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Tisztelt Képviselotestület !

I. Tényál|ás és a döntés taľtalnnának ľészletes ĺsmeľtetése

A Budapest Főváľos VIII. keľület Jőzsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: onkorunányzat)
tulajdonában áll a Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szám alatti, 34979 hĺsz.-ú, 555 rrŕ alapterÍiletű, a
C sarnok ne gyeđb en talá'|batő telekingatlan.

A Képviselő-testtilet 2016' szeptember 8.án hozott I76lf0I6. (x.08.) sz. határozatával az alábbiak
szeľint d<intött:

I ') ,,hozzájárul a Budapest WII. kerület, Víg u' 39, szám alatti, 349I9 hrsz.-ú, 555 m2 alapteľületű
t e l e k ny ilv án o s, e głfor dul ó s p ály áz at útj án t ört énő éľ téke s ít é s éhe z.
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Előteľiesztés
Budapest Józsefváľosĺ onkoľmá nyzat

Képviselő.testület e számár z

Előterj esztő : dr. Pesti Iv ett igazgatóság elnöke

A képviselő-tęstülęti ülés időpontj a:20|6. november 10. sz. napirend

Tĺĺľgy: Javaslat a.Budapest VIII. keľület, Víg u. 39. szám alatti telek elidegenítésére kiíľt
p á.Jy ázat eredm ényének m e gállapítás áľa

A napirendet lsťrtlzárt ülésęn kell tárgya|ni, a d<intés elfogadásához egyszerű/minősített
szavazattobbség szükséges. 
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Yárosgazdállkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi E
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi tr

Határozati j av as|at a bizotÍság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáe/ Emberi Erőfoľľás Bizottság javasolja a Képvise|ő-
te stü l etnek az e| őteri e szté s m e stársy a|ását'

itjj ľjc,ť ĺl7 ffiŁs1 , 
*í--



2.) elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest VIII. keľület, Víg u. 39. szám alatti, 34919
hrsz.-ti, 555 m2 alapterületii telek értékesítésére vonatkozó páĺyázati felhívást az alábbi
feltételekkel

a.) a minimális vételár,' I02.120.000,- pt + Ár,ą,

b.) a pál1lázat bírólati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár,

c.) a pátytizónak/vevőłlek vállalnia kelt, hogy

ca.) a telekingatlan birtokbaadásátóI számított 2 éven belĺ;l jogeľős építési engedélyt Szeľez,

cb.) a jogeľős épíłési engedély megszerzésétől számított 2 éven belüI jogerős haszndlatbavéteJi
engedélyt szerez,

cc.) a jogerős építési engedél1l nlegszerzésének 60 napot meghalcldó késedelme esetén cl kĺjtbér
osszege ]5.000.000,- Ft,. a jogeľős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó
késedeĺme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft' amely kötelezettségek garanciaszerződés
megkotésével biztosítandók. A gal,anciaszerződésben foglaltak 60 napnól kevesebb késedelem esetén
időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl felmeľülő bármely egyéb késedelem, esetén vevő által
fizetendő napi kötbér mértéke 30.000,- Ft.,,

A Képvise|ő-testület a veIsenyeztetési eljárás lebonyolításával a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt. -t bíńa me g (a továbbiakban : Lebonyolító).

Apályázatí felhívás 2016. szeptember 13. napja és 2016. október 26.napjakozott kerĹilt kifiiggesztésre
Budapest Fováros VIII. kerĺilet Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal hirdetotáb|áján, a Lebonyolító
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségéb..en, a Józsefuáľos című he|yi lapban' az onkormányzat és a
Lebonyolító honlapján, továbbá az onkormányzaÍ' és a Lebonyolíto számára elérhető költségmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre á1ló intęrnetes hirdetési portálokon.

Az aján|ati biaosíték beéľkezésének határidejeként f016. október f6. szęrda, 24:00 óra került
meghatározásra. A rendelkezésre álló hatáľidőben a pályázati dokumentációt egy személy vásárolta
męg, az aján|ati biztosítékot egy személy ťlzette meg.

ApáIyázat beadásának határideje 2016.október 27 ' 10:00 óra volt

Apályázatraegyaján|atérkezetthatáľidőbęn:

- pá|yázatot benyújtó nęvę: Zęsan Real Estate IngatlanforgaImazó- és Építteto Korláto|t Felelősségtĺ
Társaság

- pályázatot benyújtó cégjegyzékszáma: Cg. 0l.09-7388 1 6
- pá|yázatot benyújtó székhelye: i 1 1 7 Budapest, Budafoki út 5ó.
- megajánlott vételáľ: 126.000.000'- Ft + AFA
- fizetési mód: egyösszegben, az adźsvéte|i szeľzodés megkötéSéig

ApáLyázat bontására 2016. október27-én 10:15 órakorkerült sor apćiyázójelenlétében.

A benyújtott aján|at éftékelését követően megźń|apításľa kerĺilt, hogy hiánypótlásľa nincs szükség.

A fentiek figyelembevételével a Zesan Real Estatę lngatlanforgalmaző- és Épífiető Korlátolt
Felelősségű Társaság érv'ényes pá|yázatot nyujtott be.

Javaso|juk a Tisztelt Képvise|ő{esttiletnek, hogy a Budapest VIII. kenilet, Víg u. 39' szám alatti telek
elidegenítésére kiírt pźůyázatot érvényesnek, a ptiyázat nyertesének pedig a Zesan Real Estate
Ingatlanforgalmazo- és Epíttető Koľlátolt Felelősségű Társaságot nyilvánítsa, egyuttal járu|jonhozzá az
ingatlan adásvételi szeruődés megkötéséhez |26.000.000'- Ft + AFA véteIár mellett.
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II. A beterjesztés indoka

A tęlekingatlan értékesítésévęl kapcsolatos döntés meghozatalára a Képviselő-testület jogosult,
tekintettel arĺa,hogy az ingat|an értéke meghaladja a 100 millió Ft-ot.

III. A dłintés célja' pénzügyi hatása

A telek értékesítésével az onkormźnyzat azone|várásait teljesíti, hogy a kerülętben ta|á'Ihatő üres telkek
beépítésre kerüljenek, a kerülęt arculata, megítélése jawljon. Az ingatlan értékesítéséve| az
onkormányzatbevéteke teSZ szeľt. A bevétel rea|izá|ődásaf0I6. évben várható.

IV. Jogszabályi kłirnyezet

A Budapest Józsefvárosi onkormányzaÍ.vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 66l20i2. (XII.13.) onkormányzati rendelet 16. $ aa) pontja a|apjáĺ a 100 mi|Iió Ft feletti éľtékiĺ
vagyon tulajdonjogának és érté|ňatźrtől fiiggetlenül az onkormányzat törzsvagyonába tartoző -
elidegenítheto - vagyon tulajdonjogának źúľtlhźlzásźNal kapcsolatos döntés a Képviselo-testület
hatáskörébe l;fiozík'

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Képviselő{estület, hogy az elidegenítéssel kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjék

Ha,ľÁnoz,łTI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kertilet, Víg u' 39. szám a|atti,349|9 hľsz.-ú, 555 m2 alapteri'iletű' a Csarnok
negyedben taLáIható telekingatlan elidegenítésére kiín nyilvános ptiyázatot érvényesnek és
eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. novembeľ 10.

f.) apáIyázat nyertesénekaZesanReal Estate Ingatlanťorgalmaző- és Építtető Korlátolt Felelősségű
Társaságot(székhely: 1117Budapest,Budafokiűt56.,cégnyilvántartásiszáma.. Cg.01-09-738816,
adőszáma: 13506843-2-43,) nyiIváĺítja, a vétę|árat 126.000.000,- Ft + AFA összegben á||apitja
meg.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdáIkodásiigazgatőja
Hatáľido: 201ó. novembeľ 10.
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3') felkérí a Jőzsetvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az ingat|an-adásvételi szerződés a|áírásttra.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 22.

A dtintés végrehajtásátvégző szeľvezetĺ egység: Józsefváĺosi GazdálkodásiKozpontZrt.

Budapest, 2016. november 2.

,ix
dľ. Pestĺ Ivett

igazgĺtőság elntike

Törvényességi ellenőrzes:

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

/, kc*€-ą
ć/ . dr. Mészár Eńka /aljegyző /

Mellékletek: - P ály ázat bontási jegyzőkönyv
P á|y ázat éľtékelési j egyzőkönyv
Zęsan Real Estate Kft. pá|yt.zatiiratanyaga

c.-i: _ 4
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Jegyzőkönyv

a Budapest VIII.' Víg u. 39. szám a|atti,34919 hľsz-ú, telekingatlan elidegenítésére kiírt
p źiy ázat, ajánlat b ontási e|j ár ásár ő|

Jelen vannak:
Czuppon Zsolt mb. .irodavezető, levezető
dr. Lóranth József, jogi képviselő
D rav etz Réka j egyzőkönyv hitelesítő
ZESAN Rebl Estatę Ingatlanfoľga|mazó. és Épífiető Kft. Kacsó Gáboľ meghatalm azott ,

Helyszín: a Józsefuaĺosi Gazdálkodási Közp oĺtZrt.1083 Buđapest, Losonci u. 2. szám alatti
tárgyalója.

