ""t"111*fl :*nvilvántartott adatokkď mlndenĐen *on'íäää.J' 

epĺľ' hónap 22. (huszonkeüedik) napján.

ř;il B"a;;'t"Ą 20l 6. (kettöezer.tizeĺúra

:.- ťnU7*.Q^.b.r".cĺ\
ilr. Koltai Patrícia
köąiegyzöbelyettes
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Aluĺírott Zupkó Éva Andrea (|akcím: HU-2330
Dunaharagti, Somogyváry Gy. u' 9., anyja neve:
Jankovics Ew) mirĺt a Zesan Real Estate
Ingatlanfolga|mazrí es Építtető Koľ|áto|t
Fe|e|.őssegű Tárcaság (cg: 01-09.738816)
tinálló cĄfiegyzésre és képviseletre jogosu|t
dgvezetője, a céget akként jeg}aem, ňogv *
e|őílt, előnyomott vagy nyombtott cégnéĺ alá
nevemet <iná|Íoan az ałábbiak szerint írom:

UNTERSCHRIFTSMUSTER

Icfi, unteaeiďlnende Andrea Éva Zupkó
(WohnsiE: HU-2330 Dunaharagti, Somogwéry
Gy. u, 9, Mädđenname der Mutterl. Éva
Jankovics) a|s al|eínvertreLungs- und
zeichnungsberecłrtigte Prokuristjn đer ZesanReal Estate Inga$anforgalmaz& es
Epĺttetó Kor|áto|t Feletőeségű Társaság (FN:
0 1.09-7388 16) venictrte iďr die rirmenzeicńnung
so, dass ich unter den gedruckten. und bevor da
gesdlriebenen Firmennamen meinen Namen
se|bsüindig unteřfeichne wie folgt:

Budapest, den 22. oktobeľ 2015Budapest 2015' október 22.

i. ł--.''

E||enjegryzemlGegengezeĺchnet von

'' 
: .iir-:-- 

.... ..". ..- r... j . r
'; lil:.

, ...:ji:..: :i :.:,.. :.:i:. ..-t

..i ,: :r'j j :: .:r. j_r-:;t.,..

.a

Budapest' 2015. október 22./Budapest, den 22. oktober 2015
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m|ps://ol rekmet'mi ĺlbisen' hďrai/ĺliľektner/acknow|eilge|)rinĺĹ)r 
r: j's;

20'6. Ápri|ĺs 15. l0is2:04

'l ĺ;.

Tipus

Forinľ
átuta|ás

Roiffeĺsen
EANK

Teljesítés dátuma:
2016.04.15., Péntek

Dátuln

2016.04.r5
pénte*

Foĺĺásszámla és kedvezményezett

HUF Íotyószám|a
120ĺo659-0o1 1851 I -oo10ooo2

Kedvezményezett neYe
Józsefvárosi Gaz.lá,kodás. t(ÖŽp.

Számĺaszáma
I 0403387-00028859_00000006

tsszeg

63 5OO.OO
HUF

KÖz|emény

Bacsĺl B. u, 17.
Pôlyázat, I-GT
Property Kft.

o 2006 Räĺfĺeĺsen Bank zrt.

.!/
v'1 /'

z '4 ,4.r

zolĺ.lą.,,,.,u,,
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Te|jesítés dátumal
ř-} 2016.04.22., Péntek
.ź 

i'

t.: Típus Dátum osszeg Foľrásszámla és kedvezményezett Koz|emény
ľ.' Í Forint 2016.04.22 zg í,44000'00 HUF folyószám|a Zesan Kft., ajánlatĺátutalás Péntek HUF 12010659-00118511-00100002 biztosíték. Bacsó B'ł.I
ĺ | u. 17sz. te|ek
ĺ'' í Kedverményczett ncve e|ideg.pá|y.

