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Tisztelt Képviselő{estület !

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat)
tulajdonában álI a Budapęst VIII' kerület, Bacsó BéIa u. 17. szám aIatti,34853 hĺsz.-ú, |.812 Ń
alapte$lettĺ, a Csarnok negyedben ta|źihatő telekingatlan.

Az fui3atlan egy részét jelenĺeg az onkormányzat gépkocsi-beállóként üzemelteti, a bérleti szerződések
30 napos felmondási idővel szĺintethetők meg. A telek másik ľésze (a telek<isszevonás előtt 19. számmal
jelölt terület) nincs hasznosítva, mert az elbontott épület alatti terĹiĺet tömedékelése nem megfe|elő a
felszíni teher viseléséhez.
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ł,ĺEtőteriesztés
Budapest Józsefváľo si Onko rmányzat

Képviselő.testülete számár a

Előte rj esztő : dr. Pesti Iv ett igazgatóság elnöke

A képviselo-testtileti ülés időpontj a: 2016.június 2. sz. napiľend

Tárgy: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 17. szám alatti telek elidegenítéséľe
klírt pá|y ázat eľedm ényének me gállapítására

A napirendet lyĺItlzźrI ülésen kell tárgya|ni, a d<jntés elfogadásához egyszerű/minosített
szav azattöbbs é g s züks é ge s.
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YárosgazdállkodásiésPénziigyiBĺzottság véleményezi El

Embeľi Eľőfoľľás Bi7ottság vé|eméĺyezi tr

Határozati javaslat a ,iizottság sztlmára:

A Városgazdálkodási és Pénzüeyi Bizottsáe/ Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselo-
testületnek az e|őteriesńés mestáľsya|ását.
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AKépviselő-testület f0I6.márcíus 3-ánhozott 531201'6. (III.03.) sz.hatźrozatáva|az alábbiakszerint
döntött:

,,elfogadja a határozat mellékletét képezo, a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. I7. szám a|attí,
34853 hľsz.-ú, 1'.8If fi] alapterületű telek értékęsítésére vonatkozó páIyázati felhívást az a|źbbi
feltételekkel

a.) a minimális vételár: f96,440.0}o'- l.t + AFA,

b.) apá'tyázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételar,

c.) apźiyázónalďvevőnek váIlalnia kell, hogy
ca.) a telekingatlan birtokbaadásátő| számított 2 éven belĺil jogerős építési engedélyt szeÍez,
cb.) a jogeľős építési engedély megszerzésétől szźlmított 2 éven be|ül jogerős

használatbavételi enged élyĺ szer ez,
cc.) a jogerős épÍtési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

kotbér összege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszeľzésének
60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér cisszege 7.500.000,- Ft, amely
kötelezettségek garanciaszerzodés rnegkötésével biztosítandók. A garanciaszerződésben
foglaltak 60 napnál kevesebb késędelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az
előzőeken túl felmerülő késede|em esetén vevő által fizetendo napi kötbér mértéke
30.000,- Fr."

A Képviselő-testület a versenyeztetési eljárás lebonyolításával a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
Zrt. -t bizta meg (a tovább iakban: Lebonyo lító).

A pá|yázatí felhívás f0I6. március 08. és április f6. kozott keľült kifiiggesztésre Budapest Főváľos
VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáb|áján, a Lebonyolító ügyfélfogadásra
szolgáló helyiségében, a Józsefuáľos címtĺ lrelyi lapban, az onkorm tnyzat és a Lebonyolító honlapján,
továbbá az onkormányzat és a Lebonyo|ítő szźmára elérhető köItségmentes hirdetési felületeken,
egyéb rendelkezésre álló intemetes hirdetési portálokon.

Az aján|ati biaosíték beérkezésének határidejeként 2016. április 25. hétfő, f4:00 óra kerĺilt
meghaÍ.ározásra. A rendęlkezésre álló határidőben apáIyázati dokumentációt három személy vásárolta
męg, az ajánlati biztosítékot két személy fizette meg.

A p á|y ázatr a két aj ánl at érkęzett h atár i dőb en :

1.)

2)
- páIyázatot benyújtó neve: Zesan Ręal Estate Ingatlanforga|maző- és Építtető Korlátolt Felelősségű

Társaság
. ptiyázatot benyújtó cégiegyzékszáma:0| 09 738816

pá|yázatot benyujtó székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
- megajánlott vételár: 331.000.000,- Ft
- fizetési mód: eryĺĺsszegben, azadásvéte|i szerződés megkĺitéséig

A benyújtott ajánlatok értékelését követően megá|lapításra keríilt, hogy hiánypótlásra van szükség a
CORDIA INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP részérol a kĺivetkező irat tekintetében: a Józsefuárósi
Gazdálkodási Központ Zrt.Elidegenítési kodájának nyilatkozataarra vonatkozóan, hogy elidegenítési
tevékenységek, ľészletfizetéssel megvásárolt ingatlanok tekintetében nem teljesített kĺitelezettsége
nem áll fenn. A hiánypótlási felhívás a versenyeztetési szabźiyzat értelmében 5 munkanapot biztosító
hatĺĺridő megjelölésével, postai úton megkÍildésre kęrült a pá|yáző részére, amely felhívásnak a

pá|y ázatot benýjtó neve: CORDIA INGATLANBEFEKTETESI ALAP
p á|y ázatot b enýj tó a zono sító száma: 1 9 3 0 0 0 6 0 5
pá|y ázatot benýj tó MNB laj stromszáma: lzfl -08
pá|yázatot benyujtó székhelye: 1082 Budapest, Futó u.43-45' VI. em.
megajánlott véte|ár:360.000.000,- Ft + ÁFA
fizetési mód: egyciss zegben, az adásvéte|i szerzodés megkötéséig



CoRDIA INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP határidőben u| eleget tett, a Józsefuárosi
vuitásával.Gazdál ko dás i Közp ont Zrt. E|ide genítés i Iro dáj a által kiadott igazo|ás

A Zesan Real Estate Kfĺ képviselőjéĺől felvilágosítást arra vonatkozóan, hogł a
pályózatónak 2. szdmú mellékleteként csatolt ajánlatí 331.000.000,- Ft
vételór neÍtó vag| bruttó ajdnlatnak mínősiil.e. A tdjékoztatds
Szabólyzat értelnúben 5 ntunkanapos határidő bÍztosítúsúvul

megkeresés a Versenyeztetésí
úton megkĺildésre keriźlt a

pályázó rés7ére, amely felhívdsnak a Zesan Real Estate KfĹ eleget tett a
nrcgajánlott vételúľľa vonatkozlj nyiluthuzut megkiilúésével, ,n tóJékoxtaton, hog a

- Ft+AFÁ,megajánlott vételár nettó összegnek minősiłl, tehdt a teljes dr 33I.000.

A fentiek figlelembevételével mindkét pdlyázlí érvényes pályázatot ą be.

Javaso|juk a Tisztęlt Képviselő{estületnek, hogy a Budapest VIII. ke$.itet, Bacsó Béla u.
alatti telek elidegenítésére kiírt ptiyázatot érvényesnek, a páIyźzat n{łertesének
INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP-ot nyilvánítsa, egyúttai járuljon $ozzá az
sz,erződéc' meokntécéh ez 1Áfi nnn nôn - trf -| ^F^ 
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17. szám
CORDIA
adásvételi

szęrződés megkötéséhez 360.000.000,- Ft + AFA vételár mellett.

II. A beterjesztés indoka

A telekingatlan éltékesítésével kapcsolatos döntés meghozata|ára a Képviselo-testület jogosult,
tekintettel arra, hogy az ingat|aĺ értéke lneghaladja a 100 MFt-ot.

III. A dtintés célja, pénzügyĺ hatása

A telek értékesítéséve| az onkormányzat azon elvárásait teljesíti, hogy a kerületben található üres
telkek beépítésre kerüljenek, a kenilet arculata, megítélése jawljon. Az ingatlan értékesítésével az
onkormányzat bevéte|re tesz szert. Az értékesítés az onkormányzat 2016. éví kciltségvétését
kedvezően befolyáso|ja. A bevétellel szükséges a költségvetés módosítása. Javasolt a bevételt
fejlesztési céltartalékra helyezní és zárolní ateryezetttelekbevételek teljesülésig.

IV. Jogszabálý környezet

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat vagyonáról és a Vagyon fęletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66lf0|2. (X[.l3.) önkormányzati rendelet l6. $ a.) ponda a|apjána 10o millió Ft
feletti értékű ingatlanok hasznosításával kapcsolatos döntés a Képvise|ő-testület hatáskörébe tartozik.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az elid,egenítéssel kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedj ék.

HarÁRozłTI JAVASLAT

A Képviselő{estiilet úgy dĺint, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. |7. szám a|atti, 34853 hrszi-ú, |.8|f mz alapteriiletÍĺ. a
Csarnok negyedben található telekingatlan elidegenítésére kiíľt nyilv$nosi, pá|yázatot érvényesrlek
és eredményesnek nyilvánítja. i

Fe|elős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ ZrÍ.. vagyongazdálkodási igaiłatőja
Határidő: 2016. június 2. 1

I
.:

2.) a pá|yázat nyertesének a CORDIA INGATLANBEFEKTETÉSI'ALAP-ot (székhelv: 1082
Budapest, Futó u. 4345. VI' em., azonosító száma: 193000605; ĺidőszáma: t.slzzssź. MNB
lajstromszám: IffI-}8) nyilvánítja, avétę|árat360.000.000,- Ft + ÁľÄ-uu.' á|Iapítjameg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt. vagyongazdáIkodási igaz,gatőja
Határidő: 20| 6. jinius 2.



3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az ingatlan-adásvételi szeľződés aĺákására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zĺt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. július 4.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t az ingatlanon üzemeltetett gépkocsi beállókra
kötött bérleti szeľződések felmondására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. július 4.

5') a f. pontban foglaltak miatt az onkormányzat bevétel - önként vállaĺt feladat - I|602 cim
felhalmozási bevételek - ingatlanok értékesítése - e|őirányzatát 360.000,0 e Ft-tal, a műkodési
bevételek _ klszáĺtllázott általános forgalmi adó - eloirányzatti 97.f00,0 e Ft{al megemeĺi, ezze|
egyidejűleg a kiadás - önként vállalt feladat _ 1|I07-0f cím előirányzatát 360.000,0 e Ft-tal, a
||602 cím dologi e|őirźnyzatát- fizetendo általános forgalmi ado - 97 .f00,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. július 4.

6.) a fej|esaési céltartalék e|óirányzatából 360.000,0 e Ft-ot - Bacsó Béla u. 17. szám alatti telek
értékesítés bevétele - záro| atęrvezett telek értékesítési bevételek teljesüléséig.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. július 4.

7 .) fęlkéri a polgármesteft' hory a20|6, évi kĺĺltségvetésről szó|ó ręndęlęt kovętkező módosításánál
a haÍ.źr ozatban fo gl altakat ve gye Íi gyel emb e.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a f0 L 6. évi kcĺltsésvetési rendelet k<ivetkezo módosítása.

A diintés végľehajtásátvégző szervezetiegység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt.

Budapest, 2016. május 27 .

igazgatőság elnöke
Törvényességi e llenĺírzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából
t lt t

,{r, ,/Ab?
dľ. Mészáľ Eľika

a|jegyző Z[1$ i"l,lj 3 0'

Mellékletek: - PáIyźtzatbontásijegyzőkonyv
- Pźilyázaténékelési jegyzokonyv
- coRDIA INGATLANBEFEKTETESI ALAP pá|yázati lratarlyaga
- ZesanReal Estatę Kft. pá|yázati iratanyaga
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Jegyzőkönyv
a Budapest VIII., Bacsi Béla u. |7. szám a|attl,34853 hľsz-ú, telekingatlan elidegenítéseľe

klirt p zůy źaat, ajánlat bontĺás i elj árásáľól

Jelen vannak:
Czuppon Zsolt mb. irodavezető, levezetó
dľ. Lćrľáľrth Józse{ jogi képviselti
Dravetz Réka jegyzőkönyv hitelesítő
Coľdia Ingatlanbefektetési Alap - Ringbauer Káľoly
Ząan Real Estate Kft _ Kacsó Gáboľ

Helyszín: a Józsefüárosi Gazdálkodási KözpontZrt,1083 Budapest, Losonci u' 2. szäm alatti,
emeleti tfugya|őja.

Időpont: 2016.ápn|is 26. kedd, 10 óra 05 peľc 
.:

Czuppon Zsolt elmondja, hogy a Képviselő-testĺilet hatÁtozataalapján, pŕlyázatkeľtĹtt kíírásľa
a Buđapest VII[., Bacsó Béla v.17. szám ďatti, 34853 hrsz-ú telekingatlan elidegenítésére. A
pá)Jyänati felhívás 2016. máľcius 08. és április 26, közótt kęľůlt kifiiggesztésľe Budapest
Fóváľos VI[I. keľÍilet Józsefufuosi Polgáľmesteri Hivatal hirdetőtábtáj'áĺ, a LebonyđHtó
ĺigyfelfogadásra szolgĺĺló helyiségében, a Józsefvaľos című helyi lapban, az tnkoľmrĺnyżat és
a Lebonyolító honlapjän, továbbá az Önkormźnyzat és a Lebonyolító szálmäta elérhető
köItségmentes hiľdetési feltileteken, egyéb rendelkezésľe iĺlló inteľnetes hirdetési portĺálokon.

Az ajám|ati biztosíték beéľkezésének határideje 2016, ápľilis f5, hétťó,24 &a volt. A
ľendelkezésre álló haaáľidőig a páiyázaa dokumentációt hrárom személy vásáľolta meg, az
ajanlati biztosítékot hatáľidőľe két személy fizette meg.

Apa\yärzatrakét darab ajánlatéľkezett, amely kiilső jegyeiben megfe |e| apźůyźľzati felhívásban
ľögzítetteknek, azaz nem tartďmaz a benyťljtóra vonatkozó informźrciokat, a borífék lezěnt és
séľtotlen.

Czuppon Zsolt felbontja aborítékokat' és rogzítl,hogy azalábbi ajanlatok kerültek benýjtrísľal

1.)

- pá|yázatot benyujtó neve: Corđia Ingatĺanbefektetésĺ Alap
- pá|yźnatot benýjtó székhelye:lO82 Budapes! Futó u.43.45.6. em.
- megajanloťt vételár: 360'000.000,- Ft + áfa
2.)
- páńyázatot benyujtó neve: Zesan Real Estate Ingatlanfoľga|maző_ és Épfttető Kft
- páúyázatot benýjtó székhelye: 1 1 17 Budapest, Budafoki út 56.
- megajánlott vételfu: 331.000.000,. Ft

Az esetlegesen szĹikségessé váló hiánpótlásra va]ró felhívásľa a későbbiekben, írásban kenil
sor.
A paľyźnat bontást Czuppon Zsolt 2016. április 26-afl 1O:f7 perckor |ezáĺta, pá|yazat
éľtékeléséľe a későbbiekben keriil sor.