Időpont: 2016.október f7. kedd',l0 óra fO perc

Czuppon Zsoltelmonđja, hogy a Képviselő-testÍilet határozata alapjan, pá|yźnatkerĹilt kiíľásľa
a Budapest VIil., Víg u. 39. szám alatti, 34919 hrsz-ú telekingatlan elidegenítésére. Apá|yźtzati
felhívrĺs kífiiggesztésre Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuiiľosi Polgármesteľi Hivatal
hirdetőtáblájźn,aLebonyolító ügyťelfogađásra szolgáló helyiségében, aJózsefufuos című helyi
lapban, az onkoľmányzat és a Lebonyolító honIapján, továbbá az onkonĺrtnyzat és a
Lebonyo1ító számfua elérhető költségmentes hiľdetési ťeltiieteken, egyéb rendelkezésľe á1ló
internetes hirdetési portálokon.

Az ajźnlatt biztosíték beéľkezésének határideje 2016. október 26. szerđa, 24 őra volt. A
ľendelkezésľe álló hatariđőig a páIytnati dokumentációt két személy vasáľolta me5, az ajantati
biztosítékot hatlĺľidőľe egy személy fizette meg.

Apźůyź.zafiaegy daľab ajáriatérkezntt,amely kĹilső jegyeiben megfelel apźiyázatifethívásban
ľögzítetteknek, azaz nem taľtalmaz a benyujtóľa vonatkozó inforrnácíókat, a boľíték lęzárt és
sértetlen.

Czuppon Zsolt felbontja abońtékokat, és rögzíti, hogy az alábbí ajánlatok keľiiltek benyrijtásľa:

1.)
- péiytľ;atot benyujtó neve: ZESAN Real Estate Ingattanforga|maző- és Építtető Kft'
- pá|yázatot benyujtó széküelye: 1 117 Budapes! Budafoki út 56.

Az esetlegesęn sziikségessé váló hianypótlásra való felhívásra a későbbĺekben, írasban keľiil
sor.
A páIyazat bontást Czuppon Zso|t ?0L6. októbeľ z}-an 10:30 perckoľ iłzÍĺźa, patryazat
éľtékeléséľe a későbbíekben kerĺil sor.
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Czuppon Zsolt
mb. iľodavezető f
p á|y ázatb ontő b izýság el n öke
Józsefu áľo si G a4őá|\od ási Közpo nt Zrt./4

/Ĺ..,,7.
dr.IÁtźĺłÍh József
ügyvéd, ŕi JGK Zrt. joglképviselője
p á|y źnatb ontó bízotts ág tagj a
Józsefu aľosi Gazdálkodasi Közpo nt Ztt,

p éńy azatb ontó b i zotts á g tags a
Józsefváľosi Gazdálkođłísi Központ Zrt.

/-. .-t,-
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KépzüIŕ:

Tárgy:

ÉnľÉxnLÉsI J ľ], GY ZonoNYV

20|6. o|ctóbet 28-án 110a órakor a Józsefvárosi Gazdá|kodasi Központ Zrt
(10s3 Budapest, Losoncí u. 2.) helyiségében.

Budapest VIĺI., Víg utca 39. szÁmalatti, 34g|g he|yrajzí számú telekingatlan

elidegenítéséľe ki íĺt pźily,tnatra éľkezetĺ aj án I atok értékelése

Jelen vannak:

Czuppon Zsotq a pźňyźnatbontó bizottság elnöke }arc. októbeľ 28-án tl0Lkor a Budapest

vnĹ' Víg utca 39. izĺm a|aLtĺ, 349|9 he|yrajzi szamti telekingatlan éľtékesítésére kiíľt
nyilvanos p,ä|yźnat éľtékelésí eljánĺsát ĺnegnyitja.
ľälteri w,,,::ĺ lľént a jegyzőktinyv vee-etéséľe, valamint Dľ. Lóĺĺnth József iigyvédet alľa,

hogy a jegyzőköľyvet elkésziiltekoľ hitelesítőkerlt írja alá.

Az ajánlatok benyujtasának hatáľideje 2016. október f.I. |p óra volt, a benyujtas heĺye a

Józsěfuárosi Gazđálkodási KĺÍzpont Zrt. l083 Budapest, Losonci u.f. a|atti irodája.

A 
''Budapest 

vĺII., Víg utca 39. szárn alatti' 34919 helyľąi1iszámú telekingd'lan éľľékesítése'.

cĺrnĺ nýlvłínos egyfoľduĺós pályazatí kiíľást egy személy vĺásároltu. *"f, 
-páůyázatot 

egy

w,ueg adott ľř a ZE5AN Real Estate Tngatlanfoľga|mazo és Epíttető Kft. így

m egáI lap ítható, h o gy a p állly ärĺtatźs érvén yesen zÁru|t le és eredmáryesen.

Aĺ *jánlat rövĺđ ĺsmeľletése
t.7 Á.1ánĺattevő neve: ZESAN Reat Estate Ingatlanfoľga|maző és Épíftetö Kft
Képviseli : Zupkő Eva Anđľęa
Székhelye: 1117 Budapest Budafoki lit 56.

Az ajanlott vétęlár: 126.000.000,- Ft + AFA

A benyujto tt ajan|x éľtékelésekoľ megátlapítasľa keľült 
.hogy 

nincs sziikseg |ľ"ypotlásra. A

u.ĺrĺított ajin|aĺ a pźl|yźnati felhívásban foglaltaknak, mindenben^T.gĺďľ. Min'dezek

tukĺntätĺu*n- a pá|ytvateftéketö biz-ottság javasoĺja Budapost Józsefuárosi onkormanyzat

KépvÍselő-1estĺĺĺkéneko hogy a Budapest Vllĺ., Víg utca 39. szělm a|aui. 34919 helyľajzi

számú tolekirgatlan óĺékěiftésére kiírt nyilvános pźńyázatot nyilvĺánítsa éľvényesnek, és

eredményesnek.

Czuppon Zso|t, rnb.i rodavezető
dr. Lóľánth József tigyvéĄ aJGK. Zľĺ jogiképviselője

Mezei lrén, refeľens

í.;
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E|ózőek a|apján a pěilyéu:ateredményén ek megá||apításrĺra vonatkozó javaslat a következő:

1.) a lefolytatotľ pźtytaatérvényes
2') a' tefolytatott pályázat eľedményes

s.j apaĺyázat nyäľtáe; ZESAN Ráal Estate Ingatlanforgaĺmaző és Építtető Kft
4.) a vételár: I26'000.000,-Ft + AFA

Tekínteĺel arľa, hogy egyéb észľevétel nincs, a bontás vezetője a pźiyźu:ati ajántatok

értékelését 20|6. október 28-án LlŁóľakoľ |ezärja.

i(,m.f.

ĺ;
ł Q-/.-,'lt p
.l.'. l.. ... .'.ł'ł. l.--fír"r.

Vuppon ż'solt l
mb.iľodavezetö \ j egyzökönyv hitel esítő

bontóbizottság elntĺke

Mezei lrén
jeryzőkönywezető

.k
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24. Meghatalmazás
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26. Józsefuáľosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. Vagyongazdálkodási
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megvásárolt ingatlanok tekintetében 59
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Budapest VIII. keľiilet, Víg u.39. szám alatti

Jelentkezési lap

1. számú mellék]et
telek elÍdegenítése

Társaság neve, cégformáj a:
Zesan Real Estate Ingatlanforgalm.azó- és Építetteto
Koľlátolt FeleIősségiĺ Társaság

1 l 17 Budapest, Budafokí út 5ó.