Józsefoárosĺ Gazdálkodási Kĺiz.Zr

SzámIaszáma
10403387-00028859-00000006

o 2006 Raiffeisen Bank Zľt.
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3. számú melléklet

Budapest VIII. kerĺite! Bacsó BéIa u. |7. szám alatti telek e|idegenítése

NYtLATKoZĽT
végelszámolásľó|o csódeljáľásról, felszá molásról

Alulíľott Zesan Real Esrate Ingat|anforgalmazó- és Épífiető Korlátolt Feletösségű Társaság
(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság

. végelszámolás alatt łálVnem áIl
r e|len csödeljárás folyamatban *vaďn:i[cs
. ellen felszámolási eljárás folyamatban *vaďtrincĘ.

Budapest, 20I6. április 25.

Zesan Real Estate lngatlanfoľga|maző- és tpíttető
Koľláto|t Fe|e|Ćisségĺĺ Társaság
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páty áző a|áírźsa/ cégszeríi a t á írási

ľ-ĺ
t;
ĺ" l A *-ga| megjeľiilt ľésznél a megfelelö szöveg a|áhűzandő.

.{-j$äJ
Gl.Ü lNVEs.l.í}Ňotjó"

'iEsAN R.}aĺ Es(ato KiL ĺ 117 Í'ud6pP,5t. nudłÍ{,ki út sü.
ÍiarlkszáíÍt|8sŽám: 1 201 0lj59-00ĺí Ít51'l.l)010$Jc?
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4. sámir metléklet

Budapest VItI. keľii|ef, Bacsó BéIa u. |7. szńmalatti te|ek elidegcnítése

NYTLATKOZAT
a pá|yázati fe|tétetek e|fogadĺĺsáľó|, szeľzőĺIéskiĺŕésrő|, ingat|anszeľzési képess égrő|,

ajánlati kiitöttsógľől

Alulírott Zesan Real Estate lngatlanforgalmazl- és Építtetö Koľláto|t Fele|össégű Társaság
(név/társaság neve) kijelentem, hogy a pźůytnattáryyát ľészletesen megismeľtem, az ajánlattétel
felĺételeią a pá|yázati kiírást tnagamra nézve kiitelezönek elfogadom.

Kijelentem, lrogy Magyaronzá gon ingatlanszeľzésľe jogosult vagyok'

Kije|entem, hogy a pá|yáaati ťelhívásban foglalt 96 napos aján|ati kötciľtséget váłlalom.

Budapest 20ló. április 25.

Zesan Real Estate Ingatlanforgalmazó- és Építtetö
Kor|átolt Fe|elősségii Társaság
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NYILATKOZAT
köztartozásrő|

Aĺulíron Zupkő Éva Andrea, mint a Zesan Real Estate lngatlanforg almazó. és Épíftetöĺ-iii Korlátolt Feletĺĺsségĺi Társaság (székhely: l1t7 Budapest' Budafokí út 5ó., Cg.: 0|.09.Ěi(

738816' a továbbiakban; ,,Társaság,,) cegvezetöje' kijelentem, hogy a Tarsaságnak nincs adó.ľ.j

i i és adók módjáľa behajtható koaartozasa.

Ĺi Budapest, 2a16.április 25.

Zesan Reąl Estate Ingatlanforgalmaz& és Építtetö
Koľlátolt Fe|elősségü Trírsaság

pá|y ázó a|á|ĺ źsa/ cégszerií a l áí ľás
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5. számťr:ne|léklet

Budapest VIII. keľület' Bacsó Béla u. |7, szäm atattĺ telek elidegenítése

NYILATKOZAT
kiíróval szemben fennálló tartozásľól

Alulíľott Zupkó Éva Andrea (név), mint a Zesan Real Estaĺe lngatlanfoľgalmazó. és Epĺttető

Koľ|átolt Fele|össégü Táľsaság (társaság neve) vezető tisztségvisetöje kijelentem, hogy az

ajánlattevőnet

. Kiĺróval szemben taľtozása (helyi adó, bérteti dĺj stb) * vaď nincs;
- KiÍľova| szemben szeľzödésbęn vállalt és nem teljesĺtett kötelezettsége * vaď nincs.

amelyeket az a|ábbi okiratokkal igazolok:

l. Helyi adóigazolás

2. Béľbeadlval seemben fenná|li tartozás' kötelezettség igazo|źłsa

Budapest, 20I 6. április 25.