/
,=ůą /,rv



ľeferens
pályaz atbontó bizottság tagi a

Zesan Real Estate Kft
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ÉnľÉrnr,ÉsI JE GY ZoroNYv

Készĺilt: 201ó. május 26. csütörtök 15:00 óra

Táľgy: Budapest VIII., Bacsó Béla u. 17. sztlm alatti, 34853 hrsz-ú, telekingatlan
elídegenítésere kiírt pźlyźuatra érkezett ajánlatok éľtékelése

Jelen vannak CzuppoĺZso|t, mb. irodavezető
dr' Lórĺánth József iig5rvéd, a JGK Zrt. jogi képviselője
Dravetz Réka, referens

Czuppon Zso|t, apáůyőzatbontó bizottság elnö,ke 20t 6. május 19.én 1 1:00-kor a Budapest V[I., Bacsó
Béla u. 17. szźtm a|atti,34853 he|yrajzí számú ingatlan értékesítésérę kiírt nýlvános pá|yénat
értékelési e|j źr ásáŃ' megnýtj a.
Felkéri Dravetz Rékát a jegyzőkönyv vezetéséľe, valamint dr. Lóránth Józsęf ügyvédet arra, hogy a
jegyzőkönyvet hitelesítőként qa alő'

Az ajźm|atok benýjtásának hatĺáľideje 2016. átpn|is 26. 10@ óra volt, a benyújtás helye a Józsefuárosi
Gazdźlkodási Kö4pont 7ÍL1083 Budapest, I,osonci v2. a|atĺ íľodája'
A,pudapest Vm., Bacsó Béla u. 17. szám ďatti ingatlan elidegenítésď' címiĺ nyilvános egyfordulós
pá|yázati kiírást három személy vásárolta 098, páIyázatot két társaság adott le a Cordia
Ilrgatlanbefektetési Alap és a 7-ęsan Real Estate Ingatlanforga|mazó - és Épíffető Kft. így
megá|lapítható,hogyapá|yáztat.ásérvényesenzźra|t|eéseredményesen.

Az Ąán|atok ľövid ĺsmeľtetése:

1.) Ajánlattevő neve: Cordia Ingatlanbefektetési Alap
Képviseli: Finext Befektetési Alap Kezelő Zrt.,KaruiPďer igazgatósági tag
Szélĺüelye: 1082 Budapest, Futó u.4345.6. em.
Az ajéntottvételár: 360.000.000,- Ft + Áfa

A benýjtott ajĺánlatok értékelését követően megáilapítźtsra került, hogy hiánypótlásra van szĺikség a
Cordia Ingatlanbefektetési Alap részérő| a következő irat tekintetében: a Józsefuárosi Gazdálkodĺási
Központ Zrt. Elidegenítési hodĺájának ĺý|atkozata aľrra vonatkozóan, hogy elidegenítési
tevékeĺrységek, részletfrzetessel megvásfuolt ingatlanok tekintetében nem teljesített kötelezettsége
nem ál1 fenn.
A hián1pótlási felhívás a versenyeztetési szabáůyzat értetnében 5 munkanapot biĺosító hatríľidő
megielölésével, postai úton megkiildésre került a péiyázó részére. A hiánpótlási felhívásnak
aján|attevo hatĺíridőľe maradéktalanul eleget tett. A benýjtott ajánlat a pźiyázrrti felhívásban
foglaltaknak mindenben megfelel.

2,) Ajánlattevő neve: Zesan Real Estate Ingatlanforga|maző - és Építtető Kft.
Képviseli : Zupkő Eva Andrea
Székhelye: l 1 17 Budapest, Budafoki út 56.
Az ajźnlott vęte|élr: 331 .000.000'- Ft

A 7,esan Real Estate Kft. a pá|yézattnak 2. szátmú mellékleteként csatolt ajánlati összesítőben nem
jelölte meg, hogy a megajĺánlott 331.000.000,- Ft vételĺír nettó vagy bruttó ajránlatĺrak minőstil.e.
A tźjékoztatás irĺánti megkeresés a Versenyeztetési Szabáiyzat éľtelmében 5 munkanapos haĺáridő
bíztosításźpa| postai úton megkĺildésre keľült a pa|yáuő részéľe. A hiánypótlási felhívásnak ajánlattevő
hakíridőre maradéktalanul eleget tett. A benyrijtott ąjaĺ|at a pźlyźuati fethívásban foglaltaknak
mindenben megfelel.
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E|őzóeka|apjánapát|yźuat eredményének megállapitására vonatkozó javaslat a következő:

1') a lefolytatoÍt pźiyázat érvényes
2,) a Iefolytatott pá|yźaat eredményes
3 .) a pá|y áz.at nyertese : Coľdia Ingatlanbefektetési Alap
4.) a vételfu.: 360.000.000,- ľt I Afa

Tekintettel arra, hogy egyéb észľevétel nincs, a bontĺás vezetóje a páůyźuati ajánlatok értékelését 2016.
május 26. csiit<irtĺik 15:30-kor |ezźĄa.

Eznn jegyzókönyv aláírásávalegyidejiĺleg a 2016.05.|g-i kettezésiĺ ÉnľÉrprÉsl JEGYZOKONYV
hatáiyált veszti.

K.m.f.

t
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lap (1. sz. melléklet)

&sz€śítő (2. sz nelléldet)

2
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lí"*á'ĺ n*k áltäl Ajánlattevö vonatkozásában kiadott eľedeti }łatósági

vĺnv' valamint Ąaĺrńttevö törvényes képviselője. - Finext P:ĺ:ľ:lFi,źrt: 
: n;,P;hnem régebbi cegkivđnaÉflak köĄegző által hitelesítętt

í.áävó tiirvényes képviselöje - ľinext Be.fektetési Alapkezelő bt, _

iňáŕ Jł'esí 
"ĺnp3raĺoyao*. 

köĄegyzb^éitfl|.nľ]ľ'ľfi ľľ:'ľ
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id"il;;"É*ĺó ňegvásfulása vonatkozó banki átuta|ási igazolás másolata
pi 

"*" 
n"szänkilencmĺllió Hatszáznegyvennégyezeľ foľĺnt aiánlati

befi zetésér6l szôIó igazolás
t negui*"ĺ*olásról, ňóde}iáľásról, fęlszłmolásľó! ý. :lľ"'lľH:?

" 
p"ĺrye*ďi"iietá"t elfogadásáról, szeĺződéskiitésröl' ingatlanszerzési

, đĺnlati kł'töttségľőt (4. sz. mellékle$ ' 'ł ł,., ' 1 '.'1- -' E^-^'
aäíes aaot modlĺľa uetrajtható kłsüAÍtfizásÍól; Kiíróval szemben fennálló

(5. sz. melléklet)
.igazolás

i adóĺgazolĺńs
gemben fennálló táÍtozas igazn|ä*

pénzĺtwt alkalmasságról (6. sz. meltéklet)

i4,I. Bankinfoĺnáció
iozat a kézbesíÉs helyéről és bankszámlaszámról (7. sz. mellékle{)
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1. saímúmęlléklet
Budłpest VIII. kerĺilet, Bacsó Béla u. L7. szám alattÍ telek elidęenítése

Jelentkezésĺ lap

2016. áprilís 25.

meghaÍalmazott
Cordia Ingatlanbefektetési Álap

_Ą -
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2. szĺíľnú mellélet

Budapest VIII. keľlilet, Bacsó Bé|a u. 17. szálm alatti telek elĺdęenĺtése

Á,JÁNLATI ÔsszasÍĺl

ott Coĺdia Ingatlanbefektetési AIap a Budapest VIII. kerĺilot, Bacsó BéIa u. 17, szńm

úelek elideg.oíté*é'" kiíľtpályázatľa ajánlatonrat az alĺábbiakban foglalom össze:

vételĺĺ r: 36 0.000.000,. {Háľo m száĺlbatÝ aĺmiltiĐ Ft + ÁFA

megfizetésének módja:
az ajánlati biztosíték összegét, f9.644.000,. (Huszonkilenc'ĺtillió

) Forintot a pźůy áratbenyúj tĺása előtt átutalással megfi zetett'

u íétaa, úna|ěvő, ajáľilati biztosítekkď csökkentett iĺsszegét, nętÍó 330.356.0'00'.

incmillió haľomszázötvenhatezeĺ) Foľintot + a vétébr utáĺr fizetenđő ÁFA
azaÄásvételiszerződésmegkÔtéséígeladótészéĺe,elađóáltďmegadottszäm|aszámĺa

banki átutaiassď fizetí meg.

2016. áprilís 25.

meghatalmazott
Coľdia Ingatlanbefektetési Alap

trJI, 
$,

tl'
-š-



Iktatószám:
Ügyintéző:

78119-212AL6
dr. Feket€ Szabolcs lmre

Hatóság| bĺzonyÍMny

ffar.Nemzeti Bank {székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8.9.) (MNB) a je|en okirat kiál|Ításával

hogy a Cordia |ngatłanbefektetésíAlapot (A|ap) a Pénzügyi S?ervezetek Áĺ|aml Felügye|ete {Fe|ügYe|et)
l.jún|us 2s. napján ke|t, Ę-lllÉ20.a?4/zoa6. számú határozatávd| a 722l-8 számon vette nyl|vántartásbä.

Nemzetl Bankróĺ szóló 2013. évi OOfi|X. törvény (Mnbtv'} 176' E {1} bekezdésében fog}a|taknak
a Felĺigye|et 20t3. október 1. napJán megszűnt, ettő| a neptól kezd6d6en az Mnbtv. 39. s (1)

m) pontja alapján - az Mnbtv. 4. s (9} bekezdésben meghatározott feľadatktirében - au MNB
ĺl.a kol}ektĺv befektetési formákól és kezeĺ6ikrő|, valamint egyes pénz{igyi tárgyú tiirvények

szó3ő2o14. évi xvt. ttĺrvény (Kbftv.) hatálya alá taľtozó szérvezetek. szemé|yek és tevékenységek

42. s b) pontja szerint az MNB a a' $ (9) bekezdésben meghatározott feladatkörében vezetĺ a 39. s.
törvények szerjnti - az MNB feladatkörébe utaĺt - nyifuántartásokat.

clén okirat klálĺításával |gazolja továbbá, hogy az A|ap je|en hatósági bizonyíwány klál|Ításának napián
i8 hyi|vántärtási számon szerepel az MNB hatósági nyitvántartásában, és az MNB e|őtt az Alap tör|éséľe
.'eljárás nĺncs folyamatban, valamint hatóságí nyilvántartása szerint az A|ap alapkeze|ője a FINEXT

Alapkezelő Zártkörilen Működ6 Részvénytársaság (székhe|y: 108? Budapest, Futó utca 4}45. Vl.
amely a KbfrV' 65. s (1) bekezdésében fog|a|tak aIapján az Alap törvényes képviselője'

bizonyÍwányt az Alapkezelónek az MNB.hez 2016. ápń|is 12' napján benyújtoťt kére|mére, az
nyi|vántartásában fogĺalt adatok a|apján, a közigazgatási hatósági eljáľás és szolgá|tatás áltatános

szóĺó 2004. évi CXL. törvény 83. $-ában fog|altak szerint, az MnbW. 4. 5 {9) bekezdésében és a 39, 9
m} pontjában meghatározott hatáskörben e|járva adtam ki,

2016.április {Ą.

ilt
Krĺszŕinakĺt 39' I Levetezési cÍm: t534 BuĺlapestBKKP Pąĺtaflóh 777. I Telcfonl +36 (I) 4899.100, Fax: +36 (1) 4899.lo2
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Ontine Céginforrnació - Cégkivonat 1' olđď' összesen: 6 oldal

; IGAzsÁGÜcyl MINISZTÉRIUM
. cÉoŃponr,,ĺĺcios ĺs ĺz ÉI,rrńoľiťÚśćeöÉHĺRÁssłľ
. KÖzREMÚ'KlDl szolcÁĺ.łr

vonat
cégJegyzékszámt1 F|NEXT Bďektetési A|apkezető Zártköriíen MĺIkildő Részvénytáľsaság

Futó utca 43-45. Vl. em) cfu 2016. április 12. napĺán hatályos adatai a következők:

formátol fugget|en adatok
Általĺnos adatok

cégjeg},zékszám'01 -1 G044934

Cégforma: Részvénytársaság

Bejegyeaĺe: 2:0alrc7loz

Acfu eĺnevezése
FlNExT Bef ektetésl Alapkezelő Zártkörűen Müköd ó Részvénytársaság

A váftozás ldőpontja: z0o9l1u11
Beiegyzés kelte: 2Đ09 |1uŻ3 Kťjaétéve: 201 0101 /1 4

Hatályas: 2Ba9 l12l1 1 ..,

Acég székhelye
1082 Budapesą Futó utca 43-45. Vl. em.

A válto z á s idő po ntja : 201' o Í 1 21 1 o

Bejqyzés kelte: 2011 l01 /1 0 Rozzétéve' 201 1 /02/03
Hatályos:Züal1u7g ...

A |étesÍtő o*|rat ke|te

2003. áprills29.
ł.łatályos: 20o3 lo7 l 02 .,.

2003. november 14.

H atáIyo s: 2o03 ĺ1u 01 ...

2004' február 18.

Hatátyos: foo4l 03 ĺ 1 6 ..,

2004. május 14'
H atáIyos: 2aĐ4/a7 l 0 7,..

2005. februáľ 9.

H atály os: ?0o5 l 03 | 24,..

2005. má|us 26'

HatáWs:2Đa5ĺ07l18 ...

2005. novemberS.
H atályo s: 20051 1 1 |3Đ ..,

2006.jÚnius 1.

Bejqyzés kelte: 2aa6ft7 ĺ03 Kiizzétéve: 2006/a7/27
Hatáýos: 20061 07 l03 .''

20a1.äpĺl||s27.
Bejegyzés kelte: 2007 lo5t21 Köa'étéve: 2007/06/1 4
Hatáłyos: f0a7 l 05121 .. -

2008' február 29.

Bejegyzés kefte: 20a8 ĺ a3 ĺ26 Ki)zztátév e: Zaa 8/ 04/24

S-
e-cegiegyzek.hu/?cegadatlapl0 I 100449341 Cegkivonat zal6,04.Í2'



Cégszolgálat onlinę Céginforľnáció - Cégkivonat 2. oldal, tisszesen: 6

8118.

8t19.

8111-

8112..

8113.

8t14.

8115.

8t16.

8117.

8ĺ2a.

8121.

8t22.