1l@
+36 1 2792630

+3ó 1 2092557

Székhelye:

Pośiacíme:

Telefonszáma

Fax száma:

E-mail címe:

Statisztikai száĄel: 1 3506843-4676-113-01

Cégnýlvántaľtási száma: 01 -09-7388 1 ó

13506843-2-43

Raiffeisen.Bank Zĺt-

I 20 I 0659-001 I 8s1 I -001 00002

Zupkó Eva Andrea, cégvezető

Adószáma:

Számlavezető bankjának neve:

Bankszámlaszáma:

Képvi selőjének neve, beosztása:

Meghatalmazoťt nevel:
Kacsó Gáboľ
(a meghatalmazás csak az ingatlan megtekintésére és az
ajanlat benyújtására vonatkozik)

Telefonsziima: 06-30-407-s2-87

Fax száma:

E-mail címe: gaboľ.kacso@gmail.com

Budapest, 2016. október 26'
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2. számú mellélet

Budapest VIII. keľiilet, Víg u.39. szám ďatti telek elĺdegenítése

AJÁNLATI ossznsÍľo

Alulírott Zesan Real Estate trngatlanforgatmazó- és
Táľsaság a Budapest YIil. keľĺilet, Víg u. 39. szám
pályźnatra az ajánlatomat az alábbiakban foglalom össze:

Megajánlott Vételáľ: 126.000.000.- Ft + Ár.e

A vételáľ megfizetésének módja: egy ĺ5sszegben, átutalással.

Budapest, 201.6' október 26.

cégvezető

Épíffető Korlátolt Felelősségiĺ
a|atti telek elidegenítéséľe kiírt

7-esan Real Estate Ingatlanfoľgalmaffi}lĺttetĺ KoľkĹtott Fe|elősségŕĺ Táľsaság
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Cégkivonat
A Cg.o1-09-73BB16 cégjegyzékszámú Zesan Real Estate lngatĺanforgaImazó- és Építtető Kor|átolt Fe|e|ősségűTársaság (1 1 1 7 Budapest, Budafoki út 56.) cég 201 6. oklóbe ĺ 2Ą. napjánhalá|yos ac|ataí a köve1'kezők:

|. Cégformátóĺ fÜgget|en adatok
1. Á|talános adatok

Cégjegyzékszám;01 -09-73881 6
Cégforma: Kor|áto|t fe|elősségű társaság
Bejegyezve: 2OOS/OS/19

2. A cég elnevezése
2/3. Zesan Rea| Estate |ngat|anforga|mazó- és Építtető Korláto|t Fele|ősségű Társaság

A változás időpontja: zO15/1o/22
Bejegyzés kelte: 20.| 5/12na Křjzzétéve: 201 5/12/7 2
Hatályos: 2o1 5/ 1 o/z2 ...

3. A cé9 rtividített elnevezése
3/3. Zesan Real Estate Kft.

A vá lto zá s i dő p ontj a : 20.| 5 / 1 o / 22
Bejegyzés kelte: 2015/12/10 Kozzétéve: 201 5/12/12
HatáIyos: 201 5/ 1 0/22 ...

5. A cé9 székhe|ye
5/2- 1 1 17 Budapest, Budafoki út 56.

A változá s i dő po ntj a : 2008 / 05 /2g
Bej egyz és kelte: 2008 / o6 / 1 8
Hatályos: 2008/ 05/29 ...

8' A |étesítő okirat kelte
8/1 . 2005. május 1 

.|.

Hatályos: 2005/ 05/1 9 ...

8/?. 2006. november2.' Bejegyzés kette:2Ü06ĺ11ĺ13 Közzétéve:2006/12/07 .

HatáIyos: 2006/1 1 /13 ...

8/3' 20o7.február22.
B ej eg yz é s kelt e : 2a07 ĺ 03 / 1 2 Kö zz ét év e : 2 a 07 / 0 4/ 1 2
Hatályos: 2007 / 03 / 1 2 ..'

8/4. 2008. május 29.
Bej egyzés kelte: 2008 / 0 6 / 1 8
Hatályos: 2008/06/18 ...

8/5. 2010. május 3.
Bejegyzés kelte: 201O/07 /21 Közzétéve: 201 0/08/05
Hatályos: 201 0/o7 /21 ...

8/6. 20i2. december 1S.
Bejegyzés kelte: 201 3/ 05/ 09 Közzét éve: 201 3/ 05/23
Hatályos: 2013/05/09 ...

8/7. 2015. október22.
^.i.rr i
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Bejegyzćs kelte: 2o1 5/12/1o Kozzétéve: 201 5/1 2/1 2
lIat élyos : 201 5 / 1 2/ 1 O ..'

B/B' 201 6. jÚnius B.

Bejegyzés keĺte: 2016/07 /05 Közzétéve: 201 6/07/O7
Hat á lyos: 2o1 6 /o7 / 05 ..'

902. A cég tevékenysége
D/2Ą. 4110,0B Ép{JĺerépÍtesiproleklszervezése

FôtevékenysĄ;'
A változá s i dőp ontja : 2o1 6 / a6 ĺ oB
Bejegyzés kelte: 2o16|07 t26 Közzétéve: 201 6/07/28
Hatályos: 2o1 6/ 06/ aB ...

g/25. 4120,0B Lakó- és nem ĺakó éptilel építése
A váltnzás időpontja: ?o16i06/08
B ej eg yz é s k e l| e: 2o1 6 / 07 ĺ 26 Közz ét év e : 20 1 6/ 07 /2B
Hatályos: 2o1 6/06/oB ...

9/26, 4299,0B Egyéb m.n.s. építés
A v áltozá s időpontja: 2o1 6 /06 / 08
B eJ e g yz és kel t e : 2o1 6 / o7 ĺ 26 Közzét év e : 20 1 6/ 07 /2B
Hatályos: 201 6/06/ 08'.'

9/27 ' 4339,0B Egyéti befejező épĺtés m.n,s'
A változá s időpontja: 201 6/ o6 / oB
B eje gyz é s kelt e : 2o1 6 / 07 /26 K özz ét éve : 2 0 1 6/ 07 / 2 B
Hatályos: 201 6/06/ oB ...

9/28. 4399,08 Egyéb speciá|is szaképítés m.n's.
A változás időpontla: 2016/06/08
B ejeg yzés ke lte : 2o1 6 / 07 | 26 Közz ét év e : 2 a 1 6/ 07 / 2 8
Hatályos: 201 6/0ól08 ...

9/3o. 6810,0B saját tu|ajdonú ĺngatĺan adásvétele
A változá s időp ontJa: 201 6 / 06/ o8
Bej egyz é s keft e : 2o1 6 / 07 / 26 Közz ét év e : 20 1 6/ 07/ 2 8
Hatá lyos: 201 6/ 06/ 08 ...

9/31. 6820,08 saját tu|ajdonú, bérelt ĺngat|an bérbeadása. Üzeme|tetése
A változás időpontja: 2016/06/08
Bejegyzés kelte: 201 6/07 t26 Ki5zzétéve: 201 6ĺ07/28
Hatályos: 2o.l 6/ 06 / 08 .,.

9/3f' 6831 '08 |ngatlanÜgynő'ki tevékenysfu
A változás łdőpontJa: 2016/06/08
Bejegyzés kefte: 2o1 6/07 t26 Ki5zzétéve: 20 1 6/07/28
HatáIyos : 201 6/ 06/ oa ...

9/33. 6832,08 |ngatlankezelés
A v áltozás id őpo ntja : 201 6 | o6 t 08
Bejegyzés kelte: ?01 6n7 /26 Közzétéve: 201 6/ a7/28
Hatályos: 2o1 6 /06ĺ08 ...

9134. 7112,08 Mérnökitevékenység,műszakitanácsadás
A v áttozás időpontja: 201 6/ 06t o8
Bejegyzés keĺte: 2o1 6/ 07 /26 Kijzzétéve: 2ü 6/a7/28
HatáIyos : 2o1 6 / 06/ 08 .,.

9/35. 7120,08 Mĺjszakĺ vizsgá|at, e|emzés
A változás ldőpontja: 2o16/Ü6|08
Bejegyzés kelte: 2o1 6/ 07 / 26 Ktjzzétéve: 201 6/07/28

I

43



.)/Ą

tt.
-t1/3

11al ályos: 2o1 6/06/oB

n ceg jegyzett

Megnevezés tsszeg Pénznem

Osszesen 3 000 000 HUF
A változ á s ĺ a apongaE|v l zĺ l o
B ejegyz és ke lte: 2o1 5 / 1 2 / 1 o Közz ét év e: 2 0 1 5/ 1 2/ 1 2Hat ályos: 2o1 5/ 1 2/ 1 o ...

13. A képviseletre jogosu|t(ak) .adatai13/1o- Dipl. |ng. Leopoĺd Sanoĺer (,,.' i,,iu Eiisabeth Salzer)Szü|etési ideje: 1 966 / 09 / o Ą
Kü|földĺ lakása, ĺl|etve Íartózkodási helve:
AT 3233 Kilb. Kirchenweg 6.
Adóazonosító je|: B364053760

Kézbesítésĺ megbízott: cĺĺ' Kö|coey-Rieden Ro|aĺlĺJ (an.: Bakos ttdikó)1053 Budapest, Káro|yi utca 17.
A képviseleĺ módja: iĺnálló
A képviseIetľe.|1o9sult tisztsége: Ügyvezet6 (vezetó tĺsztségviselő)

x'l':"::;yéi::"J:tlläil}'",äa|ý az rigyvéĺ álrale||enie-q}ąett a|áírás-mĺnta benyújtásľa keĺÜlt.