A *-galjelölt résznél a megfe|elö szöveg atáhrizandó.

sl.řJ Íľdvts.ĺ Bf{Ł{Jŕ
fESr'N-Rcä' Eĺlálo r.ÍL 1117 B{łdapas{. ĺtudä{ĐÝj fuł stj|JanĺszámĺnsBám: 
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A DOKUMENTUM
ELEKTRONTKUSA;\
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NenrzcÍi Adó. és Vámhĺvatal
Dél.budapestĺ Ad& éB Vámigmgaĺósága

Ugyintéző: H offer-Móczár lldikó
Te|efonszám: (|)f99aa00 / 52l3
ÍJgyszá;m: 1456f7an?

ADOIGÁzotÁs

A ľendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántaľtások, fo|yószámták, beva||ások - a|apján
igazolom, hogy

Zesan Real Estate lngattanfoľgalmazó- es É,píttető Korlátolt Fe|elősségii Táľsaság
13s06843-2-43

1117 BUDAPEST BUDAF,oKI Úľ sĺ.
adóalanynak a Nemzetĺ Adó- és Vámhivatalná| ezen igazolás kiadasának napján nyi|vártartott
taľtozása, val am int végľehaj tásľa, Vô8} visszatarľásľa átadott kÖztafi ozasa nin cs.
Ezanigazo|ást az adóalany kérelmére adtam ki'
Ezazigazo|ás nem szolgál bizonyíttási a|apul a taľtozás beszedésére iľányuló eĺjarásokban'
Er'en igazn|äs tarta|nazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántarŁĺsa szeľint fenná|ló taľtĺlzás' a
behajtlratatlanság cílnén rryilvántartoľt, de e| nem éviitt tartozas, az adók mó-djáľa behajtandó
köaartozás, a végrehajtiłsľa, vagy visszatartásra átadott kĺiztaľtozĺás megfizetésérę vonatkozó
adatokat.

BUDAPEST, 2016. ápľilis 22'

Heinľich János
igazgatl

(hatáskör gyakorlója)

Seregély Emóke
osztályvezető

(kiadmányozó)
EI l enőrzési azonosító: 822 52,l t 43 007 8660 1 1 1 425 539tl
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ZESA]rł Real Estate Kft.

Budaĺrest
Budafoki út 5ó.
1l 17

Kérjiik tájékoztatásunk szÍvęs tudomásulvétetét.

Budapest, 20l6. április 25.

Üi.: Liszi Mónika
Ikt.sz: LHÉ........ ĺ...-na|6
Tel: 216-ő961||09

Táľw: Igazolás
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Igazoljuk, hogy a zEsAN Real Estate..I!ft.. a Budapest Józsefvarosi Önkoľm ényzaĺrnegbízasából, a Józsefuáľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. álta| el}átott elidegenítési
tevékenységek, ľészletfizetéssel megvásáľolt ingatlánok tekintetéu"n, nýi_lu.ĺotäľtĺsunkban
nemszerepel, így pénztigyi kotelezettsége Társaságunk felé nem áll fent.

ł.]ii
ł''.''Á

iiii

-#Y
ĺĺ {'.
| ĺIx
ant-- 

u-u 
-- ---"

1,ŕ
t'' i)''

ľ:.^ľŤľ:j jl*uľ*i| ľ1'oo:: Zr.t. 
1 

Vagyon gazdá| ko dást lgazga tó si3





t

I

t

i
l
ś

i

I

i.j

\.

:

I

{
!
i

t-t

t;

lll?
t;

r
I

t'
ł
I

t

t
í'
r
t
I

Zesan Real Estate lngatlnnforgl lmazó-
és Épíftető Kft.