8tf3.

8t24.

8ĺ25.

90?.

H atályos: za08 lo3 /26 .,.

2008' ápri|is 25-

B ej egyzé s keĺte : fa08 ĺ 05 | 1 5 Kö ĺz ét év e: 20 08/ 0 6 / 1 2
HatáIyas: 7008/05/1 5 ...

2009. január 1 6.

B eJ egyz é s kelte : 2ao9 l 01 l Ż8

Hatályos: 20a9 l 01 l"8 ..'

2009' ápľ||is 27.

Bejqpés kefte: 20o9 ĺ 05 ł 1 9

Hatályos: 2a09 /a5!19 .'.

2009. december 11.

Bejqyzés kelte: 2oo9 I1u23 Kťjzzétévq 2ü 0/a1 fl 4
Hatályos: fo09/ 1Ż/ 23 ..,

2009. december 18.

Bejqyzés kefte: 2009|12123 Köaétéve: 201 Đ/01 /1 4
Hatályos: 2aa9 l1u23 ...

2010. ápriĺis 15.

B ej qyzés k e lt e : 2a1 w 0 4 l 29
Hatáýos:201010É'ĺ29 ..'

2010. decembeĺ 10.

Bejegyzés kelte: 2Ü11 l01 |1 0 Rözz.étéve: 201 1 /0u03
HatáIyos: 2a1 1 l a1 11 a .''

2011' május 16.

Bejegyzés kelte: ?:oľ rc5ĺ31 Közzétéve: 201 1 /06/1 6

Hatályos: 201 1 /05/31 .''

2011. oHóbeľ 14.

Bejegyzés kełte: 2a11 fiaä| Közétéve: 201 1 /1 1 / 1 7
HatáIyos: 2'Đ1 1 l 1 0 l 27,,.

2012. máĺcius 30'
Bejegyés kelte 201u 04n a Közzétéve: 20t u05/03
HatáIyos:201uWl18...

201Ł ľnájus 29.
Bejegyzés ke|te: 2o12l07 laT Kiizzétéve: 201 a07/1 9

HatáĘas:2o1u07ltL.'-

2013. április 23.
Bejegyzés keite: f013l05/23 Közzétéve: 2a1 3/06/1 3

Hatályos: 207 a a5 ł23,.,

2014. áprilłs 23'
BeJqyzés keĺte: 201 4|06lo5 Közzétéve: 2aM/06/26
Hatá lyos: 2o1 4/ 06Í 05 .-.

2015. ápľi|łs 24.

Bejqyzés kefte: faÉl05ĺf1 Köaétéve: 201 5/05ĺ28
Hatályos: 2a1 il 05|21 ..'

2:016,január 14.
Bejegyzés kełte: fa16/0u18 Kijzzétéve: 201 6/aa2o
HatáIyos: 2a1 61 02'/1 8,..

A eég tevékenysége

*'6 -
b'/l
ľ\l

,f\ĺ/
c/# r zo

l/
i6,0

1'-

hľĺps : | ĺ cert.ę-cegJegy Zśk.hu1?cegad at|aý 0 | Ia;o44934 Cegkivonat



onlíne Céginfoľmáció - Cégkivonat 3. olđď' összesen:6 oldal

A|apkeze|és
Főtevékenyseg.
kelte: 2D13/ a2l18 Közzétéve: 201 3/04/1 8

tőkéje

ij.Ä képYiselebe iogosult(ak) adatai

i:':Darlda Pá| (an.: Kepenyes Mária Kataltn)

Szliletési idĄe,. 197 41 12ł1 4
ił 

'2092 Budakeszl József Attĺ|a utca 55/B.

Adóazonosftó Jel: 8394280528

A képvise|đ módJa: öná||ó

i:A képvise|etre iogosult tisztsége: igazgatóságl tag (vezető t|sztśégvise|ő)

ŕĺin ľ'lt.l"" céga|áÍrási nyitatkozat vagy az ügyvéd á|tal el|enjegyzett a|áĺrás.mlnta benyújtásra kerĺi|t.
ĺl:';llogviszony kezdete: fo13t 04 I?:3

'] Jogvĺszony v ége: 2a1 8 I Ml 2f
.. 

A v áftozás időpo ntja: 2;013 l Ml 23

i: peleoyzés keite: äoft ĺa5/23 Kdzzétéve: 2ü 3/a6fi 3

'|. HatÉlyos: 2013/B4123'..

ŕłi..'1''', 
''oo 

r (an.: Farkas Katatin)

:ĺ: Szĺjletési |de|e:1964111 ĺ2a
ij.. : 122l Budapest' Oĺsovaĺ utca 22,

Íil.Rdóazonosító jel: 8357521 975

:.:.A képvise|et módja: iĺná|tó

ŕi..' A képvise|etre jogosułt tisztsége: lgazgatóságitag (vezető tisásegviselő)
i;l:.6 1,u"'". céga|áírási nyĺ|atkozat vagy az {igyvéd álul e|leniegyzett a]áÍľás.minta benyÚjtásra kerĺllt.

Jo gvlszony ke zdele: 2O1 3 | 0 4 I 23
Jogviszony vé ge,. 2o1 8l M| 2f
A vóltozás tdípontla: 2:vu a4t23
Bejqyzés kelte: 2o13l o5l23 Kitzzétéve: 2ü 3/a6/1 3

Hatályos: 2o13lo4t23 ...

Kara| Péter (an. : Dr' Tóth Marglý
Sztiletési ideje: 1 97 1 Í 07 l 1 4
Külfö|di |akása, iĺletve tartózkodásĺ he|ye:

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

Adóazonosftó Jel: 8379981 049
KézbesÍtési megbÍzottja: Dr' Jabronka Roland {lgyvédi lľoda
1082 Budapesl. Futó utca 47-53. V|. em'
A képviselet módJa: iiná||ó
A képviselđre jogosult tisztségc igazgatósági tag (vezetó tisztségvĺse|ő)
A hite|es céga|áÍrási nýĺatkozat vagy az Ügyvéd általe|ĺeniegyzett a]ákás.minta benyújtásľa kerĺi|t.

ii:,r Jogviszonykezdete: 2815/01122
l']]]. Aváftozás időpontja:2o15ĺo1lzf
ij::,:. Bďegyzés kelte: 2o15loa11 Kőzzétéve: 2015/02/73

ii.' Hatátyos:2}15la1ĺ22.,.

!.i,;.;.. Akłinywizsgáló(k)adata|

-t*
t6

7ieľt.e-cegj egyzek'hď?c egadat|ap | 01 rca4493 4 / cegkivonat 2016.44.n.



Cégszolgáiat online Céginfoľmáció - Cégkivonat

14117. PĺĺcewateľhouseCoopers Könywizsgáló Kor|átolt Feleĺősségri TársaságHU-l0SS Budapest, Bajcsy-Zsilinszky rit 7g.

Cégjegyzékszem: oĺłg.ooaozz
A k<inywizsgé|atért szeméýében is fe|elős szernéý adatai:
Ba|ázs Árpád (an.: Kozma Hedvtg)
1124 Budapest, Dobsínai utca 1.
Jogviszony kez dete: ZaÉI a4/ 24
Jogvĺszony vé ge: Zaft /a5B1
A váItozás időpontja: 2:a1f,ĺ0Ą l24
Bejqyzés keÍte: 201 5ĺo5/f1 Kijzzétéve: 201 5/05/28
H atá lyos: 2Đt 5 ĺ Mĺ 24,..

15' A fetĺigyetőbizottság| taEok adataí
15/13. Dr. ErdősÁdám(an':BékésKtára)

1124 Budapest. Koľompai utcazzlb,
JogvÍszony kez dete: 2o1 g t 04 /23
Jogviszony vé ge: 201 8/o4/22
A v áltozá s tdőporĺtja: 2ffi 3 / a4 ĺ 23
BeJegyzés kefte: 2o13lo5l23 Kőzzétéve: 201 3/06/ĺ 3
Hatályos: 2a13ĺa4t28,..

15/ĺ5. Dr. Unger Péter (an,: Deutsch Edit)
1133 Budapest, Váci ť,'t86tA,
J ogviszony ke zdete: ZO1 B / A 4 t 23
Jogviszony vé ge: 201Ua4t2f
A váftozá s idflpontja: 2a1 g / o4t 23
Bejqyzés kelte: aal'3ft' /23 Közzéteve źal gĺaĺn e
H atá|yos: z01 3 ĺ uĺ23,..

15ĺ16. Ko|taiAttila (an.: Németh Erzs,ébet)
1064 Budapest fzabella utca gS. l. em. .to.

Jogvĺszony kezdete: 2o1 5t 01 /22
A váftozá s Ídőpontja: 2o1 5t 01 ĺ22
Bejegyzés kefte: ?ü 5ĺa2/ 1 1 Közétéve: 201 5/02/1 g
Hatályos: 2o1 5 / a1 n2 ..'

20. Acegstatisz|ĺkalszámJe|e
24ft. 13052502_66}trn+al.

Betegyzés kefte: 2oa8/o3 |28 Kiinétéve: 2008/a/24
H atályos: 20o8 /03/28 ...

21' A cég ad.ószáma
21/4, Adószám:13o5z50z.242.

Adőszám sŕátusza; érvényes adószám
&átusz kezdete: 2a03 ft 5ĺ29
A vá ltozá s id őpontja : 2a0g ĺ a1 n 6
B e]egyzés keft e: Zafi łĐ9| 05 Közzétéve: ła.I vog/22
H at áIyos: 20Ú9 ĺ 01 t 7 6 ..

32. A ceg pénzfoľgalmiJelzőszáma
3U1. 1A7002A6_27524103-51i00005

Á számla megnyitásának dátuma: 2aa3rc5ft5.

4, oldal,

A pénzfoľgatmi jelzöszámot a C|B Bank Zrt. Káľoly kórr1ti F|ók (1 075 Budapest , Károly könŕt 3.) keze|i.
Cégjegyzékszám: oĺ.ĺ o.ołĺ oĺją'

H atáIyas: 2003 ĺ 07 ! 02 ...

- 8-
https ://cert' e- cegJew zek,hď?cegad at|ap / 0 1 | 004 4g3 4 / Ce,gkivonat
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Céginfoľmació - Cégkivonat 5. oldal, Ôsszesen: 6 oldal

5241 03-50000005

megnyitásának dátu ma: 2008/08/08.
je|zőszámot a ClB Bank Zrt' Károly kĺjrr]"ti Fiók Üa75 Budapest , Ráĺoly körĺÍt 3) kezeli.

kelte: äaoV a8 l 1 1 Kij zzétév e : 20 08 ĺ a9 /0 4

2008108/11...

03-50100002

tzám|a megnyítĺísának dátuma: fol 1 nu1 4'
jelzőszámot a C|B Bank ZrĹ Káľo|y körtlti F|ők(1075 Budapest, Károly k?irťĺt 3) kezeli.

keĺte: ?afi fi2J19 Könétéve 201u01 /05
2$1ĺ1a19...

öég elektronlkus e|érhetősfu e
cég honlapia: řłttp:/lÍinexťfm.hu

backoff ice@finextfm.huĺcég kézbesítésicĺme;
a konetlen kôzleményeit a honlapján teszi köaé.

váłtozás l dőpontja: 2o1 5ł a5 / 1 8

kelte: 2a1 il05/21 Közzétéve: 201 5/05/28
201 5/05/18 ...

-t

: 
^=.''

lp'oł'
í.. j

tó| fÜggő adatok
A ľészvéĺrytársaság mii|aiĎdési ĺnódja

: A részváry átruhĺázását az a|apftó okĺrat koľ|ätozza
. A ľésalény átĺuházasát az alapító okíľat kor|átozza.

H atál yos: z$o3ĺ 07 l 02 ...

A ľészvénytársaságl hideünények közzététe|éĺlek módJa és helye
A közzététel módja: hlrdetmény.

Magyar Tőkepiac
Hatályos: 2003 l 07 l oz ...

Az ĺigytrezaesťpusa
igazgatóság
A váftoas I dőpontja: 201 5 ft 5l 1 8

Bejqyzés ke|te: za1'5ĺo5l21 Rözzétéve: 201 5/05/28
HatáIyos: 201 5/05/1 8 ..'

A résnĺények száma és névértéke
Részvényfajta: Seavazate|sőbbsfu l Részvény
Részvényosztá|y: ötszörös szavazatĺ jogot bĺztosító
Sorozatszárn: ?'
Darabszĺm Névfiék Pénznem

2A 500000 Fr.

Megnevezés: .ľ sorozatú Szavazate|sőbbségi Részvény'

A váft azás időpontja : 201 2| 03 l 30
Bejegyzés kette: 2B12l11 l27 Közzétéve: 2a1a1 aT 3
HatáIyo s: 20121 03/30 .'.

J'ąľ -3- !
łtI

u
f.

tg

://cert.e-cegi egy zek.hul?cegadatlap/0 1 100 4493 4l Cegkwonat 2416.04.1



Cégszolgrílat online Céginformácii - Cégkivonat

RészvényfaJta: Tözsrészvény
$ľozatszám:.B.

Darabszám Néváľték Pénznem

89 1000000 Fr.

Męnevezés: "B' sorozattl Tőnsrésaĺény.
A v áltozás időpontja: 2012ĺ o3 l 30
Bqegyzés kelte: 2012t11 ĺ27 Ktjnétéve: 201?ł1 ?J1 3
Hatólyos: 201 2t03l3o ...

10/5. Részvényfaita:oszta|ékE|sőbbségiRésarény
furozatszám: "C"

Đarabszám l,|évéľték Pénznem

1 1000000 Ft.

Megnevezés:'C" sorozatú Oszta|ék Elsőbbségi Résaĺény.
A v á ftozá s id ő P o ntj a : 201 2 | 03 l 3o
Bejegyzes kelte: 2o12|11 /27 Rözétéve: 201 2/1 ?JI 3
HatáIyo s: ?a1 U03l30 .'.

AzlM CeginÍormációs szolgátata hivata|osan igazo|ja. hogy ezen kiadmány adatai az i||etékes cégbíľóság
végzéseĺn a|apu|nak. A cfuiigyben elnem bíráľt módosĺtás nincs foýamaÍban.

Készülť 2016104ĺ1217:46:41. A szo|gáltatott adatok a kibocsátás idôpontjában megegyeznek a cégnyĺlvántartó .li
ľendszer adataiva|.