A v áltozá s időpontja: 2o1 5/1 o /22
Bejegyzés kette:2o15/12ĺ1o Kijzzétéve: 201 5/7 2/1 2Hatályos: 2o1 5/10/22 ...

13/.|2- Zupkó Éva Andĺea (an.: Jankovics Éva)
Szĺ.iÍetési ideje: 1 973 / o6 / 03
2330 Dunah
nooazonosffi'ł.:ffiäľ' Gy uĺca 9.

A képviselet módja: önálló
A képvisetetre jogosult tisztsége: cégvezetó
Jogviszony kezdetq 201 5 ĺ1o/22
A változá s Í dőpontja: 2o1 6/ 06/ oB
B ej egyz é s k elt e : 2o1 6 / 07 fi 5 Ktjzz étév e: 2 0 1 6/ 07 / 07Hatályos: 2o1 6/06/08 ...

20. A cég statísztikai számjele2o/4. 13506843_411Glr3-o1.
BeJegyzés kefte: 2o.I 6/07 /27 Kijzz ét éie: ?01 6/07/2 8
Hatályos: 2o1 6ĺo7 /27 ...

21. Acég adószáma
21ĺ5. Ądószám 13506843-2-43'

Közi5sségi adószđrn: HU1 3506843.
Adószám státusza: érvényes adószám
SŕáÍusz tezdeŕe : 2o1 1 / 1 2/ 06
A változás időpontia: 20"| 1 /1 2/06
Bejegyzés kelte:2o11 |12/06 Kiizzétéve: 201 1/,i2/22
Hatályos: 201 1 /1 2|06 .'.

:? A cé9 pénzÍorgaĺmije|zőszáma
32/1. 12010659.001 1 851 ĺ-001 oooo2

A számla megnyitásának dátuma; 2o}5/05/2o,
A pénzfoĺgalmi je|zôszámot a Raiffelsen Bank Rt. oktogon (1066 Budapest, Teréz krt.ĺ.2. ) keze|i'Cégjegyzékszám: i01.1 0.041 042

Hatályos: 2005/05/3o ...
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120 r 0659-00] 1851 1{0200009
A szám|a megnyitásának dátuma: 2005/05/2O.
ApenzÍorgaImije|zőszámo1 aRaiÍfeisenBankRl'oklogon (1066BudapesI,Terézkrt. 12.)keze|i

Cegjegyzékszá m: 01 -1 0-o41 042

H at ályos: 2005/05/3o ..'

A cég e|ekĺroníkus e|érhetősége
A cég kézbesítési címe: e.zupko@9|d.invest-gÍoup.com
A vált oz-á s id őpontja : 2O1 5 / 1 o/22
Bejegyzés kelte:2o15/12/10 Közzétéve: 201 5/1 2./1 2
HatáIyos: 201 5/ 1ot22 ...

||, Cégformátó| fuggő adatok
1, Atag(ok) adatai
1/5. GLD Invest Ingat|anforgalmazó- és Építlető Kor|áĺoh Fe|e|ősségĺi Táľsaság

HU-l 1 1 7 Budapest, Budafoki út 56.

Cégjegyzékszám: 01.09-737337

A tagsági jogv|szony kezdete 2o.|5/fi/22
A váftozás időpontja: 2015/10/22
B ej egyzé s kelt e: 201 5 / 1 2ĺ 1 o Kij zzétév e : 2 0 1 5/ 1 2/ 1 2
Hatályos: 2o1 5/ 1 o/22 ..,

Az |M Céginíormációs Szo|gá|ata hivatalosan igazo|1a, hogy ezen kĺadmány adatai az í||etékes cégbíróság jogerős
végzésein aIapuInak. A cégÜgyben e| nem bírált módosÍtás nincs fo|yamatban.

Készült: 2016/1o/2413..34:.26. A szolgáltalotĺ adatok a kĺbocsátás idôpontjában megegyeznek a cégnyiIvántartó
rendszeÍ adataival.
Mĺcrosec cé9lnf ormácĺós szolgá|tató

4í



r|r. Viszoki Szi|viĺ
I 092 Budapest, Ráday uLca f2' ||. | .

B 476-3380, Fax; 476-3389

@mail : üszoki@lnokk.h u
gyszálrr : I 1030/Ił/1 r 55/2lJ1 6

Alulíroti dr. Koltai Patricia. mint dľ. Viszoki Szĺlvia kozjegyzo nre;lctt nlűköc1ćjkozjegyzőhelycttes a kozjegyzőkről szóló i9g1. XLI. töľvény 136. {i (l) bckezdés i.)pontjában íbglalt jogkiĺrbell eljárva tanúsítĺlm, ľ'ogy u ;"i"n tanúsílvárylroz általanlhozz,áfuzött, négy oldalból állć' cégkivonat az lłazs,agugyi Minisztérium Céginfornlációs és.dz E)ekrľonikus Cégeljaľásban KözľelnijkĺjđZ sínlga.rĺ ĺ';an lckéľt 01-09-7388t6cégiegyzékszźnl a]atÍ' bejegyzett társaságra, 20ló' (kettőł,er-tízęĺlha1odik) év oktobeľ hónap24.. (huszorulegyedik) napján nyilvántartótt adatokkal niindenbell megegyezikKelt Buclapesten' 2016. (kettőezer-tizenhatodik) év október hónap 24. (lruszollnegyedik)
napjaĺr. *----

] đrŁ!ą-' .1,*9.,t. 
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dľ. Koltai Patľícia
közjegyzőhelyettes
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Alulĺrott Zupkó Éva Andľpa (lakcím: HU-2330
Dunaharaszti, Somogyváry by. u. 9., anyja neve:
Jankovics Eva) mint a Zesań Reat Estate
lngatlanforga|mazó. es Építtető Koľtátolt
Fele|ősségü Társaság (Cg: 01-09-738816)
önál|ó cegjegyzésre és képvise|etre jogosu|t
cé9vezetcíje, a céget akként jegrzem, ńogy az
.előírt, e|őnyomott vagy nyQmtatott cegnéV a|á
nevemet önál|óan az alábbĺak szerint írom:

UNTERSCHRIFTSMUSTER

1l, untezeichnende Andrea Éva Zupkő
(Wohnsitz: HU-2330 Dunaharasztĺ, Somogyváry
Gy. u. 9, Mädchenname der Mutterl' Éva
Jankovics) als alleinveftretungs- und
zeĺchnungsberechtigte Prokuristĺn der ZesanReal Estate Ingat|anforgalmazó. es
Építtető Kor|áto|t rdielössegií iirsaság ĺ rN :

01-09-738816) verrichte ich die Fĺrmenzeĺcńnung
so, dass ich unter den gedrucKen, und bevor dá
geschriebenen Firmennamen meĺnen Namen
selbstŕindig unterzeichne wie fo|gt:

Budapest, 2015. oKóber 22'
'#ffi#*tPest den 22' oktober 2015

Gl-D |M/t$.ľ í}RÜUp .

(ESAN i{oď Estato |{ft. ĺĺĺľ Błl.*pest, BudąÍolłi út 56'Baok$íámłntzlm: 1 201 0659'00ĺ ĺliĺ í$olřłobóä
Adószäm:13506843-2ą3 ---'.

Zupkó Éva Andrea

Ellenjegyzem/Gegengezeichnet von

.:

Budapest 2015. október,22./Budapest den 22. oKober 2015

*+
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t{aiffeisen DirektNer

m Roiffeisen

hęs://direktnet'raiffeisenhu/raildirektnet/acknowledgePrinCIutjsp?B'.'

2016' október 11. 18:20:45

í Teljesítés dátuma:

| 2Ot6,tO,1Z., Szerda
L_--

I

I

_t

TÍpus Dátum Összeg Forrásszám|a és kedvezményezett Közĺemény

Forint 20l.6.1Ü.11 63 5oo/oo HUF folyószámla Vígh.u.39.Pá|yázat,átutalás Kědd HUF 12010659-00118511-00100002 zesan Kft.

Kedvezményezett neve
Józsefuárosi Gazdálkodásí Kĺizp'

SzámIaszáma
10403387-00028859-00o0ooo6

o 2006 Raĺffeisen Bank Zrt.

-{ł)
I
I| ,--I .ir-J -ŕl

I 2016.10.1t. tB:20



R'aiÍłelsąn Bonk zrt. i(l:'a ŕ.