Budapest
Budafoki út 56.
1117

VąGvolrlcłzoÁt-xooÁsl |cnzcłĺlsÁc

ul.:
u1.sz.:
TáľĘ!

Vöľös Réka
H8..... ...../ ......t2016.
Igazolás szerződésse}
kapcsolatban

ť.i
ĺ.'.j

Tisztelt Címzett!

Kéľćséľe igazolom, hogy a Zesan Ren| Estate Ingat|anfoľgalmazó. és Építtető Kft.
(székhe|y: 1l I7 Budapest, Budafoki út 56., adószám: l3506843-2.43, cégiegyzekszam:gl 09
73881ó) a Budapest Józsefvaľosi Önkormányzat megbízásából a ĺozseňĺräsi GazdáIkodási
K<izpont Zrt. źital ellátott bérbeadási tevékenységek tekintetében szerződéses jogviszonnyal
nem ľendelkezik, így pénziigyi kdtelezettség nem áll fent Tfusaságunk felé.

Az igazolast helyiség bérbevételi pályäzatbenyujtásához adtam ki.

Budapest, 20 l 6. április 25.

Tisaelettel:
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Jlrseíváľoĺi Gardálkodás| Köęonĺ Zrt. . Vagyongazdá|kodásĺ lgazgaróság
l083 Budapesr, Losonci utca 2 . Te|eíon:06 ł 333 678ĺ . Email: vagyongazda|kodas@gx.nu
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6. számú melléklet

Budapest VIII. keľület, Baesô Béla u. l7. szám a|attĺ telek elidegerrítése

NYILATKOT,AT
pénzĺigyi alka|masságrót

Alutírott Zupkó Éva Andľea (név) mint a Zesan ReaI Estate lngatlanforga|maző- és Építtetl

Kor|átott Fe|elősségü Társaság (táľsaság neve) vezető tisztségvise|óje, kijelentem, trogy a

pályázat ĺĺrgyát képezö ingat|an vételárának megÍizetésere képes vagyok, a szükséges anyagi

eszközök rendelkezésemre állnak.

A számlavezetö banknál az elmúlt | évben sorban áIlás nem vo|t' amelyeket az alábbi
okiratokkal igazolok:

l. Saámlavezetó bank igazolása

2.

Budapest 20l6. ápľilis 25.

Zesan Real Estate Ingatlanforgalmazó. és Épíľető
KorlátoI t Felelősségű Társaság

pá|y ázó a|äíĺäsal cégszeľű a láíľá s
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7. számú melléklet

Budapest VIII. keľii|et, Bacsó Béla u. 17. számalatti telek etĺdegenítése

ľ\ľYtLATKozAt
a kézbesĺtés helyérő| és bankszámlaszámró|

Alulíľott Zupkó Éva Andrea /név/ mint a?łsan ReaI Estate Ingatlanforgalrnazó. és Építtető
Korlátolt Fe|elősségti T{rs-asáe (társaság neve) vezető tiszřsegviseló;e teľe*' n1ey u
Pá|yázatta| kapcsolatos mindennemri nyi|atkozatot, felhívást, értesíiést, va'gy mas inionnaciit'
valamint a Pá|yázatta|-kapcsolatos esętleges jogvitában minden értesítésiidézést és bíľTsági
hatáľozatot' stb. az a!ábbi címre kéľem postázni:

Címzett: Zesan Real Estate lngatlanforgalrnazó- és Épíneto Korláto|t Felelösségiĺ Társaság

Cĺm: l l17 Budapest, Budafoki út 56'

Amennyiben az á|ta|am a fentiekben megielött címzett a fenti címen az iratot nem veszi át,
ennek következményeit a gazdasági társaság vállalja' Tudomásul veszeÍĄ hogy amennyíben a
címzetÍ a ťenti címen az éľtesítést nem veszi át, az éľtesítés a postáľa ädast koveto 5.
munkanapon kézbesítettnek m inösii l.