Mĺľosec cégĺnfoľmáclós szo|gáltató

4o-
htpsl/cert.e-cegj egyzek.hď?cegadatl apĺu | 0a4493 4/Cegkivonat

}ť

10t4.

tánúsíĺ

KeltBr
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' Tĺóth Áaĺm lí:őzjeg1z;őĺ Iľoda
Ácłn kőziegző g'mail: notaľ@notar.hu

rn: 1 1063/tVl837 lf0t6.
,'ł.:

ňeryrś1ł'ről szóló 199i. évi xLI. törvény 136.$ (1) bekezdésének megfelelőeĺl' az
ä *ui napon ęlekEonikus úton töľtént betękintés ďapjan tantlsítom, hogy ebben az

Cg.01.10-044934 cégiegyzékszámú a,,FINEXT Befelĺtetési Alapkezeló
r Működő Részľénytársaság'' nevére kiadott ..Cégkivonať' megnevezćstl

ń szeľęlö adatok az ĺgazságůgý Minisztérirrm Céginfoľmácíls és az Elekboni*us
üsban Közľemt:iködö Szotgálatánál nyilvántartott adato}kď mindenben megegyeznek.

a nyilváľrtartást vęzstő szeľv által kiállított kivonattal, másolattal vary
ítvennyĺ azonos haÍályu.
ĺ..gudapesterr,2016. (kettőe,zer-tizerůlatođik) év ápľilis hónap 12. (tizenkettea*pnsan,
i!r, /"
ĺi'' ,{

,/ -t'
Ĺ { z--^^,:=_. ---->

Dr. Lehel Dávid
köĄegyzőhelyettes

ť
20r

V
La

- t{-



ALÁÍRÁsI CÍMPÉr,ľÁľy

Hlulírott Karaĺ Péter Andľás (sztiletett: Budapest, 197|. janufu I4,, aayja neve: dľ. Tóth
7t,magyaĺ állampolgár), kijelentése szeľint lakcíme: Badeą Johaĺrnesgassef5, tĺ5,2500
ia, mint a FINEXT Befektetési Alapkezelő Záľtkiiľíien Működő Részvénytáľsaság

: 1082 Buđapest, Futó utca 43.45. VI. em.,cégjegyzékszaľta: Cg.0ĺ.10^044934,
: 1305?5a2-2.4z ., statisztikai számjele: Í305f502-6ó30-114-01 .) cégsegyzésre
igazgatősági tagją a 2aL5.

) napján kelt létesítö okirat
(kettőezer.tizenötödĺk) év jamár hónap f2. (Íĺusmn-
alapjáa a tarsaságot akként jegyzem, hogy a tarsaság
előnyomott nyomtatott vagy előbétyegzntt cégneve,kézzs,| Yaw geppel előíĺt,

nevéhez a nevemet a tarsaság nevében önállróan a hiteles aláírasi címpéldánynak
aa alálbbiak szerint írom:

LĹ-X--"L

Dľ. Tóth Áĺám Kőzjegyzői Iľoda
1092 Budapest Ráday u. 34. V8.
Tel.lFax: {L) 47 6-0t58 / (1 ) 47 6.a27 1''e.mail:notaľ@notaľ.hu

fia$Mĺ45lĺ20'5.

ánrisÍtorn" Karaĺ Póteľ Anđrás (sziiletett: Budapest, 1971. janufu 14., any1a neve: dľ.
Marg'Ĺ mawaÍ állaľnpolgár), kijelentése szeľínt lakcíme: Baden' Jo}ranľresgasse 25, l/5,
Auszttią aki személyazonosságát aBD3822257 srÁmű magyaÍ útlevéllel, és a 1|f199

lakcÍmet igamló hatósági igazolvĺĺnnya|' igazaŁta, ezen az ,llúírđsi CímpéIdúný,
okiľaton szeľeplő aláírásának valódiságát

u tisłfél tudomásul vętte a köąiegyzőhelyettes täjékoztatását aközjegyzőlkľćll szóló 199l.
.XLL toľvény 122. E (2){10) bekezđéseiben foglaltataól, vagyis a személyazonosság on.
i"..ellenőľzesére vonatkozó ręndelkezésekról. A ktiąjegyzöhelyettes tÄjéko*ata toväbbá' a
rélyazonosság ellenórzésével éľintett felet az ellenőrzés célljáÍőlr, móđjĺĺról és taĺtďmfuól,
iegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéľől és a |22. $ (8) bekezdésében

bejelentési kötęlezettségéľőI, vďamint az ęL|enőrzśs soľán megismeľt adatok
. Az eljáró köĄegyzohelyettes t.äjékoztĄa azfigýe|et, hogy személyes adatainak

úton tóľténő lekérdezésére a jelen aláírási címpéldány elkészítését megelózően

f0t5. (kettőezeľ-tizenőtöđík) év januáľ hónap 26' (huszonhatođik)

&=L-
dr. Revíczky Renáta
kČizjegyzőhelyettes
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Ű gy szÁm: l | 063 ĺw 4l3 t f0 | 6.

Dľ. Tóth Áaĺm Kiĺzjegyzői lľoda
Dr. TóthÁaem ka{egyža e mail:notar@atar'hu

J-J

--Tanusítom, hogy ez a triloldali hiteles másolat az előttem eredetiként felmutatott l,
egy olđalból ál1ó okiĺattal mindenben megegyezik. ---.-.--.
.-Kelt Budapesten, 2;arc. ftettőezer.tizeľĺhatodik) év februáľ hónap 02. (mräsodik) napjárr. -.
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MEGIIÁTÁ.LM 
^7,As

:okirattal a Coľdĺa Ingatlanbefektetési Álap GIfi.IB lajstromszám (koľábban P9ZÁF
): 1221.08' ađószám: 78122882.f42,statrsztjkuszálqiele: 1812288f.6810.915-

1082 Buđapest, Futó ll. 43-45,' VI. em., képviseĺi: a Finext Befektetési
7'rt. szé|űe|ye: 1082 Budapest, Futó u. 43-45., VI. em., cégiegyzéksz,Äma: Cg. 01-

adószáma: 13a525aL2.4f' statíszťikai száĘÍele: |30525a2.6630-114-01,
a,|ńłsasáý'), ezťrton

meghatalmazza

ľ KároĘt (anyja neve: Iľtó Inna' lakcíme: 1112 Budapest" khás köz 6., személyi
sz"áma: 640l65RA' sziiletetĺ Budapest, 1964. 06. 30.)'

Budapest Józsefvfuosi lnkoľmányzat, mínt Kiíró által a Fudapest VIII',!ĺeľiĺ1et. Bacsl
tÄtgyäbaľ meghiľdetefi pá|yár.at soľán a péłyázati

ĺót a Józsefváľosí Gazdrílkodási kiizpont Zrt.tőI, mínt a pályázat lebonyolítójától a
lészśte megvásráľolja illetve átvegye, a szĺikséges titoktaľtási ęs egyéb

szóban és ínásban a Társaság nevében e|jáĺła önalióan megtegye, a
kapcsolóđó báľmely kéľdésbe'n _ beleértve a pátyáratl ajfuIat aláItását is . a

nevében teljes köľ{len" iinállóan eljárjon.

2016. ápľilis 04.
íntU--3\-./a
Coľdĺa IngaúlanbefekteÚési Alap

képviseletében eljáĺ: Finext Befęktetési
A|apker.előZrt.

képvíseli : Kaĺai Péteľ igazgatós áei tae
Meghatalmazó

A fenti meghatalmazást elfogadom:
Budapest 2016. április 04.

UCĹ.+-

:E$€D/ auMNlwl+

t.--ĺL,'*!-.',,-|,,.-1 lĺ-'ĺ.--'-_
Név: Jľąan filLY \|ĺt*=+
Cím:7// 3t- Ą1* jĺjv-olĺ*ĺ9'. ą . ?J.
Szig.Sz.:aoj-fh6 L,a

: łĺ|Łw..Tr"."d u.{3
.Sz.: 1y,92 of'-Ť,,+

,$* 4s -
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t ?ĄNT ztr' 1054 Budapest, Akadémla u. 6. r tąffig1gen Direkľ (O&4o) ]ĺ848.48
i B l ľóqág mint Cé.g b ĺrlság*CéglenYzéks zárň:oĺ.io.uluz

ffiil naĺfÍeisenlAJrĺľr
uäĺ

:... coRDlA ltłÉATLANBEFERrgľtsĺ ł.łp

Banldozpont Ra''fr's€'tBankä.
H-1054 Bńapest, Al<adémia u. 6.

Lewbeésl cĺm: H.17N BudapgtAdĹszáĺn: fi198aÁ.244
cég|egľzék számi Cg. oí.|oa( a2
Telebnszäm:
E-mafh ln@raitrei*n.hu|ntemet www'niffeiłsłl'hu
R4fu Ĺgsn DirEkL ffi6-.łłr4aS.W.I-F.T.: UBRIHUHB

:: ."H .1082 BUDAPEST
i:..'.. FUTÖ WcA 47.53. vl.

'gzak: 2016,03.30.-2016.$3A.
gorgzám: 20t8l@0ffi31
łÉszÍtés napta:- 2a ft . 03. 30.

20í6.03'30.

2016.03.30.
20í6'03.30.

EGYENLEG:

EGYENLEG:

azon 59$lu.*p TÍanzaľciónégnwezós€
Eľttknap

20'l

Számlatulajdonos neve:
Számlatípus:

Pénzneĺn: IlUF

E|ť)Jąirétt
đľ

20,00

TERHELÉS ü€szge€n
JlvÁĺRÁs tlsezegen

Zároltösszeg {.):
Bąnlĺsaám|a hitElkgÍ€t ô€szog€ (t};

1.052.883.834,28

CORDI A INGAT1./.NBEFEKTET
Banks'.áfi,le

Tert'e|éc(.}

-63 .500, 00

-63. 500 ,00

0,00

Pénzforgalľnljelz&szám: 12aüooE414Eö7514uooaao
Nďmďkrzl bankszám|aszám(| Blltl): HUaffi 2@1 a08au857 51 001 MŻoo
Számla azonosÍtó: ofieAoAEĺ?oo1

Reblenđa; GNKÍ scoooí í 3439í
Józeď/áľosi Gazdá|lĺodásl Kťlzp.
1 ĺ}4033870002E6590000o006 

.

Bacsó Bé|a u. 17' pályázati
dokumenÉc|ó
Fodnt ätuta|lís
Refurencía: GNB1 6c30ooo31 956
Atutaló nev9: coRDlA |NGATIÁNBEFEKrErÉS|
AI.AP

Atuta]ó szäm|eszámE:
HU94'í 07000J 7438íE80o5s9oooo6
PartnBr€k közöttt €€Iyedĺ ezonosĺtó: PATI
02358S03
KÜásÍnény: 20í6.03.30.ĺ Cordla lngatlan
foĺg.

Jóváhá€{+}

or00
Összeo (łl.l:

a Bank vagy haĺmadk gaemély javáĺa óvadék teĺheli.

t-Ą6- NV
ł]



.gaán,đátull

22. 04.22, ElęktsoníŁus forínt átuta BłK16Doooo954865
104033870002885900 00000 6o .tózsefrľátosi Gazdálkođási Kozp.
ajánlati biztoeítók Bacsó EéIą u.17

!A INGAťI'ANBĘEEKľEIÉSÍ ÄI,AP

UťcA 47-53. vI._ LO82 BUDAPEST

zés.
ł!í
ąLl

nyitó €g6i'€nleg:

É.''.p llľanzakaió

Ĺ2001008-01485751-00100000 l.UF
ForYlsBÁ}4ĹA lłÜr'

Iđőszak:

ForgaÍom adatok

2 - 20Ĺ6.

uegnevezése t{€forerrcie

Raiffeisen Bank
1054 Budapest, Akadémia u. 6.

Ügyfélkód: E0A0AET3

Dátun: 2al6.0Ą.22.
Idő: 13 :35:51
o

69. 425 . 363, 52

Eer}re].ée ( -) /.'óváíráE

29 .644.000,00-

29.644.000,00-
0, o0

781.363,52
1.'

ti,ista vége -

_ 4ł^



3. szĺĹmúmelléklet

Budapest VIII. keľĺilet, Bacsó Béla u. ĺ7.szám alattĺ telek elidegenítése

ľ{YILATKoZ^T
végelszámotásľól, csődeljárásľól' felszámolásról

Alulíľott Corđia Ingatlanbefektetésí Alap képüseletében kijelentem, hogy a táľsaság

végelszámolás ďatt
ellen csódeljáľás folyamatban
ellen felszámolasi eljárás folyarnatban

Buđapest, 2016. ápritis 25.

A *-gal megielölt résznél a megfelelő szöveg ďáľtúzandó.

Coĺđia Ingatlanbefektetési Alap

*álľnem á[
*vaďnilgs
*vaďglncs.

Rľ
i ,$'ťCI

gbaueľ Káĺoly

_ ĄK-



4. szamú melléklet

Buđapest YIII. keľĺiletn Bacsó Béla u. I7. szám alłttĺ telek elídegenÍtése

ľIľYILATKOzAT
apáÍyńzatifeltételek elfogadásáró|,szerződéskötésről' ĺngatlanszelzésĺ képessĘľől'

ajánlatĺ kötöttségľól

Coľđia krgatlanbefektetési Alap kijelentem, hogy a pźtyázat táľgyát ľészletesen

ńegismerteĺn' az aján7attétel feltételeit' a péńyázati' kiínást magarnra nézľe kötelezőuek

hogy Magyaľoľszágon ingatlanszeľzésre jogosult vagyok.

hogy apáIyáratt,felhívásban foglalt 96 napos ajánlati kötĹĺttséget vállalom.

20|6. április 25.

meghatalmaeott
Corđia In gatlanbefektetési Alap

//

{',, é /.
t/-Ą3-



5. számúmelléklet

Budapest V[II. keľiilet, Bacsó Béla u. tl. srÁm alatti telek elidegenítése

I\ľYILATKozAT
kiĺľóvď szemben fennálló tartozásrő|

Ringbauer Káľoly mint a Cordia Ingatlanbefektetési Alap meghatďmaaottja

hogy az ąiĺánlattevőnek,

iKiíľóvaĺ szemben tartozÁsa(helyĺ adó, bérleti díj stb) * vaď nincs;
.. Kiíĺóval szemben szeľzőóésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * var/ nincs.
' továbbá ajáĺilattevőnek adó és adók móđjáľa behajtható körtaľ.torÁsa nincs

az a|ábbi okĺľatoL&al igazolok:

Nemzeti Adó. és Vám}rivatal áttal kiadott epllo,łzorÁs

Budapest Fłiváros VI[. Keľillet Józsefuáľos Polgáľmesteľi Hivatď által kiadott
ADOHATOSAGI IGAZOLAS

' 3. Józsefufuosi Gazdálkodási Központ hL 
^|ta| 

kiadott nemleges igazolas béľleti

.' taĺtozás vonatkozásában

uđapest, 20| 6. äpnhis 25.