ř.l;vtr'q':i,li. l*.él, l:z". l C.
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ĺjt.'||(.:('uĆ . (.:
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iicg7;ŕ}.:rrLli' 0l lQ $ai1.r22
tä Rĺriffuisen
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H.l054 Budopesf, AŁodómio u. ó
Fl.l 700 Budopesl

lOl 980l4-4-44
Cg. Ol-lO-Q4I042
UBRTHUHB
+36'| -''B4.Á.Ąao
+ 3ó-40'48.4 8.48
info@ĺoiffeisen. hu
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ZESAN REAI ESTATE
BUDAPEST
BUDAfoK| ÚT 5ó
! I r7

INGATLANŕoRGA|.MAf
R'oĺfÍciĺen Bonk Zĺ.
leve|ezési cim,

Adószónr
CĘjegyzék szom:

5 W r.t.T
Teleĺon'
Roiffeisen Diĺekt.
E-moil'
Inłeĺĺre|:

Tóĺgyidôszo|ĺ'
Kivonol soĺĺzónl
Kérrílés c|ńtllłrn'
Ula|só kivonol'
Devizonem:

20|ó.l00l..20ló l0 l2
20 I r/ooooo2 2
?oló !o |2'
20}ó.o9.3o'
r-rut

5zóm|otubidonos:
Szom|olípus.
Pónz[oĺ9ĺlmi ielaorzón,.
Szriĺn|o qzonosĺtó;
Neľnzetközi bonkszómloszóm IBAN :

ZESAN REA|' ESTATE |NGATLANFoRGAL\ĄAZ
BonkszómIo
tĄ^tń.ilUIUÖ.)y.ÜUi l85i i .oUlooÜÚ2
|0ó5.ll85ll.o0l
HU77 | 20l 0ó59 00l l 85 l l oolo ooo2

Könyvg]óĺ
Tétc| oron. ÉłĺÉkncp Tľonzoktiłi mc gncvezéĺe

Elôiegyrer
dĺi Terheléĺ{.) Jóvóirós{+)

23l O?cN54 ?Eś.l.0*l2*
20ló l0.l2'

E|eklľonikus fiorint ótutĺr|ós
ReÍerencio : GNK l óJoooo53447o
lń*5ęfugr9.:l-.o-s"-a"g!|ĺecś'{KózP.
I 0403387o0o28859o0ooo0oó
Vigh.ĺl 39.Pó|yozo|, Zeson Kft.

ég-'.{gqp-Ł-340,50 I
ł,ĺ,rt !(i i<-4

I
ĺ

oĺsrgĺ }erhe|éĺ l ióvůiľiĺ
NYróEGYENtEGs

zÁRorovtHua:

.ó3'5o0,o0

0,00

o,00

5.57s.27é,I4
5.511.776,24

0.00

5.5||.77ó.?Ą

Zóĺo|ĺ összeg,/ Bonkszómlo hi|e|kerel osszege

nÉnnľľÖ EGYINI.EG:

A 20|ó'09,ol..20ló.o9.30. idciszokbon könyvek illeľékk<ite|es rĺonzokciök utón megó||opĺloÍt PénzÜgyi tĺonzokciós i|lelékôsszege: 7,75 HUF

Tóió|ĺozĺolju|r, hogy u 2o|3' óYi ccxxxv|t. tv' {Hpl.) oÍopión Onľs łitoĺiod oz oBA vóde|mo; A bŮńtbiŽłodtó5ío vonotlgzó ĺásł|olos tójólortoĺére<onta aeglulciiüĺ. Cĺ,.lci u rłómiuilivono|igi ozonoĺ mó<joĺl. l|ieĺtv o mnkíióiimn ĺ<qhetl ołlnok oro<josol

A szółn|okôveĺe|ásl óvodók leĺheli'

Az Eĺő|egyzen Dijkánĺ Íe|runletott osszegok oz odoí ĺĺoneokció ulón o Bonk ĺészóĺe Íĺzelendo: mis bo neĺn lelhelľ díioi. ome|yek csedólłességáĺoz UgyÍěl|el megkdlótl Keretszeĺződós loÍ|o|mozzo. Az Ügyĺe|ľel |eszeĺződĺjll, 
"gy", '.;ĺgal,o,ósď, iĺĺerve szoĺgóhotós'csomogoir łelĺinletébenmegóĺloFĺloĺ mínimunr dĺiok vohozotlonoi événybon. vonnoi, így o di[leĺholós ranię". móĺłóke oz e|óiogyozeĺ dipo| .|re.h"l

A kivonol o|óíĺóg né|kiil is éĺványes

Ło



Raiffeisen DĺrektNet

R.oiffuisen
BANK

Te|jesítés dátuma;
2016.10.26., Szeľda

2016. október 25' L4|56:38

O 2006 Raiffeisen Bank Zrt.

Tipus Dátuín osszeg Forľásszám|a és kedvezményezett Közlemény

Forint 2016.10.26 ' 10 212 ooo,oo HUF fo|yószámta Zesan Kft', aján|atiátuta|ás Szerda HuF 12010659-00118511-00100002 bĺztosítét. vi!n. u. e.
telek elldeg. pályázat

Kedvezményezett neve. 
Józsefvárosl Gazdátkodási KÔz'Zr

Számtaszáma
10403387-00028859_00000006
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3. számú melléklet

Budąpest VIII. kerÍilet Víg u.39. szám alatti telek elĺdegenítése

NYILATKOZAT
végelszá molá s ľól, csődelj á ľás ľól, felszámolásľríl

Alulírott Zupkó Éva Andre a cégvezeto, a Zesan Real Estate Ingatlanfor galmazó- és Építettető
Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében kijeIentem, hogy a társaság

végelszámolás alatt *álllnęm-iú!
. elien csődeljárás folyamatban *van/glncs
. ellen felszámolásĺ eljárás folyamatban *van/nincs.

Budapest, 20116, október 26'

ZesanReal Estate IngatlanfoľgalmaząĘ*&M'nető Koľláto|t Felelősségii Táľsaság
Gti] ir\ĺ\/Es'l.Gtąiiu#

fĘV$l Rgal Estłte KiL t117 tĺ*ťłpĺsą 8udaĺo|d ut 5ô.
BankszámIaszám: 1 2{11 0p59-00 11 Bp1 |' íio1 00002

ĺ. \ Adószám: 1360684łł.+3
i/ i ;-\t:
;' r { tr')

z.ř----- .,' .,i.' I

Képviseli: Zupkó Éva Andr&
cégvezető l

A ł-ga| megielöIt résznéI a nregfelelő sztiveg alahuzandó.

/:'

/, . .,:' ,ł,{./\
!,, ĺľ,

{
I

^^L,J' ŕ :



Budapest VIII. keľĺĺlet, VÍg u. 39. szám alattĺ telek e|idegenítése

NYILATKAZAT

Aiu]írott Zupkó Éva Andrea cégvezető , a Zesan Real Estate Ingatlanforg a|maző- és Építettető
Korlátolt Felelősségű Társaság nevében kijelentem, hogy a pá|yźnat tárgyźú részletesen

megismertem. az' ajánlattétel feltételeit, a pźl|yázati kiíľást magamra nézve kotelezőnek
elfogadom.

Kij el entem, hogy Magyaroľs zägon ingatl anszerzésre j o gosult vagyok.

Kijelentem, hogy apá|yźnati felhívásban foglalt 60 napos ajánlati kötöttséget vállalom.

Budapest, 2016. októbeľ 2ó.

ZesanRea| Estate Ingatlanforgalmazói."4#mi}ttető Koľláto|t Felelősségíĺ Társaság

/:í
a'

!/'.: /'

ą^



Budapest VIII. kerület, Víg u.39. szám alatti telek elĺdegenítése

NYILATKOZAT
adó- és adĺĺk mĺĺdjáľa behajtható ktĺztaľtozásról

Alulíľott Zupkó Éva Andrea, lnint' a Zesan Real Estate Ingatlanfo rgalmazó- és Építercłő
Korlátolt Felelősségĺi Táľsaság vezető tisztségviselője kijelentem, hogy azaján|attevőnek nincs

- adótanozása; továbbá
- adók módjára behajtható köztaľtozása.

yely.$et a. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél.budapesti Adó- és Vámigazgatósága
Ugyfelkapcsolati osztály 1. á|ta| a társaságra vonatkozóan kiudott, 2016. októbei 2a. napján
kelt, mellékelt nemĺeges igazolással támasztok alá.

Budapest, 20|6, októbeľ 2ó.

Zesan Real Estate Ingatlanfoľgalmazoffi$$#řľttető Korlátolt Felelösségű Táľsaságti'őŁÍ#.

...,,

{.., ; .'
'; _/

ĺ,.