A pá|yäzati felhívás visszavonása esetén a Kiíľó a dokumentáció megvásáľlására fordÍtott
összeget kérem az alábbi bankszámlaszámra visszautalní:

Bankszán lavezető ýnzintézet: Raiffeisen Bank Zrĺ.

Bankszám|aszám: 1 20 1 0659-00 l 1 85 l I.00 t 00002

Bankszámlával renđelkezni jogosult Zesan Real Estate Ingatlanforga|maző. és Epíttető
Korlátolt Fele|ôsségű Táľsaság, I l l7 Budapest, Budafoki rit so.
(név, lakcím vagy székhety)

Budapest, 20l6. ápľĺtis 25.

Zesan Real Estate Ingatlanfoľgalmazó- és Építtető
Korláto I t Felelőssegiĺ Társaság
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8. számrj melléklet

Budapest VIII. keľĹilet, Bacsó Béla u^ |'7. szám alatti tetek elidegenítése

NYILÁTKoZAT

AlulÍľon kijelentem' hogy cĘrjnk a nemzeti vagyonľól szóló 20l1. évi CXCVI. tciľvény 3' $
(l) bekezdés l. pontja szerinti

a.) átlátható szervezętnek m inösĹi |.

b.) nem minősül át|áthatl szervezetnęk.

(a negfeleĺő sziiveg a\áhúzandó)

A jelen nyi|atkozato íí|at a szĺ:rvezet vezerö tisztségviselöjeként bĹintetőjogi felelősségem te|jes
frrdatában teszem.

Budapest, 20 ló. április 25.

Zesan Real Estate lngatlanforgalmazó. és Epínetó
Korláto|t Fele|össégii Társaság
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NYILATKOZAT
az adásvételi szerződesek tervezeteivel kapcsolatban

Alulírott Zupkó Éva Andrea, mint a Zesan Real Estate lngatlanforgalmazÓ- és Építtetö Koľĺátolt

Felelösségů Társaság (székhely: ll17 Budapest' Budafoki út 56., Cg.:0l.09-738816, a

továbbiakban: 
',Társaságl') 

cégvezetóje, ezenlre| akként nyilatkozom, hogy a Budapest Fóváľos

VIII. keľüleĺ Józsefuámsi Önkorĺnányzst (|O&f Budape'st, Baľoss u. 63.67., a továbbiakban;

',Kiíľó'') álta|, Budapest Főváros Vlll. keľület Józsefváľosi Önkormányzat Képvise|G

testi'iletének 53/fo|6 (IIl.03.) szamú hattározata alapján a Budapest VIII. kerüIet, 34853

helyrajzi számú, természetben a Bacsó Béla utca l7. szám alatti, l .8|2 mf aĺapterĺi|etĺi

telekingatlan értékesítésére kííľt páLyázati felhívás mellék|etét képező adĺísvéíeli

szeľződéstervezetekkel kapcsolatban a Társaságnak nincs észrevétele, módositási javaslata.

Budapest, 20l6. ápriĺis 25'

ZesanReal Estate lngatlanforg a|maző-es Épĺĺettĺ
Koľlátolt Felelósségíi Táĺsaság
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9. s4mú mellékleĺ

Budapest VIII. kerület' Bacsó Béla u. 17. szám alatti te|ek elidegenÍtése

NYILATKOZAT
a pá|yńzaton meghirdetett ingatlan megtekintésérłi|, állapotának megismeľéséről

Alu|írott a páiyázaton meghírdetett Budapest VIII. keľület, Bacsó Bé|a u. I?. szam alatti
te|keŕ elózetesen egyeztetett időpontban megnéztenr, az á||apotát és arra vonatkozo ľnűszaki
taj ékoztatást megismertem,

Budapesą 20l6' ápńlis 25.