Coĺdia Ingatlanbefekĺetésí Alap

*-gal jelölt ĺésznél a megfelelő szöveg aláhuzanđó.

díj

RingüaueľKaľoly

-70 *



. \ł!-

Nemz*ĺ Adó- és vámhÍvctet
Kelet.budapaĺtĺ Ađó. & Vámigazgatósága

t.
: |652ĺ2f730/2Dl.6
Vasyáľi Mónika

Elefonszáľn : (l) 46? -7 |36
t44555968f

ľendelkezésemrc álló dokumentumok . nyilvántartĺĺsot foýószrímlĺík, bevallásot bevallást pótló
vďlások' önellenöľzések, átvezetési kérelmet jogeľős haüíľozatok. alapjĺ{n igazłlom, hogy

coRDIA INGATLAľ{BEľEKTETÉsI ̂ łr"e'ľ
ttt22882-?Á2

1082 BuDÁPEST FUTÓ tITcÁ 4345. VI. EM.em.
rak a Nemzeti Adó. és Vłímhivatalnäi ezen igam!ás kiadásának napjĺán nyi1vántaĺtott
valamínt végĺehajtĺásľą vary visszatartásra átadott kőrtaÍto"zÁsa nincs-

igazo|ástazadőa|anykérelmérepáiyazatbenyĺjtáscéljáĺaadtamkí.

azigazol.ás nem szolgál bizonyítłísi alapul a taľtozás beszedéséľe irányuló eljánísokban.

igazolústĄtt&knezqĄ a Nemzeti Adó. és Vámhivatal nyíIvłíntartĺńsa szeľint fennátló taÍto''ás' a
hatatlanság címén nýIvártartott de el nem évült taľtoz ás, az adók módjára behajtandó

a végrehajaísľą vagy visszataltásľa átadott köztäľtozás megťĺzntesére vonatkozó

,,2aL6. ápľilis t3.

Jenei Zoltĺłn
igazgató

(hatásktir gyakorlój a)

dr' Molnĺáľ EĺIit
osztályvezető

(Iciadmányozó)
lenörzési arsnosítő: 632011 542305 1 66 1 | I|zt0733

tu
KérjÜt válĺsdwelébcn szĺveskedjd;k iktatós?átnmkľa hivatkozĺli 6 adóazonosĺto saámáí fplÍíĺtetni|

& ADOKUMENTUM
Í ł.,' ELEKTRoNIKUSAN, s ĺ äffi''ffi -.. !1tIE-.E:łfl '

- J łrĺa.gsÉograółz&Éĺęv .-'....'.*ľtľ-Ł..-..
*.*:duľ:;;jĺä..-.

T<11 I
Jł u'ĺ7-zĄ*
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ADúHATóEáEI IÉAztrLás

yzatĹ ad,Ôhatńság

TLäľ{BEFE|{TETÉSI

ígazol.ja' hogy nyíI.vántartás"t szgrÍnt
ALAF
43-45' vI. Eľł.y:1oE2 BP' FuTó U.

1EJ':tEFz-?_+Ż

Í.:"

alapJán az adóhatósśgÍ Í-ga.zolás kiállitágának napjáig a
adÉtarttrzása nincs.

l. bi.eanyítványt az Ĺtgyfěl. kÉrég*ľe ingatl'en pá].yázat céx.Jábó]. 1.

arltam ki a !'łŕÍzígaĺg*.tági hatúságÍ' a3.járás Ée szĺrlgáltatás
*zabályaírll' seól.ó' tłibbseĺ5rfigen nÔúĺEított äoo4" ávi řxL.

Kelt.} Ě3'.Ę {l}s (3) htłF;..ą}6pján.

ĺ ígaeĺrlás kJĹállítá'sa ílleté|..mentag .*z ílletéhek.rćíl szń!ń,1
en ĺnÓcĺ,lsítntt lP?#.évi xürII. torvény {Ttv.} F|etl'étr.1etÉngk. XXI.

.tja ért.elĺnśhen "

tľ ĺł {:. '' äsJ.{$ " #4 " J'3.

j"ffifu Ásából':

tlľ*'. *ĺĺ.tb
:Ĺľĺrda

wl
ý\1tlu

ľffi"ľ*
ü^'-^ď

řłnłtcla*Rimán Edírra
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6. számú melléklet

Buđapest YIII. kerüle! Bacsó Béla u. 17. szám alatti telek elĺđegenítése

NYILÁTKoZAT
pénzĺiryi ďkalmasságľól

Ringbaueľ Károly ĺnint a Coľdia IngatlanbefekÍetési Alap meglratalmazottją

hogy a pźiyázat tárgyät képező ingatlan vételfuáĺlak megflzetéséľe a Coľdia

befektetési Alap képes, a szĺikséges anyagi eszköziik a Coľdia Ingatlanbefektetési Alap

ĺendelkezéséľe állnaŁ
'A 

száĺnlavezetö baÍ'knál az elmúlt 1 évben solban állás nem volą ameIyeketazalábbi okiľattal

1. Raiffeisen Bank zrt. áltď kiadott BANKINFonľĺÁcń

Budapesto 2016. április 25.

meglratalmazott
Coľdia In gatlanbefektetési AIap

trť
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azonosí!ó : BC-AOAET3 -20].60421. oox

E{€AĘÁĺ|BEĘrIE1ÉSI .AI'ÄP ._.- "

1082 BI'DAFEST Ft'Tó IłtB' 4?-53. \rÍ.

MlRolffuisen
. lĺ..algAíl'|(_

aÄNľrľponl'{Ácĺi

ígäzo1juk, bogy Ugyfe).ťrnk

. Lo82 SIÍDAPEsľ mTó
aáno(ko)n vezeŁ

ĹQBDIA IIKiAIÍJAmEtElĺlBTÉsr ÄI'AP
IIľcA 47-53. VT', ) (Ěovábbiakban: Ü9ryfé1), az alábbí
számlá(ka)t a Raíffeisen Balk zrt'..uél (1054 Budapeat, Äkađéľĺía

záľĺ.
-12001008 -o148s7s1- 00100000
ĺ2oo1o 0 8 :o14t85751-oo 2gooo7

9- l.2oo10o8-ox'ł85751- o07o0o02
L2OOI.OO8 -014185751-O08OOOo9

-12oo1oo8 -o1łĽ85751.o110oo03

l vezeteĹt

Név Dev
roLTószálE,ä' BuF EtlP
PoLYlszáHLł' EIIR EIIR
üzmm.rtrÉsr uo s['F
ümmĺ,rrĺÉsr gU Em'
PRą'BKTSZI'A Em' BuE

l{yít'ás
2014.12.31
2014.12.31
2AA4-72-3L
20L1 -72-3L
2014.12.31

Név . :....TolnayTeodóľa
Vállaląü ĺeferens

Beosztásl......

ezám].áin Jelenleg sorbafl ál1ó téte]' nincs ée az e}ĺĺt0tt' 1 évbelr sem
E eorbaÍr á11ág.

cé9 Bąnlcunkkal szembeni fízetésí kôtelezęttségének ml.nđen alkaloĺĺtnąl id6ben eleget

szerźnt, a cég pénzügyi helyzete stalr1l, csóđ í]-].et've fe1szátĺolás1 elJárás
számláJa e1len bíróságĺ végrehaJtág níncs folyamatban.Ět neĺr á11 . 'Jelenleg a cé9

Ien ígazolásĽ Úgŕfél kífejezett, kérésÉre és tlozzäjär"urlásálraI állÍcot.Euk ki. ďeten
lás* BankĺrnJc.részéról-semmílyen. lśóĹełéŹeťgšéwáIrai].ás.e-nem' je1enE.. __'.-

ĺnf,ormáció az ťĺgyfé]. kérésére, kizárólag tájékoztauó jelleggel kerťrl kiađásra és
nem szolgálhats alapul a Bankkal szemberrí.bármĺféte igény énłényeaíE,éEéneh..

20L6.04 .27 L2:.47:.9?

. ' . ...lÉľgäíńtentin

ovtályigazgató

üai;:.

iił

,J,ĺ
isen Bonkzrt. H.1054 Budqpest, Akqdémio ĺJlco ó. l Posłoi cÍm/Postol oddress: Budopest 1700

el.: {3ó-|} 484.44oo . Fox: |3ó-u 484-44Ą4 . lnlerneŕ: www.roifńeisen.hu r E.moil: ĺnÍo@ľqiffeisEn.hu

ővórosiTörvényszék Cégbĺrósógo. Cégiegyzékszóm:0l-10-041o42 ł Adószóm: lo198014.4-44
tÄÁBER oF THt AUsTRlAN'RAlFFEIsEN BANKING GRoUP

-7,9 -



7. sałmir melléklet

Brrdapest YIII. keľület, Bacsó Béla u. |7. szŁm alatti telek elĺdogenítése

NYILATKOZAT
a kézbesíté^s helyéľöt és bankszámlaszámľól

tulíĺott Ringbauer Káľoly mint a Coľdia Inqatlan.}9|ektełé.si *łľľľ:**"T':::'#:
ľjää'-äffi;i Lp",oluto. minđennemř nýlaÍkozatot,.felbĺvást, éľtesítést, vagy más

- l|^-^.:^-':+áL^. *ł.Áan áĺtpcíłé<f iđézést
L?ä1'*"1fi:ř'iäität áí,á;^,;I*;;*i"to. esetteges josvitaba'minden éľtęsítést idézést

'e* tĺ'o.ĺgi Latároratot' stb. az alábbĺ cĺmľe kérem postázni:

Címzętt: Coľdia hgatlanbefektetési Alap

'cĺm: logz Budapest Futó utca 4345.VI. emelet

Anennyib en az źita?ama fentiekben megielölt cíyzelta fentĺ címen az iľaÍot nem veszi áĹ

' ennęk lcou"*emreĺ,yJii" ta''*ĺe vállatjäl Tudomásul vesz€m' hory geryľleĺ a címzľ'tt a

fenti cínen az eĺesĺtĺst nem vJszi át, u értesítés a postáľa adást kÓvető 5. munkanapon

kézbesítettnek miĺő siil.

L páJyäzarí felhívás vísszavonása esetén a Kiíro a dokumentáció megyásarlására foľđítotĺ

osšzeget kéľem az atźłbbibaĺlkszámtaszámra visszautalni:

Bankszńmlave zetô pénziĺtézet: Raiffęisen B ank Zn.

Bantśzámlaszám: 1 200 1 008.0 1 48 5 75 1.00 1 00000

Bankszjmlával ľendelkemi jogozult Coĺdia Ingatlanbefoktetési

Btca43-45.VI. emelet)

Budapest 2t16. ápľilĺs 25.

Alap (1082 Budapest' Futó

meghatalmazott
Coľdia Iĺgatlanbefekteté si Alap

tr0 7/

sž u/,



8. számri melléklet

Budapest VIII' kcľületo Bacsó Béla u. 17. szám alattĺ telek elĺdegenítése

NYILATKozÄT

Atu1íľottkijelenteą hogy cégĺlnk anenzstĺvagyonÍól szőlő2011' évi CXCVI. töľvény 3. $

(1) bekezdés I. pontja szeľinti

a") átlátbątó szeľvezetp.k "pinősiĺl.

b.) nem minösÍil átlátható szeľvezefirek'

(a megfelelő szöveg aláłnLzandó)

A jelen nyilatkozatomat a sr.ęwęznt meghatalmaeottjaként btintetőjogi felelősségem teljes

tudatában teszem.

Buđapest, 2016. április 25.

meghatalľnĺzott
Cordia Ingatlanbefekfetési Alap

-27 * ^-t f /l
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9. számrimelléklęt

Budĺpest YIII. keľiilet Bacsó Béla u. !7. szám alaÚti telek elidegenĺtése

ľ.[Y[.{TKozAT
a pályázłton meghiľđetett íngatlĺn ńugt"kĺoté'éľőln állapotának megĺsmeľéséről

AlulíroaapályäzatoĺmeghirđetettBudapestVIII.keľüIet"BacsóBélau.17.számalatti
telket előzetesen *gyeztetsttidőpoľrtban 'ä.g'e't.., 

az tůĺapotáł és aĺľa vonatkozó miiszaki

tÄjékozatástmegismertem.

Buđapest, 2016. ápĺilis 25.

Coľdia Ingatlanbefektetési Alap

gbauerKáľoly

'7t-



Buđapest VIII. kerĺilet, Bacsó Béla u. t7. szám alatÚi telek elÍđęenítése

NYILATKOZAT
az ađásvételĺ szeződéssel kapcsolatos észrevételet nódosítiĺsĺ javaslatok

vonatkozńsában

Alulírott Corđĺa Ingatlanbefektetésí Alap kijelentem, hogy a pŕiyázałi kiírásban szereplő

;;adásvételi szsrÁőés tervezęttęl kaposoiatban az alábbi észrevételeim vanĺlĄ melyek az

adásvételi szerződés véglegesítése során tis ztázandćłk..

A szęrződésben sziikséges ľögzíteni a Felek akaľahyílváĺtítását, miszerint Eladó eladja,
Vevő megvásáľoľa az Ingatlant.

A sr-enődésben szĺlkséges ľögzíteni a béľĺeti szgĺzódésęk száĺnät és tartalmát (gépkocsi
beállóbely, vagy építmény). A béľlőktőlvaló kiüľítés Eladó kotelezettsége, tisztáani kell

' ennekelmaradásánakvagykésésénekĺendęzését.

A vételár megťlzetésének 5.3.2. és 5.3.3. pontokbaa fogĺalt renđjét egyértelműsíteni
szttkséges.

A bećpítési ktĺtelezettség nem teljesítésének követkęzľrényei (megállapodott tĺirelmi időt
követöen) felróhatóság esetén teľhelik Vevőt' amennýben a haÍáĺidők a batóságok
késlekedése, vagy jogoľvoslatí eljarás miatt nem teljesĺilnek (vis maioľ), ílgy azértYevłĺ
nem felelős. Ezt akéľdéskiiľt ľészletesen szabá}yoni sziikséges.

A szsrződésben szĺikséges rögzíteni, hogy a vétę|ár teljes megfizetését kövętően Eladó
k,łaÄja a tulajdonjog bejegyzéséhez sziikséges nyilatkozatot.

A szeĺzőđésben szĺikséges ľögzíteni, hogy a jogeľős használatba vételi engedély
bemut,atása esetén Eladó kĺađja a visszavlísáľlásí jog törléséhez szillaéges nyilatkozatot.

Néhany további kisebb pontosítás' kiegészítés a szeľzódésben elvégzendő.

BuđapesĹ 20I 6. Łprihs f5 .

Coľdia Ingatlanbefektetési Alap

-2q - v,,
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Budapest VI||. keľület, Bacsó BéIa u. |?.száma|atti telek*oj;ffi,@

Zesan Rea I Estate Ingat|anforg almazó- és Ép íĺető
K or|átolt Fete|össégü fáľsaság1

ll i i\f't!