Ą |../_vl

.'ł <Ł-ĺ
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5' számú rnelléklet

Budapest VIII. keľĺilet, Víg u. 39. szám alatti telek elidegenítése

NYILATKAZAT
kiíróval szemben fennál|ó taľtozásról

Alulíľott Zupkő Éva Andľea, mint a Zęsaĺl Real Estate Ingatlanfoľgalmazó- és Épíftető
Koľlátolt Felelősségű Táľsaság vezető tisztségviselóje kijelentem, hogy az aján|attevőnek,

- Kiíróval szemben taľtozása (helyi adó, béľleti dd stb.) * vanl nipcsl- Kiíľóval szemben szerződésben vállalt és nenr těljesííett kötelezettsé ge * vanl nincs.

amelyeket az a|tlbbi okiľatokkal i gazolok:

1. Budapest Föváľos VIII. Keľiilet Józsefvarosi Hívatal Pénzĺigyi Ügyosaály AdóiigyiIľoda adóhatósági igazolása (Helyi adóigazolás)

2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ.Zrt. Yagyongazdálkodási Igazgatósá g igazo|tsa
P-":b.'"9ti tevékenységek tekintetében @ěiueiaovat szemben fennátló taľtozastgazo'asa)

3. Józsefviírosi Gazdátkodási Közpon\Zrt. Vagyongazdálkodási lgazgatóság igazolása
elidegenítési tevékenységek, rész|etfizetéssel ńegřĺsáľolt ingatlaňok"tekintetében

Budapest, 2016. október 26.

{łt 56.
0000?

,.-. ..::.

/',,--'""

ąt^.Í--')
Ť

Z,esaa Real Estate Ingatlanfoľsalmazffiíff ető KoľIáto|t ľelelőssĘíi Táľsaság
Ĺil=n ĺ l{VEs'l' GĺéoUĺ9

Képviseli: Zupkó Éva Andľea

cégvezetó

A *-gď jelöIt résmél a megfelelő szöveg aláhrizandó.
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Nemzetĺ Adó.
és Vämhryatal

A DOKUMENTUM
EĹEKTRoNtKU5AN

ľ.'TtltglI"FI
^ 

hnElCsÉG tllEłôtzgsÉň€z
Millnsot tDt

:.-:á:j?íiľ:*-lI

Nemzeti Ádó- es Vámhivata|
Dćl.budapesti Adó. és Vámĺgazgatósága

Iktatószám: | 8499887 63 l2o| 6
Ügyintéző: Defent Ildikó
Telefonszám : (|) f99-4864
Ügyszám: 3033840574

łnÔlcazolÁs
A rendelkezésemre álló dokumentumok
igazolom, hogy

nyilvántartások, fo|yószárnlák, beva||ások alapján

Zesan Reat Estate Ingatlanťorgalmazĺĺ. és Épíftető Kor|átolt Fele|iisségii Társaság
13506843_2-43

1ll7 BUDAPEST BUDAFoKI uľ sĺ.
adóalanynak a NemzeĹi Adó- és Vámhivatalná| ezen igazo|ás kiadásának napján nyilvántaĺott
tartozása, va lamint végrehaj tásra, va gy visszatartásľa átadott köztaľtozása n in cs.

Ezen igazolást az adóalany kérelmére adtam ki.

Ezazigazo|ás nem szolgálbizonyítási a|apul atartozásbeszedésére irányuló eljárásokban.
Ezen igazo|ás tartalmazza a Nemzeti Adi- és Vámhivata| nyilvántartása szerint fennáIló tartozás, a
behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült Ĺartozás, az adók módjára behajtandó
köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásľa átädott köztartozas megfizetesére vonatkozó
adatokat.

Budapest, 20l ó. október 24.

Heinľich János

igazgatő
(hatáskör gyakorlója)

Seregély Emoke
osztályvezetó

(kiadmányozó)
E I lenőľzési azonos ító : 5 4 82297 092 | 4268 | | 1 ? 8337 3 6

l09ó BUDAPES'I'HALLER UTCA 3.5' Tetefonszá'@
Kérjĺik, válasz|we|ében sziveskedjék ĺktatószámunkra hĺvaĺkozni es adóazonosító sámát fel!ünĺeĺni!
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BłI|IAPEST Fól,ÁRĺ)s ĺ/III. |{EftuLET JózsEFvÁROsI PBL$ÁRľIESTEfi ĺ HIvńiAt PÉIłZuBYI U0YOstTÁLY AI)ółJ6YI IE{lI}A
I,TL, 59-

usy i rtr.ts Í ám s J.4..4'ô.1stl5l.:ľt.l1ů ..

t1ĺiadó ĺ 5tappanĺ:e Iĺnr*nÉ
T.e1gťon ĺ 45t_Ě5.l-f

AÜ{lHAT+sđlEiI IEAZÜLÁS

Aĺ łfnĺ';trrĺnányeat-i ädÉháŁú=áq igaľcl1ja* hogy n7i1vántartás.ą,gľerínť
zEsAlc EEńL EsTŕłTE INGATLANFnREALHAZ{1- É5 ÉFŕTTETň KFT
- gzÉkhelylt117 BF' EUDAFfft.::I ÚT 5é._ adószáĺn: 1s5łóB43*3_4s

jrqí s=eĺné1.y a nyi1vántartá=nnĺ..ban neÍn EtE|.epeI .

ś haŁń*"igi biznnyi{-.yén;ut az Ĺipyf*i hé,rÉgÉre te1el,; vá=ár1á=. cÉ1j.Śbó11p'ślđŘnyŁr;in;..dtarĺ l';i;r l,łĺ:ľiqa.;gatá=í hat':sági e1jáľ.ág *x sľa1qá1Łatágt1ta. 1.árir-..tg =ĺ;tbá1i.airl.l =.ľŮlń, ť-t:bľ:gsc'rlłggn inĺ5dĺrsítc.tŁ 
=i]t)4. éví řXL.Łĺ:r.rĺěn,.ľ iF'et. } B.3"B (1i ! i3i b*l.;.al*pje...

ŕł.:: adah*tnsá.g:Ĺ igsľ{:.1á= ĺ.:iá11ítá=s. i11et*ĺ';ĺngntes aľ i]}etÉL:.ek.rs1 sĺńI,3"t'uĺ:bseĺr.:=gn ĺnł-idosiŁĺ:ť,.Ł 1''?tit"É.ĺj. .ĺ.řIII.sľámťt tĺiľvÉny iIŁv.i ľ,|gItél,;1et
}: X I " cĺl.m 4 . pcin tj ĺ. ł..lľ. Lt* ]. rnł,i:h'pn ̂

f*udčł.r-ti*ä'L IťJl.ů. ]-'.1" ?ť:J 
''

I]ana.Jg_Rimán Edína É= megbí=ágábÉI l:"n,řf,ĺ łeváhen
I #'.!'vl. Lłlł tt]r" ŁiLtbłB elrp.Ád

ĺ rĺ:d a{eľe tö
t

\

I5o tt:!i}1 ľ Ź{.lĺ.lB

/,'
..',''.

ł"',.'. :.: ..ł..
//

ô4r-t-

rl

\)ĺ



{'\}Ät.K(Ł -.Ĺ;' i i ,\,Ż

lä Ę=Ě. t,,v ..-.. 
- Y.

ę,'5 'tŁ.ö
ĺ:l ::Ę= 

= 1
ül. --- a v-.5---_4,.,ĺsĺ W ý\'

tlF

Zesan Real Estate IngatlanfoľgatmazĺĎ.
es Epíttetií Kft.

Budapes!
Budafoki ťIt 56'
1117

Vĺ\CiYoNGA / l.lÁl r ĺ;l>;i'sl I r;łzĺ ;ĺ ĺ c)sÁtj

U.i.sz.:
ul.:
ľáľgy:

Kubĺĺnka-Berghammer Petľa
Igazolás szerzódéssel
kapcsolatban

Tisztclt Címzett!

Kéľésére igazolom, hogy Zesĺtn Real Estate Ingatlanfo rga|maző- és Epíttető Kft. (székhely
c!m: 1117 Budapest, Budafoki út 56.; adószám: 1,3506843-2-43, cégjegyzékszám:0l-09-
7388|6, ügyvezető: Dipl. Ing. Leopold Sandleľ) a Budapest Józsefia*.ĺ o'-l.".* u";,;megbízasából a Józsefváľosi GazdáIkodási Kö'zpont Zrt. áltat ellatott bérbeadási
tevékenységek tekintetében szeľződéses jogviszonĺlyal nem ľendelkezik, így pénzrigyi
kotelezettség nem áll felrt Társaságunk felé'

Az igazolźlst éľtékes í t é si p á|y źnat b e ny új tásáho z adom ki'

Budapest, 2016. októbeľ 26.