Zesan ReaI Estate Ingatlanforgalmazó- és Építtetö
Korlátolt Felelösségii Társaság
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Tgazolás azonosítsó: Bc-]-18511-20160422 -Đo:-

zus.e}r nsnr. ssńt:B n.IGA:ľľ,ÄNT,.oRGAI,!.'A.zÓ- És ÉBÍr:ľľró xľr-
I{ - 1117 BÍ'DÄPEsT, BIJĐAEBřI úľ se .

sAľxllípoRMÁcĺó

Számlaszám Név
Et}77 -120].0 659 - 0011851]-- o o10ooo z zőtn pxľ ńrľasA
}Itľ77.].2o1o559-00].1851!--oo2oooog zÔĺ,o PEľ úüRAÍĺA

Ezúlon igazoljuk, hogy Ügyfelünk

zBsjł}ł REäL EST!ĽIls IIrcAťLAllFoRGAI'!'Í\zó- És ÉpÍr:ttó xrľ.(H - 11J.7 BI'DAPEsT, BUĐAFoKI ĺiT 56., ) (cowábbia,kban: ťl9yfé1), "" "ráuoĺszámIaszáĺno{ko)n vezeŁ számlá(ką)E a Rąĺffeĺsen BaĘk zľt,.-nél (]"05.rl Buđapegt, .AJ<adémĺau. 6.):

Đev Nyĺtás
IlÍ'F 2o05 . 05 .2o
EI]R 2005 .05.20

titiIt

Ezen inf,ormácíó ogyfelĺink kérésére. pályázaE'on való részvétel miaĘt, tájékoztsaEójel1eggel kerĺil kĺadáera és Łart'alma nem szolgálbat alapul a Bankkal szembeni bármifé1eigény érvényesítsésének'
A cég Bankunkkal szembenĺ fizetésĺ köťelezettségének mínđen alkalommal iđőben e}egetŁeE'E'.
Tudomásun} szerint a cég pénzůgyi hetyzet'e st'abíI, csód i].letwe felszámolásí eljárásalatE nem ál1. 'Je].enleg a cég számlája eJ.len bírósági végrehajŁás nincg folyamatban.
Je1en ĺgazoJ-ást ligyféI kifejezet't kéré'sére és hcrzzájáruláeáva} á]-}ítottsuk ki. Je1enigaaolás Bankunk részéról eemľĺíIyen kóEelezett'ségválla}ásE nem jelent.
Ezerr j-nformáció az Ů9yfé1 kérésére' kízárólag tájékozŁaLó je1-1eg9e1 kerťr]- kiađ'ásra ésEart'a].ma nem szolgálhat alapul a Bankkal szembeni bármĺf,é1e ígény érvényesíEésének.

łĺl

.Telenleg BankunknáL wezeteĽE számláin sorbąn á11ó t.ét'el nĺncs és az etmű'ltr 1 évben semforđu]-t' eló.

2016.04 .22 L4:20244
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Igaeolás azonosíu6: Bc-1']-85].1-20L6aą22 - oÖL

zEsÄ}ĺ RE.AI" BstÄĺB INGATLilrFonełr.lĺezó- És ÉpÍnaľó xĺ:ľ.
H - 1.1l-7 B$DÄPBst, BI'DÄFoKT Úľ sg.

sANxrI,?FonMÁcĺó

Ezúton igazoljuk. hogy Bgyfelťtnk

zEsAtĺ RE,Ar{ EstÄľB IliÍGAtľ.A$FoRGÄIfiAzó- És ÉpÍĺ:xró xm.
{H * 1117 BuDAPEST, B{JDAFoKI ťlt se., } (továbbiąkban: Ügyfét), az alábbí
számlaszámo(ko)n vezet' számtá(ka)u a Raiffeisen Bank zrE..nél (1054 Buđapest'. Akađémĺa
u.6.):

Számlaszám Név
HII??-12o10659-oo118513--oo10ooo2 zôĺĺ
Htľ77 - 12o1-o659-oo].1851l..oo2ooo o g zôĺ,p

Dev lĺľyíŁás
pľľ ÚĺxegA Ht]ľ 2oo5.05.20
prt Úirneĺĺa EIIR 2oo5.05.2o

ł.'1

Łj

.relenleg Bankunknál vezeŁetu számláln gorbąn á11ó tétel nincs és az elmúlu 1 évben.sem
forđults elő.