,'{,$łi}

6L8 lP,ĺ\Es].GRołJp

ffi ffi i.ffi:trff 
' 

i*ni.l,'Juff ľ*.łgĺ'ĺq* *
it jÓs'ÁÍn:'l o'n,,,ä11T.ł'.,fi 

0 1 0bÍJ02

Je|entkezési lap

Budapesg 20l6. ápľi}is 25'

Társaság neve, cégfonnája : ?"Y:,Rľl Ť1"" In ga tlanforga |mazó- és Építtető Koľláto lt
Fele|össégťi Táľsaság, koľ|átoÉ fele|ősségu iĺrsaság

I I l7 Budapest, Budafoki rit 56.

t l l 7 Budapest, Budafoki út 56.

06-t-279-26^30

a6-t-279-30-fa

e.zU p'Łoĺ4Ę| C|.i''vę

r 3s06843-4676_t I 3_0 l -

Cg.0l-09-?3BBl6

l350ó843-243

Szám lavezetÖ bantiának neve: Raiťfeisen Bank Zrt.

I20t0ó59-00l l 85 1 I -00l ooo02

Képv ise|ójének neve, beosztása: Zupkó Éva Andrea

Meghatalmazott nevel:
(a meghatalmazás csak az ajánlatbenyrijtására vonatkozik)

06-30407-52_87

E-mail címe: gabor.kacso@gmail.com

ą

skĄ

l Meghatatmazolt esetén
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ł. í Budĺpest VIIt. kerÍilet, Bacsó Béla u. |7. szńm alatti telek elĺdegenítése
rl
łš'ł-Ĺ Ż AJÁNLATI ÖssznsitÖ
Éí
LLĺi

A|ulírott Zesan Real Estate.Ingatlanforyalmazó- és Épíĺető KoľIátolĺ Fe|e|ősségli Társaságr.".i ínévltáľsaság neve) a Budapest VIII] kerĺilet, Bacsó Bél; ;. |7. szám alatľÍ tetekĺl
i i e|idegenÍtésére kiírt pźilytmtnajánlatomat az alĺb-uiakb'n ľogiuioi ĺissze:

ľł Megajánlon vételár: 33l.000.000,- Ft
ií
f.-! A vételäľ megľrzetésének módja:

l i bankhĺte| né|kĺtt; egy ö,sszegbón, il|ető|eg az adásvéreli szerzödés rendelkezései szeľinl

ľ'?

ĺ i Budapest, 2016. április 25.
ł.. l

l. i Zesan Real Esĺate lngatlanforgalmazó- és Épíftető
i i Korlátolt Fele|össégű Társaság

ĺl \
ii řtj i ĺl

!t
| ) ., .-'-j,.

ii pá|yázó alá Íľásďcégszerü aláírás.
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Cégszolgálat 0nline Céginfoľm áciő . Cégkivonat 1. oldal, iisszeseĺu 3 oldal

IcÁzsÁGťlcľr MIhIIszTÉRItJM
cÉGiNióiłMÄöldi És łz n.i*ľioNiŕuśĹłlaríjĺr'łsnĺľ
K&'RSIđJKoDÔ szol"oÁrĺĺ

Cégkivonat
!t Gg.01'09.73881ó cegjegyzékszámÚ Zesan Beal Estate |ngďaĺlÍorga|mazó. es ÉpRteto xor|átolt Fe|e|őeságĺi
Társaság (11Í7 Budaped BudafoH Ét 5óJ cés Zaft. ápĺ|||s22. napján hatályos adatal a kŕjvetkez6k;

l' Cégformátó| függet|en adatok
Áłta|ĺnosaoatot
cég|egyzékszám:01 {$73881 6
Cégfoľma Kor|átoh felelósségű társaság
Bejegyezve Z00S/0S/19

Acég a|nevBzés€
Zesan Real Estate hgat|anfoĺgalmaz& és Éłítteĺ6 Korláto}t Fele|ősségü Táĺsatág
A váftozá s Í d ěp o ntia: 2:o1 5 ĺ 1 ot 22
Beýqyzés keĺte: 2o1 5l 7ft1o Röłzétéve: 2a1 5ł1 2/1 2
Hatátyos: 201 5 ĺ 1 ol 22 ...

A cég röv|dftctt gln€vezése
Zesan Real Estate Kft
A v á ltozá s id6p ontta: 201 ő ĺ 1 o t22
BĄegyzés kelte: 2o1 5l12|1o Közzétéve: 2a1 5/1 2/1 2
Hatályos : zo1 5| 1 oI ?2 ...

A cé9 szókheýe
1117 Budapest. Budafokl út 56.
A v á ltozá s id ő po ntJa: 2008 | o5 ĺ 29
B eJegyz és kełte : 2a0a ou 18
HatáIyas: 2:008l o5l29 ...

A |ótesítő o|ĺ|rst kelte
2005. május 11.
Hatályos: ?oo5/05/1 9 ...

2006. novemberA
Bejqyzés kefte: 2006111 l13 Kłĺzétéve: 2a06/1 ?J07
H atályos: fo06 | 1 1 l 13 ...

?a07.február?2.
BeJegyzés kefte: 2Ba7 fi1l 1f KłJzétéve: 2007lla4n 2
Hatáýo s: 2a07 l 03 ĺ 12 .,.

2008. május 29'
B ej egyzé s ke tte: 20aa 06 | 1 B

Hatátyos: 2oĐ8/06/18 ...

2010. május 3.

Betąyzés kełte: 2o1o|o7 |21 Xözzétéve: 2ü 0/a8/o5
H atályos: 2Ü1 g ĺo7 / 21 .,,

2012. december 13.
BeJegyzés kefte: 291 3 |05109 Rön,étéve: 2aB/05n3
H atáýos: ?'o1 3 |o5ł 09,..

2015' októbeľ 22.
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Cég5zolgálat online Cégiďoľmáció . Cégkivonat

Bejeg}zés kelte : fl1ill1ilfi Közrlétéve: 2aÉna1 2

HatáIyos:fo1$fiu1g ,.

A cég tełrékenysége

4676,08 Egyéb termerési cé|ú termék nagykereskede|me

FőtEvékenysé9

aejegyzés k*e.zoĺ sios/so Közétéve: 201 3/06113

H atéIyo s: fo1 3/05/30 ...

Megnevezés Összoq P&unem

Ôsseesen 3 000 000 HUF

18111.

f1,
2115.

ffi*''o'1ilr:l;L&tue:zols/r2/r2
Bejegpés ĺ<ďia: fgl 5 | 1f

Hatályos: 2o1 5ĺ lu1 0,.,

A képvisaletrc iogpsult(ak) adata|

;ilil. äńuiandui ŕan .: Maria Etlsahďh Salzer)

Szli|etést ldeJe 1 966/09/04

řorura. |akása, i|letve tartózkodási helye:

AT3233 Kllb, Klrchenweg 6'

AdóaeonosÍtó ie|: 83640 5376o

Kézbesítésimegbízott dr. Kiilcsey.Rleden Ro|and (an.: Bakos t|ďkó)

1053 Budapest, Káro|yĺ utca 17.

A képvise|et ĺĺńdia: öhál|ó

linĺľ:eľ#*ĺl'mľĺ:ľřilil:rfi:''ľ'äňffiľlÉĺľásĺnlntabenyúJtásľakeľiilt'
.l o gviszony łezo e|e: ?:01 5t 1 o l 22

A v áItozá s i dőpo nt!a: fo1 5 I 1 o ĺ 2f

;;;;y,é; i"ń", ia.lsl.tzĺlg Közzétéve: 201 sfi a1 2

H atályo s: 2Đ,| s l 1 0 l ?2 ...

Zupkó Éva Andĺea (an': Jankovlcs tva)

születest ide|e: 1 973/06/03

ioga Buĺ"p."t Vĺola utca 2s24' Ą ép.

Adóazonosĺtó ieL 83886922lł0

l [lH:'.äľiłľ.:ll"jlŁ.ége: cfuvezetó 
'!'. álłÁĺ Ftlenieovzett a|áhásĺninta benyúitásľa keľÜR.

A hite|es cégaláíľási ö*fiň;ř ałgyvéd által el|enie'[rzett a|áhá'

.lo gui.'ony Ĺoo ete: f01 5 t 1 0 l f2

i,enoa i u a,p a ń!a: faÉ l 10 ł 22

;j.#; i"n,, zh il.lu 1 Đ Közétéve: f01 5/1 2Í1 2

H atáty os: ?Đ1 5 ĺ 1 0 lŻf ,',

A cég stat|śEtika| ezám|e|e

1 3506843-{67S1 1 3'01 '

Beiegyzéskeltc 2or 3/06 toĄ Rőzzétéve: 2o13/06n0

Hatályos: fo13 l 06 l M . 
^.

A cég ađószáma
Adószám:1350684}243.
ŕo'o""egi'aoszám; HUl 350ó843.

naas,eňďáfu sza: éľvényes adószám

stłátusz kezde te: 7o11112.ĺo6

Áł eno,e' Id6p ontla: Bafi ĺ ý ft6

Bejegpés kel te: zoii ĺ,lao6 Rözzétéve: 201 1 /1 u22

Hatátyos: fg11 fiuo6 .,,

2. oldal, összesen:3 oldal

?.n16.04.22. ŁÍ
q0
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A ceg pénzÍoľgalmi }elzôszÁma
1201 0659{01 1 851 1-{'01 00002
A számĺe megnyltásának dátuma: ?oaĺlaĺłfg,
Apénďorga|m| je|zószámota Raiffeisen Bank Rt. oHogon{í066Budapest,ĺďézkrt- 72.)kezeli.

ľ"!tt
!l
i,- J

F'3śłłš 45.

45ĺ1,

Hatáýos: 2005105/80 ...

1 201 0659-001 1 85'l 1{0200009
A számľa megnýtásának dátuma: fwsĺa$no.
A pénzforgalml jeľzószámot a Raiffelsen Bank Rt. oktogon (l06e Budapes|.TďÉz RÍt.72 ) kezeli.

cégiegyzékszám: oi.i oołitĺłż
Hatáýos: 2005/05/30 ...

Á cég e|ekronikus elérhet6eege

A cég kézbesÍtésiclme: e.zupko@9|ďinvest{roup.com

A változá s iď őpontJ a: fÜ1 5 l 1 o l ?3
Belegyzés kette: 2o1 5l12l10 Rôzétéve: 201 5/1 2/1 2
Hatáýo s: zo1 sl 1 0 l22 ...li

!':1
\ .,Ęŕ,

Ĺ:.

Il. Cégformátl| fÚggő adatok
1. Atag(ok) adätai

1l5, GLD tnvest lngatlanforgalmaeô és ÉpÍttetó Kor|átolt Fe|e|ősségü Társaság

Hu-l 1 17 Budapest, Budafokl tit 56.

Cégjegrzékszam: oi.o*ziJääŽ

A tagságl jowiszony kezdetł ?:o1 5l1ol22
A v áłtozá s l ďő puúJa: ?:a1 5 fi a l ?!l
Belegyzés kelte: 201 5l1f|1o Köaétéve: 201 Sil al 2
Hatáty os: 2o1 5 ĺ 1 o ĺ 2f ,..

Az |M Céglnformác|ós Szolgá|ata hivata|osan ĺgazo{a, hogy ezen kidmány adata| az l|letÉkes cégbíľóság iogerós

vfuzésein aĺapulna|c A cfuiigyben el nem bÍrált módosÍtás nincs foĺyamatban.

Készĺlłť zoffita4nf g9:26:31' A szo|gáltatott adatok a kibocsátás |dópontiában megegyeznek a cégnyilvántaľtó

ľendszeľ dataivel.
Mlcrosec cégĺnformáclós azolgáltató
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đr. Yiszoki sziľľĺa kőziwť ,, .,

1092 Buđapest, Ráđay u111:;L. LL. L.

* he-llt0, Falĺ: 476.3389

ilu*.nit"Pti.hu' +mail: vis:

Ügyszám: 11030/H/465 ľz0L6

ffi ;; .PťŤ1",*ľ -h YBl1-,Jľiäi,,ľ"''-#."' äj-t--ffi-1iA'u'írott đÍ. Koltai Patľícia, .4ľ. _e' 
Viszolo oo*.i,u;;"'1ř. 

$ (1) bekeztlés ĺ)
közjegpőhe'yette' . ľfi'ł-ľ**"*ľ*}ľjJ: **,T iĺ* .q'tľ'Tľ:;;;#ľj*
łtlutut'LL -.. .-- a köąiegy'ókľöl szólr ryyt. ,.\Lr' ."^'i';-tu"ĺoĺwe"yn* 

álta'am

ľffiffi'ťůT'T':*Ęł1ľl*ľ"",n*ľľ'ľilJuđ-eyiMinisztáiuÍľ-ľľsg
ffi Mľ*[ľ*::ffi '^äö:b:ffillť'ľ"'roľn.mľľl'*':#;iľ''.ffiä*l-tĺ'"ń 

-ouĺuot átló 
. !é,ľ'rľonaĺ 

łp,,*'ałg,ĺu""e^. 
"1Ľ 

bejegyzett

Cé ginformáció''^iläiäľiujä"'*t* ľl;}ilľ T.'ft 22. (buszoĺrtcettedĺľý řápi ĺo

ffffiä.#iäu*řřä ňi"a*u* ..e"woir.
ľ.ffiw*ľmffiffiff"flääeJtř'r'o*n22.(huszonkeüeđik)napjáĺ.

,". ÔłUY.Q^9r.c^:1
dĺ. Koltai Patríoia
köąięyzöbclyettes
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A|uĺírott Zupkó Éva Andrea (|akcím: HU-233o
Dunaharaszti, Somogyváry Gy. u. 9., anyja nele:
Jankovics Elĺa} mint a Zesan Rea| EsEte
Ingat|anforga|maz& es Építtető Kortáto|t
Felďö*ségü Táľsaság (cg: 01-09-738816)
i}nálló egjegpésľe és képvise|etre jogosult
dgvezetője, a ďget akként jeglaem, hogy az
előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá
nevemet öná|ĺoan az alábbiak szerint írom:

UNTERSCHRIFTSMUSTER

Il, unterzeiď|nende Andrea Éva Zupkó
(Wohnsitz: HU-2330 Dunaharagti, Somogwáry
Gy. u, 9, Mädchenname der Mutteĺ: Éva
Jankovics) a|s al|ďnvertretungs- und
zeiďlnurqsber€Ótigte Prokuristin der Zesan
B"al Estate Ingat|anforgalmaz& €s
Epĺttet6 Kor|áto|t Fetelősségű Társaság (FN:
01.09-738816) venichte iÔ die Firmenzeichnung
so, dass ich unter den gedruckten, und bevor da
geschńebenen Fĺrmennamen meinen Naĺnen
selbsüiĺtdig untezeichne Wie folgt:

Budapest, den 22. Oktober 2015Budapest, 2015. oktober 22.