Tísztelettel: .. , ..*/"*\''. .'. :ź \' i

,1 í j\,.
i \.\l/ \JI\.\-,.Ü"\

Rozgonyi Maľiatnn
csopoľtvezető

iĺ. .,-... ^ 
J:'.uÍ"áľosi Gazdátkodási Kőepont Zr.t' . Vagyongązdáĺkodási lgazgatoság

\ť- |Uó.j |JuoilDest' t.osoncl utc.r 7 . .íclcĺoĺi;0ó 
| j3J ó73i . [:ľnaii: r,,rĺiyon8ł..ĺĺírĺkcdas(cD.13k.ľru f'...:.-

')t ,..-".{/
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6. számú melléklet

Budapest vnl. keľĺilet, Víg u. 39. szám alatti telek elĺdegenítése

NYILATKOZAT
pénzĺigyi alkalmasságľól

Alulírott Zupkő Éva Andľea, rnint a Zesan Real Estate Ingatlanforgalmazó- és Epíttető
Koľlátolt FelelősségÍi Táľsaság vez'eto tisztségviselője, kijetenteÍn, hogy a pźiyázattárgyát
képező ingatlan vételáľának megfizetésére képes vagyok, a szĹikséges anyagi eszkiizök
rendelkezésemľe állnak.

A számlavezető bankntů az elmúlt l évben sorban állás nem volt, amely eket az alábbi
okiratokkal igazolok:

1. Raiffeisen Bank Zrt. által kiadott,2016. októbeľ Z!-énkelt igazolás

Budapest, 2016. október 26.

Zesan Real E state In gatlan forgat m a2$., 
sF*Ép íft ető Ko ľtátolt Fetelősségíĺ Tá ľsas á g

'{_$rui
GLD lí^łVEs.l. üRÜt'J,.}
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7. számú melléklet

Budapest VIII. keľüIet, Víg u. 39. szánn alatti telek elidegenítése

NYILATKAT,AT
a kézbesítés he|yéľőt és bankszámlaszámľĺĺI

Alulírott Zupkő Éva Andrea, lnint a Zesan Rea| Estate Ingatlanforgalmazó. és EpíttetőKoľláto|t Fe|elősségű Társaság vezető tisztségviselője kéľem, hogy a Pá|yázatta|kapcsolatos
mindennemii nyilatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más információt, vaĺamin t a Pá|yázatta1
kapcsolatos esetleges jogvitában minden éĺtesítést, i.ie'é't és bírósági határozatot, stb. az alábbi
címre postázni:

Címzett: Zesan Real Estate lngatlanforgalmazó- és Épíftető Koľlátolt Felelősségiĺ Társaság

Cím: l 1 17 Budapest, Budafoki ťlt 5ó.

Amennyiben az źůta|am a fentiekben megjelölt címzett a fenti címen az iratot nem veszi át,ennek következményeit a gazdasági táľsaság vállalja. Tudomĺäsul veszem' hogy amennýben acímzett a fenti címen az értesitést nem veszi át, az éľtesítés a postáru ä*t kiivető 5.
munkanapon kézbesítettnek minősül.

A pźiyźzati fe]hívás visszavonása esetén, illetve abban az esetben, ha a Tĺírsaságunk nem
nyertese a ptiyźuatnak a Kiíró a dokumentáció megvásaľlására fordított összeget k érem az
al ábbi bankszám l aszćlmra visszautalni :

Bankszamlavezetö pénzintézet: Rai ffeisen B ank Zrt.

Bankszámlaszám: |20]i 0659 0011 851l 0010 0002

Bankszámlával ľendelkezni jogosult: Zesan Real Estate Ingatlanforg a|mazó- és ÉpíÜető
Korlátolt Felelősségű Táľsaság (székhely: 11l7 Budapest, BudJfoki út 5ř.)

Budapest, 2016, októbeľ 26.

Zesan ReaI Estate ĺngatlanfoľgalmaz" 
ť:fu}ető Kor|átolt Felelősségű Táľsaság
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8. számú melléklet

Budapest vlil. keľĺilet, Vĺg u.39. szám alatti telek elĺdegenítése

NYILATKAZAT

AlulÍrott kijelentem, hogy cégtink a nemzetí vagyonró] szóló zO||.
(l ) bekezdés l. pontja szerinti

a.) átlátható szęrvezetnek minősül'

b.) nem minősiil átlátható szeľvezetnek.

(a megfelelő szoveg aláhúzandó)

évi CXCVI. torvény 3. $

A jelen nyilatkozatomat a szeľVezet vezető tisztségviselőjeként bĹintetőjogi felelősségem te|jes
tudatában teszem.

Budapest, 20| 6. október 26.

ĺ,ł ł'}\,'a
Zesan Real Estate Ingatlanforgalmazói-$ffittetĺ Kor|átott Felelősségĺi Táľsaság

6LD lMýEs.l.GRoUP

Képviseli : Zupkő Éva Andrea

cégvezető

/,'

l1

ý,tr.l
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NYILATKOZAT
az adásvételi szerződések teľvezeteivel kapcso|atban

Felelősségű Táľsaság (székhely: l117 Budapest, Budafoki út 56., Cg.:01-09-738816, a
továbbiakban: 

',Táľsaság'') cégvezetóje, ezennel akként nyilatkozom, hogy a Budapest Főváľos
VIII. keriilet Józsefuárosí onkormanyzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.,a továbbiakban:
,,Kiíró'') által, Budapest Főváľos VIil' keľület Józsefuárosi 'tnkormá nyzat Képviselő-
testiiletének 17612016 (IX. 08.) számú hatáľozata alapján a Budapest VIII. keľiil et, 349|9
helyľajzi számú, természetben a Budapest, VIII. keľtilet, Víg utca 39. száĺn alatti, 555 m2
alapterĹĺletti telekingatlan éńékesítésére k'lírt patyazati felhívás mellékletét képező adásvételi
szeľzódéstervezetekkel kapcsolatban a Táľsaságnak nincs észľevétele, módosítási javaslata.

Buđapest, f0L6. október 26.

Alulíroťt Zupkő Éva Andrea, mint aZęsanReal Estate Ingatlanfor ga|maző-és Építtető Koľlátolt

Zesan Real Estate Ingatlpnf,gpéalmazó- és Építtetó
Korlátolt Felel{t;$ffi Társaság

GLí] lÍ.,łVEs.l.GR*Uľ

íä:frH'?íffi Yľ' 
l*. 

i1^'] 
j*l.p-l.J. Fuĺiłíqdl ríĺ ĺii,

'í )'uj3g;ĺ1 l,l':''.ťľ',11.ĺ 
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9. számri melléklet

Budapest VIII. keľ'íilet, Vĺg u. 39. szám alatti telek elidegenítése

NYILATKAZAT
a pílyázaton meghiľdetett ingatlan megtekintéséľőI, áltapotának megismeréséľő|

Álulíľott kijelentem, hogy a pá|yźnatonmeghiľdetett Budapest vIIt. kerĺileto Víg u.39. számalatti telket előzetesen egyeztetett időpoľltban megné ztem', az iiIapottlt és arra vonatkozó
műszak i tájékoztatást m egismertem.

Budapest, 20|6. októbeľ 26.

Zesan ReaI Estate Ingatlanfoľgalmazĺ-fę|$a;ttető Koľlátolt Fe|elősségű Társaság
{#ät*J
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ZESAN REAL ESTATE
INGATLANFoRGAI.łnłzó- És ÉpÍrĺrTo KFT.
BUDAForl Úľ sc
H .IITTBUDAPEST

lołzońs

Ezennel igozoliuk, h"'gł: Zesqn Reg| Estate lngot|onforgolmelző. és Épíneľłi Kft.
(1117 Budopest, Budqfoki Úi 5ó.) Bonkunknó| vezetetľ szóm|ói ellen oz elmúĺľ egy évben
nem volt inkosszó benyÚiľvo.

Ezen igozolóst ÜgyfelÜnk kĺfeiezett kérésére és hozzóiórulósóvol ó||ĺľoľuk ki. Jelen igozo|ós
Bonkunk részéről semmi|yen köte|ezettségvól|olósł nem ieĺent.

Bonkunk igozolósok kiodósónól nem hosznó| sem sorszómot, sem iktotószómot.

Budopesl, 2O16.10.25. fi
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Jurkó Gyu|o
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Hegyes Borboro
vezetó munkotóľs

(.
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Budapest VIII. keľtilet, Víg u. 39. szám alattĺ telek elidegenítése

NYILATKAZAT

Alulíľott Zupkó Éva Andrea cégvezető , a ZesanReal Estate Ingatlanfoľg a|maző- és Építettető
Koľlátolt FelelősségĹĺ Táľsaság rrevében nyilatkozom, hogy a táľsaságľa vonatko zőan a
közbeszerzésekľől szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. $-ában és 63. $-ában fclglalt kizáro
köľiilmények nem állnak fenn.

Budapest, 2016.október 26.