Eżen információ UgDŕfelůnk kérésére, pályázaton va].ó részvéte]- niat,t, Łájékoztatójelleggel kerü'l kíađásra és t,art'alma nem szolgáthat al-apul a Bankkal szembení bármifě}e
igény érvényesíüésének.
A cég Bankunkkal szerĺĺbeni f1zetésĺ köE'efęzeut,ségének ĺnl.nden a]"ka'1omma]. íđóben elegeg
tett.
Tudomásunk szerínt a cég pénzügyĺ hel.yzeEe stabíJ.. csőđ Ĺt1eEwe felszáĺnolásí eljárás
alatrts nem ál1. Jelenleg a cég szám1ája e1len bÍróeági végrehajt,ás rrínce folyamat.ban.

.fe].en igazoláse Ügyfél kifejezett kérésére és }lozzájá:rulásával á1].íEoEEu]< ki. Jeten
igazoIás Bankunk részéról semmilyen kÖt'e1ezett'sé9váI1.a1ásu nem jelenu.

zeĺ informácíó az Úgyfé1 kérésére, kizárólag tájékoztató jellegge]. kerťr]. kĺađásra és
tarE'alma nem szoJ.gálhaE' alapul a Bankka1 szembeni bármiféle ĺgény éľvényesítésének.

2016,04.22 14220:44
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NYILATKOZAT
aj ánlati kötiittség meghosszabbításának válla|ásáľól

Alulĺľoĺ Zupkó Éva Andrea, minĺa Zesan RęaI Estate Ingatlanforgalmazó. és Építetö Koľ|átolt

Felelösségĺi Táľsaság (székhely: l117 Budapest' Budafoki ťtt 5ó., Cg':0t.09-7388l6, a

továbbiakban:,,Táľsasáý'} cegvezeĺője, ezenne| akként nyilatkozom, hogy a Budapest Főváľos

VIlt. kerĺilet Józsefvárosi onkoľmányzat (t082 Budapest Baross u. 6347., a továbbíakban:

,,Kiíró.') által, Budapest Fóváros VIII. keriilet Józsefváľosi Önkormányzat Képviselő-

testiiletének 53120|6 iIIl.O3.) sámú hatäĺozata alapján a Budapest VIII. kerüIet, 34853

helyrajzi számú, természetben a Bacsl Béla utca |7, szálm alani' |'8l2 m2 alapteľÜletĺi

telekingatlan értékesítéséľe kĺirt pá|yźruati felhĺvással kapcsolatban amennyiben a Kiĺró az

ajánlatok eľedméĺyének megá|lapítłására vonatkozó határidöt elhalasaota' a.ľáľsaság vállaija

a pźilyázatikiíľásnak megfe}elöen vállalt 96 napig terjedö ajántatĺ kötöttség meghosszabbĺtását

apályźnat eredményének megá|lapítására vonatkozó határido elha|asztásanak napjai szamával

megegyezően.

Budapest, 20ló. április 25.

Zesan Real Estate lngatlanforgalmazi- és Épíftetö
Koľláto lt Fe|e lösségü Társasá g

päl.yazó aláírásďcégszerti aláínás
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ME6HATAl-ľvĺĺ.zÁs

A
Zesan Real Estate Ingat|anforgalnazó. és tĺpĺttető Koľ|áto|t Fe|e|ősségű Társaság