1!

Í.1
Íj
s:

E| lenjeg}łzem/Gegen gezeíchnet von

Budapest. 2015. október 22./Budapest, den 22. oktober 2015
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20r6. Ápri|is 15. to:52:04

Típus

Forinľ
átutatás

Roiffeĺsen
BANR

Teljesítés dátuma:
2016.04.15., péntek

Dátuln

2 016.04.15
pénteł

Foľrásszámla é5 kedvezményezett

HUF ĺotyószámta
12010659-001 1851 I _0o1oooo2

KedvezménYezet! neve
Józsefvárosi Gäzdá'kodásl KÖup.

SzámIaszáma
10403387-00028859_00ooooo6

Összeg

63 5OO,OO
HUF

Köz|emény

Bacsĺi B. u' 17.
Pólyázat, tGT
Pľoperty Kft.

o 2006 RaifÍeĺsen Bank zfi.
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R'oifÍcĺsen
8ÁN'(

Te|jesítés dátumal
2016.04.22., Péntek

2016' Áprilĺs 22. 12:58:35

Dátum lsszeg

2016.04^22 f9 6,44 ooO,OO
Péntek HUF

Forrásszám la és ked vezményezett

HUF fo|yószám|a
r 2010659-001 1851 l -00100002

KedvczményGzett ncvc
Józsefoárosi Gazdá|kodási Kĺ'z.Zr

Számtaszáma
1 0403387-000288s9-00000006

Közlemény

Zesan Kft.. aján|atÍ
bĺztosítélq Bacsó B.
u. 17s2. telek
elideg.pá|y.

O 2006 Ralffeisen Bank Zrt.
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:F",|j ř. ir ti

ŕTii
Ł i Alulíľott Zesan Real Estate Ingatlanforgalmazó- és Epíttető Koľlátolt Feletösségü Társaság

(társaság neve} képviseletében kijelentem, hogy a társaság
F"T
t?

tr. tł'
4._. 

'

EiIY

o végelszáľnotás alatt

3. számú melléklet

Budapest VIII. keľület Bacsó Béla u. |7.szám alatti telek elidegenítése

NYILATKOZAT
végelszámolásról' csóďeljáľásról, felszámolásróI

*áIVneméll

l el|en csödetjáľás folyamatban *vaďn!!cs
. ęllen felszámolási eljáras folyamatban *vaďg!g.

Zesan Real Estate lngatlanforgalmazl- és ÉpÍttető
Koľlátolt Felelősségli Társaság

.i it

' 
Ĺ.i A *-ga| megietölt ľészné| a megfele|ö szöveg a|áhúzsndő. ,l.ĺ"Jüh.".ĺ:- t"{ĺ*J

' ĺ ! Gu] tNVEs'. GR'otJĺ:

] Łj ":üsANR{'alEstalcKil 1117güdspest,ĺ3udłfukiú't5s.
il3llkszáÍÍ!|aszám: j;Pii!:;..1'łl':łi.Ü01i}ÚĐ02
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4. sámú melléklet

Budapest VIII. kerii|ef, Bacsó Béla u. |7.szńm a|etti te|ek e|idegcnítése

NYTLATKOZAT
a páľyázati fe|tétetek e|fogadásáró|, szeľzótléskötésről, ingattanszerzési képességrő|,

ajánlati kötöttségről

Alulírott Zesan Real Estate lngatlanforgalmazó- és Építtető Kortátolt Felelösségü Társaság
(név/társaság neve) kijelentem, hogy a pátyázattáryyát részletesen megismertem, az ajánlattétel
feltételeit, a pá|yázati kiírást magamľa nézve kö,telezönek e|fogadom.

Kijelentem, lrogy Magyarországon ingatlanszerzésre jogosult vagyok'

Kijelentem, hogy a pá|yázatí fe|hívásban fog|alt 96 napos ajánlati ktitöľtséget vállalom.

Budapest 2016. április 25.

Zesan ReaI Estate Ingatlanforgalmazó- és Építtetö
Kor|áto|t Felelősségü Társaság

ĺil.ł:l it{VE'B.l. Üľ{{Jl ĺiJ

;;:ľĽiľľ E-ľ{' ł(|Ĺ íÍĺ7 s'fiĺar,'.ą ifu4sťoki úl5ŕ.lJnnxrĺaáE'|ír'''Á'tl) ĺ ?0í Ítťis8.t
Ą iĺr}it.;írfl '''on^ĺrllł'lľľ],.001 0Ö002
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NYILATKOZAT
kiiztartozásról

Alulíron Zupkó Éva Andľea, mint a Zesan Real Esate tngat|anforgalmazó' és Építtetöĺ"j

t; Korláto|t Felelősségĺi Társaság (székhely: l1l7 Budapest, Budafoki út 56', Cg.:0l.Ü9.
738816' a továbbiakban: ,,Társaság'') cégvezetője, kijetentem, hogy a Taľsaságnak nincs adó-ľ.]

i ĺ és ądók módjáľa behajtható kôztaľtozása.

Ĺj 
Budapest' 2016.ápľilís 25.

ř.'i Zesan Rea| Estate Ingatlanforgalmaz& és Építtetó

ä i Koľlátolt Felelősségli Trírsaság

pä|y áző aläÍĺ äsal cé gszeĺlj, a| äírás
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5. számú melléklet

Budapest VIII' keľiilet, Bacsó Béta u. |7. szá'm alatti telek e|idegenítése

NYILATKOZAT
kiíľóva| szemben fenná|ló taľtozásľól

Alulírott Zupkó Éva Aĺrdrea (név), mint a Zesan Rea| Esute lngatlanfoľgalmazó. és tpĺttető

Korĺátolt FelelósségÜ Társaság (táľsaság neve) vezetö tisztségviselöje kijelentem, hogy az

ajánlattevőnet

ĺ

lĺ

ř.! . Kiĺróval szemben tartozása (helyi adó, bérletí dĺj stb) * vaď nincs;

ĺ ł - Kiíľoval szemben szeľzödésbęn váI|alt és nem teljesĺtett kiitelezettsége * vaď nincs'

ľ l amelyeket az alábbi okiĺatokkal igazolok:
ti

l. Helyi adóigazolás

f . Bérbeađóval seemben fennálli tartorÁs, k<itelezeľtség igazolása

Budapest, 20l 6. ápľilis 25.

Zesan Real Estate |ngatlanforga|mazó- és Épínető
Korlátolt Felelösségű Társaság
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Iktatószám : |67 312459 5 l20| 6
Ügyintéző: H offer-Móczár Ildikó
Teleťonszám: (l) 299a000 / 52t3
ÍJgyszÁn: |4562"t0|2?

AD()IGAzptÁs

A ľendelkezésemre álló dokrrmentumok - nyiĺvántaľtások, fo|yószámlák, beva|lások . a|apján
igazolorn, hogy

Zesan Reäl Esate lngatlanfolgalmazó- es Épfttet6 Korlátolt Fe|elősségíi Társaság
13506843-2-43

1117 BUDAPEST BUDAF'oKI ťJT 5ó.

adlalanynak a Nemzetĺ Adó- és Vámhivatalná| ezen igazolás kiadasának napján nyiiválrtartott
taľtozása, valamint végľehajtĺísra, vary visszataľťásľa átadott kÖaaĺozísa nincs.

Eznnigazo|ást az adóalany kerelmére adtam ki.

Ezazigazslás nem szo|gál bizonyíüási alapul a tartozás beszedésére irányuló eljaľásokban.

Ezea igamlrás tuta|mazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántaľtása szerint fennálli tartozás, a
behąjtlrataflanság címén nyilvántľtoťt, de e| nem éVtitt tartozas, az adók módjára behajrandi
köztartozás, a végrehajtásľa, vagy visszatartásra iáĺadott koztaľtoaás megfizetésérę vonatkozó
adatokat.

BUDAPEST, 20l 6. ápľilís 22.

Heinľich Jfulos

igazgatl
(hatásköľ gyakoilrja)

Seregé|y Emóke
osztáIyvezetö

(kiadmfuiyozó)

El l enőrzési azonosítl : 82252| l 43007 8660 1 | 1 425 539
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ZESAN Real Estate Kft.

Budapest
Budafoki út 5ó'
il17

Kéľj ük tźĄékoztatás u nk szívęs tudom ás ul vétetét.

Budapest, 20 l 6. április 25.

lsÁG ĺl

Üi.; Liszi Mónika
Ikt.sz: LHÉ-....... ĺ....tza'6
Tel: 2lĹ69611109

Tárery: Igazolás

Igazoljuk, hogy a ZESAN Reat Estat"..Ęft..-u Budapest Józsefvarosi Önkoľmanyzat
megbízásából, a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ.Zrt.. által el}átott elidegenítési
tevékenységek, részletfizetésse} megvásáľolt ingattánok tekintetében, nyilvĺĺntartĺsunkban
nern szerepel, így pénziigyi kötelezettsége Társaságunk felé nem áll fent.

Tisaeletrel:

*""*-:^- -.-.-

ŕ. "-d.ň6.ú,,.'.'s'i 
*'i'# 

/.! #".**lt.TĽt1ľľ'u.ĺ.ľo^,ť,Ü- (
l.i .1.ĺ? \-
Ôzu/pon źĺ"\ Liszĺ Minika
iľodavezető ' referens

?
4,.+,ĺął, ,,.ĺ ..t .í-

Jlzsefoárosĺ Gardáĺkodás| ľ!'p"ll Zrt' . Vagyongazdá|kodágt lgazgłtó:í3
"Ľ3*ľ9:::.-L.Ľ.ľi".::..1.: ĽL:lľ06..' 33YÉ :l,''.ľľ:ľiüľ;ł"ioäil,oic'.'n'
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Zesan Real Estate Ingatlanforgłlmazó-
és Epíttető Kft.

Budanest
Budafoki út 56.
iil7

VecyoNcłzDÁt-xooÁsl IGAZGAT TsÁG

Üi.:
u1.SZ.:
Táľgy:

Vöľiis Réka
HB... .,.....ĺ...'..zarc.
Igazolás szerződésse}
kapcsolatban
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Tisztelt Címzett!

Kéľeséľe igazolom, hogy a Zesan RenI Estate Ingattanforgĺlmazó. és Építtető Kft.
(székhely: l l17 Budapest, Budafoki út 56., adószám: |35a6843-2-43, cégiegyzékszÁm:0l 09
7388l6) a Budapest Józsefuaľosi Önkoľmányzat megbízásából a Józsefuáľosi Gazdálkodási
Ktizpont ht. eka| ęllátott bérbeadásĺ tevékenységek tekintetében szeľzödéses jogviszonnyal
nem rendelkezik,így pénzügyi kötelęzettség nem á1l fent Táľsaságunk felé.

Azigazo|źst helyiség bérbevételi pá|yázat benyújtásárhoz adtam ki.

Budapest, 20l. 6. április 25.

Tisztelettel:

'. 
--i 

ĺ.Ął{.!-ĺ:,ł
Rozgónyi iVlaľiann

csopoľtvezetö

JTrseÍváľosi Gardá|kodás| Kórpont Zrt. . Va6yongazddlkodĺsí lgazgaróság
l083 Budapest, LosoŃi utca 2 . Telefoľr:0ó ł 333 678| . Email: vä8yon8aŹda|kodas@jgr'hu
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6. számłi melléklet

Budapest VIII. keľĺilet, Baesó Béla u. l7. szám alattĺ telek elidegenítése

NYILATKOZAT
pénzügyi alkalmasságról

ť-.ił ! . 
llírott Zupkô Éva Andľea (név) mint a Zesan Real Esĺate lngatlanforgalmazó. és Építtetől-.i Art

Koľláto|t Fe|elősségü Táľsaság (táľsaság neve) vezető tisztségvise|öje, kijelentem, hogy a
ĺ.t
! ł pátyázat uĺrgyát képezô ingatlan vétetárának megfizetésére képes vagyok, a szükséges anyagi

eszközök rendel kezésemre állnak.
{]"š

i l A számlavezetö bankná| az elmťltt | évben sorban állás nem volą ametyeket az alábbi
( E okiratokkal igazolok:

ĺ-i t. Saĺmlavezetó bank igazolásaiit i 'r"'

2. ..........................:, :.............

Budapest 20l6. áprilís 25.

Zesan Real Estate lngatlanforgalmazó. és Építtető
KoľIátoIt Fele|össégĺl Társaság

pá|y áző a |áírásďcégszerü a láíľá s

ĺí.úiĺh.il .
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7. számú mqlléklet

Budapest VIII. kerĺilet, Bacsó Bé|a u. 17.szám alatti telek e|idegenítése

I\ľYILATKoZAT
a kézbesítés he|yérő| és bankszámlaszámról

Alulíľott Zupkó Éva Andľea /név/ mint a7ssan ReaI Estate Ingatlanforga|mazó. és Épínető
Korlátolt Fele|ősségti Táľsaság (társaság neve) vezető tisztsegviselője kérem, hogy a
Pá|yázaĺta| kapcsolatos mindennęmű nyilatkozatot, felhívást értesítést, vagy más infoľmáci6t'
valamint a Pá|yázattal kapcsolatos esetleges jogviĺában minden értesítést ídézést és bíľlsági
határozatot' stb. az a}ábbi címre kérem postázni:

Címzetc Zesan Real Estate lngatlanforgalrnazó- és Építtető Kortátolt Fele|össégii Társaság

Cĺm: l I l7 Budapesĺ, Budafoki rit 56.

Amennyiben az á|ta|aĺn a fentiekben megielölt címzett a fenti cĺmen az iratot nem veszi át'
ennek következményeit a gazdasági táľsaság vállalja' Tudomásul veszeÍĄ hogy amennyiben a
címzett a fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postáľa adást követó 5.
munkanapon kézbesítettnek minösiil.

A. pátlyćlzatí felhívás visszavonása esetén a Kiíľó a dokumentáció megvásáľlásara fordított
iisszeget kérem az alábbi bankszámlaszámra visszautalní:

Bankszáĺn|avezętóýnzinĺé,zet:RaiffeisenBaĺlkZrl.