Zesan ReaI Estate Ingatlanfoľgalmazffffiryĺttetĺ Korláto|t Felelősségíĺ Táľsaság
'\"9##
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Budapest VnI. keľület Víg u. 39. szám alatti telek elidegenítése

NYILATKOZAT
aj án| atĺ kötöttség meghossza bbításának vátlatásáľól

A.lulírott Zupkó Éva Andrea, mint a Zesan Real Estate Ingatlanforgalmazó- és Épíftet.ő
$gr|áto|tľete|ősségíĺ Táľsaság ( l 1 t 7 Budapest, Budafoki út 56., a továĚbiakban: ,,Társaság,)cégvezetője ezúton nyilatkozom, hogy amennyiben a Budapest Főváľos VIII. keri.ilet
ĺo3se.fuáros1Ônkoľm tnyzat (1082 Buđapest, Baľoss u. 63-67.,a łovábbiakban: ,,Kiíró,,) által,
a Budapést Fóyáros VIII' keľtilet Józsefurĺrosi onkormány?ÄtKépviselő-testÍiletének |76/2016(x. 08.) számťr hatärozata alapjan, a Budapest vlÍ' kerüiet, 34glg he|yrajzi szämtl,
természetben a Budapest, VIII. keľület, Víg utca 39, szám alatti, 555 m2 alapteľĺiletťĺ
telekingatlan éĺékesítéséľe kiírt pá|yáaatta| kapcsolatban a Kiíró az ajźn|atok eredméĺryének
megállapításáľa vonatkozó hatáľidőt elmulasztotta, rigy a Társaság vilńlja az ajźn|atikötöttség
meghosszabbítását a pźůyćnat eredményének megál1apítasára 

-vonatiozó 
hatáľidó

elhalasztásának napjai számával egyezően.

Budapest, 2016, októbeľ 26.

7.ęsan Rea| Estate IngatlanfoľgalrnazG és Epíttető Koľtátott F'ele|ősségű Táľsaság
.ĺ#&ł}
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Budapest VIII. kerüIeto Víg u. 39' szám alattĺ telek elidegenĺtése

NYILATKOZAT

Aiulírott Zupkó Éva Andľea cégvezető, a Zesan ReaI Estate tngatlanfoľ ga|maző-és Épĺtettető
Korlátolt Felelősségri Taľsaság nevében kijelentem, hogy a péiyźaatidokumentációban, illetve
mellékleteiben leĺrt szeľződésk<itési és egyéb feltételeket vállalom.

Budapest, 20|6.október 26.
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Budapest VIII. kertilet Víg u.39. szám alatti telek elidegenĺtése

NYTLATKOZAT

Alulírott Zupkő Éva Andrea cégvezeto, a Zesan Rea| Estate lngatlanfor ga|mazó-és Építettető
Koľlátolt Felelősségű Társaság nevében ezúton nyilatkozom, hogy a Budapest Főváľos VIlI.
keľĹiletJózsefváľosi onkormányzat (I082 Budapest, Baľoss u.63-67.) źúta|,aBudapest Főváľos
VIII. kerüIet Józsefoárosi onkormányzat Képviselő-testtiletének 176ĺf016 (lX. 08.) számú
határozata alapján, a Budapest VIII. kerĹilet,34g1g helyrajzi számú, teľmészetben a Budapest,
VIII. keľület, Víg utca 39. szám alatti, 555 m2 alapterĺiletiĺ telekingatlan értékesítéséľe kiÍľt
ptiytnati felhívásra vonatkozó, a Táľsaság által előkészített ajánlatot és rnęl|ékleteit (egy
eredeti és egy masolati péIdányban, külĺĺn-kiilön séľtetlen, |ezárt borítékban) a pźiytlzati
felhívásnak megfelelően Kacsó Gáboľ (lakcím:2040 Budaĺirs, Budapesti út 41., anyja neve:
Somfai Ágnes) fogia benyujtani külön meghatalmazás alapján

Budapest, 20|6, októbeľ 26.

Zesan Real Estate lngatlanforgalmazoffih}ttető Koľlátolt Felelősségű Táľsaság
GLD lľ,lvEs r ť}$?oui?

Képviseli: Zupkó Éva Andrea 
i. cégvezetó I
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MEGHATALMAzÁs

A
Zesan Real Estate Ingat|anfoľgalmazó- és ÉpÍftető Korlátolt Fele|ősségĺi Tárcasĺłg

(székhely:'lt l7 Budapest Budďoki ĺt 56., Cg. 0l-09-7388t6;
képviseli Zupkó Eva Andľea cégvezető,a továbbíakban: ,,Társasíg'')

ezennel meghatalmazza

Kacsó Gábort
(lakcíĺr: 2040 Budaörs, Budapesti tit 41., anyja neve: Somfai Agnes)

hogy a Budapest Fĺiváros V|l|' kerijlet Józsefvárosi Önkoľmányzat(L082 Budapest, Baross u.63-67.} álta|, Budapest Főváros VllI. keriilet lozsefva-ľosi*o"ř"''e"y'Ii"j<.pvise|ő-
testriletének 176120|6 (IX. 08.) számri határozaÍa alapján a Budapest vlll. kenilet,34g|g
he|ytajzi szĺmú, természetben a Budapest, VIII. t<eruiet, Víg utca 39. szám alatti, 555 m2a|apteriiletii telekingat|ant a Társaság nevében személýeseř megtekintse, továbbá a fentitelekingatlan éĺékesítéséľe kiírt pá|yázati felhívásra vońatkozó, a}e.sasag álta| eiőkészített
ajánlatot és mellékle"iĺgeł eľedeti és egy másolati pétdányban, kül<in.kiilcin sértetlen , |ezáttboľítékban) a pá|y énati fe l h ívásnak megfe le lően, hatĺĺri döben benyúj tsa.

Budapest, 2016. október f4'
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Meghaklmazott "'{š_
Kacsó Gábor ..'

Zesan Rea| Estate Ingatlanforgď*"'ó.é{#tftŁető Koľ|áto|t Fetelősségű Táľsaság
G[. |i | ľ.JV|is'ŕ-Gtr.ouP

Ezt a megh ata|mazást el fo gadom:
Budapest, 20 | 6' október 24.
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Budapest Vt[I. keriilet, Vĺg u.39. szám a|atti telek elidegenítése

NYILATKOZAT

Alulíľott Zupkó Eva Andľe a cégvezeta, a ZesanReal Estate Ingatlanforg a|maző-és Építettető
Koľlátolt Felelősségti Táľsaság nevében ezŕtton nyilatkozom, hogy a Budapest Főváros VIII.
keľĺĺlet Józsefvárosi onkoľmänyzat (1082 Budapest' Baľoss u. 63-67., a továbbiakban:
,,Kiírĺĺ'') által, a Kiíľó Képvise]ő-testtiletének 176ĺ2arc GX. 0s.) számri hattnozataalapján, a
Budapest VIII. keľtil et,.349|9 helyĘzi számú, terrnészetben a Budapest, V[II. keri.ilet, Víg
utca 39. szám alatti, 555 m2 alapterületii telekingatlan éľtékesítésérę kiíľt pćiyazati
felhíviĺsban szereplő l0.212.000,- Ft ĺisszegii ajanlati bíztosítékot a Táľsaság átutalta a fenti
ptt|yázati kiíľásban szeľeplő banksaĺmlaszámra. Nyilatkozom továbbá, hogy a közlemény
ľovatban eiíľas következtében helytelenĺil keľĹilt feltĹintętésre a telekingatlan címe (Vígh u.
8.),az lrelyesen: Víg u. 39.

Budapest, 2016. októbeľ 26.

Zesan Real Estate Ingatlanfoľgalmazu..($&,}.ető Korlátolt F,e|elősségű Táľsaság
Gt Đ lť.ivtľíl. Gĺtot"J}r
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ZESAN Real Estate Kft.

Buclanest
Buclafoki út 56.
lllT

Kéljl.i k taj ékoztatásun k szĺ ves tudo nrás u I véte l ét'

Buc|apest. 2a|6, októbeľ 26.

Üi.: Liszi'Mónika
Ikt.sz: I-HÉ.' .,''.'/ :.'.ł2aL6.ľe|: 

2|6-696li l0'

Táľgy: Igazolás

Tĺsztę|ettel:

Igazoljrrk' hogy a ZESAN Real Estate Kft' a Buclapest .Iizsefváľosi onkoľnrányzat
megbízásábó|' a Józsęfvárosi Gazdálkodási l(özpont Zľt. által eIlátott elidegení1ési
tevékerrységek' rcszlętlizetéssel llregvásáľolt ingatlanok tekintetében' nyiIváľltartásunkban
lleľll szercpel, így pénziigyi köte|ezettsége Társaságunl< felé rręm á|l ťent.
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