(székhely: ll l7 Budapest, Budafoki út 56., Cg.Ol-09-73881ó,
képviseli Zupkó Eva Andrea cégvezetö)

ezennel meghatalmazza

KacsĺĎ Gábort
(lakcím:2040 Budaörs, Budapesti tltĄ7.,anyja neve: Somfai Ágnes)

hogy a Budapest Főváľos VlIl. kerĹilet Jlzsefvárosi ÖnkormányzaL (|082 Budapest, Baross u.
63.67.) áĺta|, Budapest Föváros V|Il. kerület Józsefvárosĺ Önkoľmányzat Képviselii-
testiiletének finań (II1.03.) számú hattrozata alapján a Budapest VIII. keľĺile\ 34853
helyľajzi számú, teľmészetben a Bacsó Bé|a utca 17. szám alatti, l.8|2 m2 alapterüleĺű
telekingatlan értékesítéséľe kiírt pályázati felhívásľa vonatkozó, a Táľsasag által elökészíten
ajánlatot és me}lékleteit (egy eľedeti és egy másolati példányban, külön.külön sértetlen, lezart
borítékban) a páIyazati fe|h ĺvásnak megfe|elöen, határidöben benyújtsa.

Budapest, 20 l6. ápńlis 25.

Zesan Reat Estate Ingatlanfoľga|mazó- ěs Épíftető Kor|átott Fele|{ĺsségíi Társasĺńg

1.. l.

Meglratalmazó
Képviseli: Zupkó Éva Andľea

cégvezető
Ezt a meghatalmazást elfogađom:

Budapest, 20l6' ápľilis 25.
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Meghatalmazott '';'.. 
Kacsó Gáboľ

Atulírott Dľ' Kölcsey-Rieden Roland ĺigyvéd (Kĺilcsey-Ríeden & Társaí Ügyvédi lroda, 1053
Buđapest, Káľolyi u. l7.) ezennęl szabályszerűen e|lenjegyzem jelen, általam készíten okiľatoq
anrellyel bizcnyítom, hogy a meghaaÍmazó és a meghatalmazott a nem áItaluk írt okiratot
e|öttem Írták alá:

Dľ. Kiilcsey.Rieden'Roläĺi'ĺ ugyvea
Buđapest, 20 l6. április 25.
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TARľALoMJEGYaÉK

1. Jelentkezési |ap,.'....,'''.''
f. Ajánlati osszesl.tő
3. Ercdetĺ,30 napná| nem ľégebbicegkivoľlat
4. ErdetJ a|áírás.m|nb
5. Pá[azatí dokumenÉc{o megvásár|ásaró| góló bankigazdás
6. A!ánlafi biztosfték befizetesérőleó6 igazolás máso|aa
7. Nyila&ozat legelsaímolásró|, csôile|}áľásró|, felszámo|ásľó| '.......'...'.....8. Nyilatkozat pałrczan fefute|ek elfogadásaró|, szeződéskotéső|,

ingaüanszezési képességről, aján|atl kötótBégrő '........'.'......'..'...'..9, Ný|atkozat ado- és adók módĺán bďajthato tlxaľtozásľót '....'.....,''...l0. Ný|atkozat Kiírova| szemben Íennálló tartoaásrót
11. NAV igazotása
12. He|yi adoigazolás
13. Bérteadoval szemben funnalló taĺtoais igazolásai
14. Ny|latkozat pénzĺÍgý alkalmassagrol ....''..''........
ĺ5. Ný|atkozat kezbffi,És hełyéľő| és a bankzámlagámľó|
16. Ny|latkozat áüáthatĺí szeľvezetről
t7, pe adásvéte|| szeződéssel kapcso|atos ĺészrerĺéteĺet módosftáslJawslatok ......
18. Ný|atkoza!a p-ályázaton meghlrdetett ĺngatĺan mętekirrtéséľől,ĺl|apoÉnak

megismeľéséľő| .....''...........
19. Számlavezető bank igazolásai
20. Nyi|atkozat |dzáró körti|ményekő| ..'....'..'..'.'.'
21. Ny|htkozat aján|atĺ kijtötbeg meghosszabbítasának vá||a|ásáľol
22. Meghab|mazás
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