Bankszámlasám: 1 20l 0659-00 l 1 85 l l.00l 00002

Bankszámlával rendelkezni jogosule Zesan Real Estrte }ngatlanforgalmazó. és Építtetö
Korlátolt Pele|ósségű Táľsaság, l I l7 Budapest, Budafoki út 56.
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest, 20l6. április 25-

Zesan Real Estate IngaÍlanfoľgalmazó- ć's Építető
Kor|áto lt Fele lósségiĺ Társaság

I
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8. szám.Łmelléklet

Budapest VItt. keriĺlet, Baesó Béla u. ĺ7. szám alatti telek elidegenítése

NYTLATKOZAT

ľ.i Alulĺľon kijelentem, hogy cégrjnk a nemzeti vagyonľól szóló 2011. évi CXCVI. töľvény 3. $

i ĺ (l) bekezdés l. pontja szerinti

ł'i a.) átlátható szervezetnek minósül.

i'-'Í 
b.) nem minősülátláthatl szervezetnek.

ť'n

} l @ megfetelő szriveg atáhúzandó)
l..'-ĺ

ĺ ĺ A jelen nyi|atkozatomat a szervezet vezetö tisztségviselőjeként bĹintetöjogi felelősségem te|jes
ł' } fudaĺában t€szem.

ii Budapest,2016. április 25.
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Zesan Real Estate lngatlanforgalmazó- és Epíttetó
Korláto|t Fele|össégii Társaság
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NYILATKOZAT
az adáwételi szerzöd esek tervezeteĺvel ka pcso latba n

Alulírott Zupkó Éva Andrea, mint a Zesan Real Estate Ingatlanfoľgatmazó- és Epíĺetö Korláto|t

Felelösségťl Társaság (székhety: ltl7 Budapest' Budafoki út 56., Cg.:0l-09-738816' a

továbbiakban:,,Táľsaságl') cégvezetöje, ezenne| akként nyilatkozom, hogy a Budapest Föváľos

VIII' keľtilet Józsefuárosi onkormányzat (|08f Budapest" Barcss u. 6347., a továbbiakban:

',Kiíró''} á|tal, Budapest Fóváros Vlll. keľĺilet Jlzsefvárosi Önkoľmányzat Képvisels

ĺestiiletének 53tzol.6 (ĺIl.03.) szamú hatärozata alapján a Budapest VIII. keľüIet' 34853

helyrajzi számú, természetben a Bacsó Béla utca |7, szám alatti, l.8|2 mf alapterĺiletĺi

telekingatlan értékesítéséľe kiíľt pźilyiv.ati felhívás mellékletét képezö adásvételi

szeľződéstervezetekkel kapcsolatban a Társasagnak nincs észrevétele, móđosításijavaslata.

Budapest, 20l 6. április 25'

Zęsan ReaI EstaÍe Ingatlanforgaĺmaző- és Epíttető
Korlátolt Fe|elössegű Társaság
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9. szämű melléklet

Buđapest VIII. kęrtilet, Bacsó Bé|a u. 17. szám alattĺ te|ek etidegenÍtése

NYTLATKOZAT
á pályízaton meghirdetett ingatlan megtekintésérłĺl, állapotának megismeľéséľő|

Alulírott a páłyćvaton meghírdetett Budapest Vtll. keľĺilet, Bacsó Béla u. 17. szam a}atti
te|ket elózetesen egyeztetett időponĺban megnéztenr, azźń|apotát és arra vonatkozo ľnüszaki
taj ékoztatást megismertem

Budapest 20l6' ápńlis 25.

Zesan Real Estate Ingatlanfoľga|maző- és Építtető
Korlátolt Fe|e|össégii Táľsaság

lr
,1 ..:

. .i
'' :-\

á!

tij

í'

eiLi

!r+
Y

ĺ

,...C r .

tou



*.ś-.J hB'qFtd -".*,"J ' .*,-,--.



ĺ't

.;,-í]ĺĺ

Igazolás azonosító: Bc-].].8511-20160422 -o01

zEsA}ĺ REAL E'ST'\TE INGäTT,ÄIIE|oRGAI,Imzó- És ÉpÍrmr6 xsľ.
H - 1.117 BI'DÄPBsT, BIJĐAroxI úľ se .

sANxrI'ĺFoR!,ĺÁcĺó

Ezl3'Ěon igazotjuk, hogry Ugyfetůnk

zEsA}I EEäL EsTAľB M- És ÉpÍĺrwľó xrľ.
{H - 1117 BIJDAPEST, BI'DAFoKT ÚT 56., ) (trovábbiakban: ťlgĘŕfé}), az a1ábbĺ
szám].aszámo{ko)n vezet számlá(ką)t ą Raiffeisen Bank zrt.-nél {105{ Buđapeet,, .Bkadémĺau. 6-):

Számlaszám Név Đev Nyít'ás
Ht,77_L2gLg659-oo11g511-ooto0oo2 z^öÍ,Đ PET &TR.BHA lit'r 2oo5.05.20
1lTľ,7.12o1o659-001185].t-o02ooo09 zöT.Đ PEľ ÚűRÄHA EIIR 2oo5.05.2o

Jelenleg BankunkrráL vezetett számláin eorbąn átló cétel nincs és az elmúlc 1 évben semforđult eló.

Ezen ĺnf,ormáció ÚgyfeIünk kérésére. pál.yázaE'on való részvét,el miagE', tájékozEąEójel1egge]. kerú]. kĺađáera és Eartalma nem szolgálľrat' alapul a Bankka} szembení bármíféleigény érrrényesítésének.
A cé9 Bankunkka]. szembeni fizetési köĽe'lezeĚtségének mínđ.en alkaloĺĺĺrral iđóben eleget
t,eE,E,.
Tudomásun} szerinŁ a cég pÉnzůgyi heJ.yzete stabíl, csóđ ĺlletve felszámolásí eJ.járásalatt nem á11. 'JeJ-enleg a cég száml.ája el]'en bĹrósági végrehajŁás nincg folyamaŁban.

'Jelen ígazoJ.ást tigyfél kĺfejezet'E. kérésére és inazzäjáruláeáva} áltítottsuk k1 . iľe1enÍgaao}ás Bankunk részéró1 semľnílyen kótselezettségválla}ásg nem jelent,.

Ezen ĺnformáció az Ügyfél kérésére. kízáróJ.ag tájékoztaEó jeJ.leggel kerťrl kiađásra éstart'a].ną nem szolgálhat a}apul a Bankkal szembeni bármif,éle isé$y áłényesĺcésének.

20L6.A4.f2 L4l.fO:44
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Ígazolás azonosítró: Bc-11851].-201.60422 - 00r

zEseeg RE'AIJ Esľi\TE INGATIJaIIFoRGÄI,I'íAZö- És ÉpÍĺ:ttĺó xľt.
H - 11].? BuDAPEst' B{'DAFolü Úľ sg.

s.ANxr}ĺponMÁcró

Ezúeon igazoljuk. hogy Ügr51fet.ťrnk

zEsAř{ RE,}ĺ. tstäľg I}IGBÍI.AIrFoRGAI^,r'ĺAZó- És Épffi m.
(H - 1117 BUDAPE$T, B['DAFoK1 ťlľ se .. ) (Eovábbia]ĺjcan: Ügyfél|, dz ąlábbí
számlaszámo(ko)n veueE számlá(ka)u a Raiffeisen Banh zrE'.-né] (1054 Budapest,. Akađémĺa
u. 6.):

Száml'aszám
HIfit7 - 12 0 1-055 9- OOll_8 s 11_-OO1000 02
III'77 - 12 0t O6 5 9- OOr-18 st-1. -O02000 0 9

Név
r'ôĺ.o
zöl'Đ

Dev Nyitsás
FET ÚJRÄHA HIIF 2oo5.05.20
PBT úirR.AHA Et'R 2oo5.05.20

I:
iiö'
+.-ł

.Telenleg Bankunknál vezetsetts számláĹn eorban átló tétel nincs és az elmúlĺ 1 évben sem
forđulE eló.

Ezelr ĺnformáció tiggfelüľrk kérésére, pályázaton való részvét,el niat't, eájékozľacó
je11eg9e1 kerü1 kíađásra és t,art,a}ma nem szolgáIhat alapul a Bankka]. ezembení bármifě}e
igény érvényesítésének.
A cég Bankunlckal szembení fl'zetésĹ köEetezetteégének mĺnđen alkalomma]. ídóben eleget
teĚt '
Tudomásunk szerĺnt, a cé9 pénzůgyí helyzete stabíI, csóđ illetwe fe1számo1ási eljárás
alaeg nem ál].. Jelealeg a cég számlája ellen bÍróeági végrehajtás nince folyamat,ban.

ile1en igazolásts ťl9yfé1 kĺfejezeE'E kéréséľe és }:rozzá)átulásával áI].íE'oEE'uk ki. Jelen
igazolás Bankunk ľészéról semmilyen kÖtelezet'tségwállal-ásu nem jelent.

F-ze|L ĺnformácĹó aŻ ügyfél kérésére, kizárólag cájékozcató jelleggel kerürl kĺađásra és
ĽarEalma nem azolgálhat a}apul a Bankkal szembeni bármíféle igény érvényesíeésének.
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NYTLATKOZAT
ajánlätĺ kötöttség meghosszebbításának válla|ásáró|

Alulĺroĺ Zupkő Éva Andrea, mint a Zesan Rea| Esĺate lngatlanforgalmazó- és Ěpĺĺetö Korlátolt

Felelösségĺi Társaság (székhely: l117 Budapest Budafoki út 56., Cg.: 0l.09-738816, a

továbbiakban: ,,Tńrsasńý') cégvezetője, ezenne| akként nyi|atkozom, hogy a Budapest Főváľos

VIlt. kerĺilet Józsefvárosi Önkoľmányzat (t082 Budapest, Baross u.63.{7., a továbbiakban:

,,Kiíró'') álta|, Budapest Föváros VIII. kerii|et Józsefváľosĺ Önkormányzat Képviselő.

testtiletének 53120|6 itll.O3.) szamri határozata atapján a Budapest VIII. keľü|et, 34853

helyrajzi számú, teľmészetben a Bacsó Béla utca 17, szÁm alani' l'8l2 m2 alapĺerĹiletĺi

telekingatlan éľtékesítésérę kíírt pá|ytvati felh|vással kapcsolatban amennyiben a Kiĺró az

ajánlatok eľedményének megállapíĺĺsára vonatkozó határidöt elha|asaoľa, a.ľársaság válla'ja

apä|yázati kiírásnak megfe}elöen vállah 96 napig teľjedö ajánlatiköti'ttség meghosszabbítását

apá|yinateredményének megállapÍtására vonatkozó hatáľidö elhalasztásának napjaisámával

megegyezóen.

Budapest, 20l6. ápri}is 25.

Zesan Real Estate lngatlanforgalmazó- és Építtetö
Koľlátolt Fe|elősségü Társasá gŁj
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IVTEGHATALMAZAS

A
Zesan Real Estate Ingat|anforgalnrazó. és lĺpĺttető Koľtátolt Fele|ósségű Táľsaság

(székhely: ll l7 Budapest' Budafoki t|Í56., Cg.Ol49-73881ó'
képviseli Zupkó Eva Andľea cégvezetö)

ezennęl meghata|mazza

Kacsó Gábort
(lakcĺm: 2040 Budaörs, Budapesti út 41., anyja neve: Somfai Ágnes)

hogy a Budapest Főváros Vl|l. kerĹilet Józsęfvárosi Önkormányzaĺ (l082 Budapest, Baross u.
63^67,) által, Budapest Föváros Vlll. keriilet Józsefvárosĺ Önkormányzat Képviselő.
testĺiletének 53ĺ2;0l.6 (In'03.) számú hatźrorata alapján a Budapest VIII. kerĺilet" 34853
helyrajzi számú, teľmészetben a Bacsó Bé|a utca |7. szám alatti' l.8|2 m2 alapteriileĺű
telekingatlan értékesítéséľe kiírt pályázati felhívásľa vonatkozó' a Táľsaság á|tal elókészíten
ajánlatot és mellékleteit (egy eredeti és egy másolati példanyban, kiilön-külön sértetlen, lezirt
borítékban) a páIyĺŁat i fe| h ĺvá snak megfe |e l öen, hatá ridöben benyúj tsa.

Budapest, 20 I 6. április 25'

Zesan Real Estate Ingatlanforgalmazó- és Épí$ető Kor|átott F.ete|ősségíi Társaság
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.d1':.'ťł ;:r..; liJMeghatalmazo
Képviseli: Zupkó Éva Audrea

cégvezető
Ea a meghatalmaaást elfogadom:

Budapest, 20l6' április 25.
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Meghatalmazott .Ť;..

. 
Kacsó cábor

Alulírott Dr. Kölcsey-Rieden Rotand ĺigyvéd (Kĺilcsey-Ríeden & Társai Ügyvédi lroda, 1053
Budapest, Káro|yi u. l7.) ezennęl szabályszerüen e|lenjegyzem je}en, á|talam készített okiľatot,
anrellyel bizonyíĺom, hogy a meghatalmazó és a męhatalmazott a nem áImluk írt okiĺaĺot
e|őttem frták alá:

,'.,;.. 1.,: 
.. . - .-

.. ; . ...._

, .,':j' 
:;..:',

Dr. Kölcsey-Rieden.Roläńĺ ug1"vea . ...

Budapest, 20l6. április 25.
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TARrALoMJEGYZÉK

1. Jelentkezési |ap'...''.''',.'.
z. Ajánlati összesí$
3. Eredeti,30 napnál nem ľégebbl cégkivonat
4. Erđeü aláírás.m|nb
5. PálrczatÍ dokumenÉc{o megvásárlásáró| szótó bankigazdás
6. Afinlafi Hztosfték beffzetesérőlszó6 igazo|ás másolata
7. ltyitatkozat vége|szamolásró|, csődeĺi'áľásró|, fe|számo|ásró| '......'...
8. Nyilatkozat Éłyaaü fe|tetelek elfogadásĺáró|, szeződéskotésrő|,

lngaťanvenés| képességrő|, aján|at| kótóttségrő|
9' Nýlatkozat adó- és adók modlán báaitha6 kóztaľtozásról ..'..'.....'.'...
t0' Nyi|atkozat Kiírova| szemben fenná|ló taľtozásró|
11. NAv |gazo|iása
12. He|yi adolgazolás
13. Bérbeadorĺa| szemben funna|ló tartozás igazo|ásai
14. Ny|latkozat pénzugy| alkalmassagro|
ĺ5' Nýlatkozat kezbeítés helyéľő| és a banksám|ruámľól
16. M|atkozat áüátha&í szeľvezeřől
L7, p,z adásrĺéte|l szeľződésseĺ kapcsolatos észľevéteĺet módosfrásljaraslatok ......

18. Nyilatkozat a ľályázaton meghlrdetett ingaüan megtekint&éľől. ál|apoÉnak
megismeĺesérő| .....''.'.........

19. Számlavezető bank igazolásai
20. Nýlatkozat Hzáró költilményekő| ..'....'..'..'.'.'
21. Nyihtkozat aján|atĺ köti'ttseg meghosszabbÍÉsának vát|a|ásáról
22. Meghata|mazás
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