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Yőrosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eméĺyezi El
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi tr
Határozati j av as|at a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság/ Embeľi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az előteľjesztés meglźrgya|ását.

Tisaelt Képviselő-testület !

I. Tényĺíllás és a diintés tarta|mának ľész|etes ismertetése

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormanyzat)
tulajdonában áll a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 9' sztlm a|atti,35600 hĺsz..ú, 558 m2
alapteľülettĺ, Corvin negyedben ta|á|hatő telekingatlan. Az ingatlan ,,kivett |akőház, udvaÍ''
besorolással szerepel az ingatlan-nyilvántartásban.

A Képviselő-testület 2016. októbęr O6-án hozott 197/2016. (x.06.) sz. hatfuozatáva| az alábbiak
szerint döntött:

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 9. szám alatti, 35600 hrsz.-ú, 558 m2
alapteľületíi telek nyilvónos, eg1lfordulós pdlyázat útjón történő értékesítéséhez,
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2.) elfogadja a határoząt meĺlékletét kepező, a Budapest VIII. keriilet, Vajdahunyad u. 9. szám aĺatti,
35600 hrsz.-ti, 558 m2 alapterületíi telek értékesítésére vonatkozó pátyázati felhívĺźst az alábbi
fekételekkel

a.) a minimólis vételár: 99.200.000 Ft + Árl',
b.) a páĺyázat bíĺ.álati szenlpontja: a legrnagasabb ĺnegajánlott vételár,

c') a pályázónalĺ/vevőnek vállalnia kett, hog,l
ca.) a telekingatlan birtokbaadó.sátóĺ számított 2 éven belüI jogerős építési engedéIyt szerez,
cb.) a jogerős építési engedély megszerzésétől számított 2 éven belül jogeľős

h as z náI atb av é tel i en gedé lyt sz erez,
cc.) a jogerős építési engedély megszerzésének ő0 napot meghaladó késedelme esetén a

kdtbér tisszege 15,000.00a ft,, a jogeľős használatbavételi engedély megszerzésének 60
napot meghaĺadó késedelme esetén ą ktjtbér összege 7.500.000 Ft, amely
kötelezettségek garanciaszerződés megkaftsével biztosítandók. A garanciaszerződésben
foglakak 60 napnáI kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az
előzőeken túI felmerülő késedelem esetén vevő áItaI fizelendő napi kotbéľ mértéke
30.000 Ft.

A Képviselő-testület a versenyeztetési eljárás lebonyolításáva| a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
Zrt.-tbína meg (a továbbiakban: Bonyolító).

Apá|yázati felhívás 2016. október |2, tapja és 2016. december 19' napja között került kifiiggesztésľe
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hirdetótáb|ź$án, a Bonyolító
iigyfélfogadźsra szolgáló helyiségében, a Józsefuáros című helyi lapban' az onkoľmźnyzat és a
Bonyolító honlapján, továbbá az Önkoľmányzat és a Bonyo|itő számtra elérhetó költségmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendęlkezésľe á1ló internetes hiľdetési portálokon'

Az ajźn|ati biztosíték beérkezésének határidejeként 20|6. december 19. (hétfo), 24:OO őra került
meghatźľozásľa. A rendelkezésľe álló határidőben a pá|yázati dokumentációt hat érdeklődo vásárolta
meg, az ajáĺiati biztosítékot egy ptiyáző ťtzette meg.

Apá|yázat beadásának hatarideje 20i6. december 20. (kedd) 10:00 óľa volt.

A pźiyázatra egy aján|at érkezett hatáľidőben:

- páIyázatot benýjtó neve: Corvin Sarok Kft'
- pá|yázatot benýjtó cégjegyzékszáma: Cg, 01 -09-204205
- pá|yázatotbenyújtó székhelye: l065 Budapest' Révayutca 10.
- megajánlott vételar: 100.000.000,- Ft + AFA
- fizetési móđ: banki hitel felhaszná|ásáva|. a vétęIár 50 %o-áĺak mesťrzetéséve| az adásvételi

szeľződés megkötéséig.

A pá|yázat bontásáľa 20 1 6. decemb er 20-án 1 0 óľa 1 5 peľckor kertilt sor, a lőzsefvtlrosi Gazdálkodási
Kozpont ZÍt, 1083 Budapest, Losonci .lÍca 2. szám alatti táľgya|őjában. Jelen voltak: Cnlppon Zsolt
mb. irodavezetó, đr, Godla Maľianna jogi képvise|o és Hajnal Krisztina jegyzőkönyvvezető.

A benyújtott aján|at értékelését kovetően megállapításra keľült, hogy hiánypótlásra nincs szükség, adat
pontosítást kértünk arra vonatkozőan, hogy a megajánlott véte|ár tarta\mazza-e az Á,FA-t. A Corvin
Sarok Kft. képviselóje a fentiek szeint pontosította a megaján|ott vételźtrna vonatkozó nyilatkozatát,
miszeľint az źůta|a ajánlott vételár AFA nélki'il éftendő.

A fentiek figyelembevételével a Corvin Sarok Kft érvényes päIyázatotnyújtott be.

Az ingat|an egy részét jelenleg az onkormányzat gépkocsi beállóként üzemelteti többek kőń. a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal dolgozói részére. A telken
ta|á|hatő, összęsęn 27 db beállóhelyre vonatkozóan béľleti szerződések vannak érvényben, amelyek
30 napos felmondási idővel szüntethetőek meg. A bérleti szeľződések a telek éľtékesítése soľán a teljes
vételár megfizetését követően kerülnek megszÍintetésľe.
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A Bonyolító a képviselő-testületi döntést követoen intézkedett az ingat|an-ny1|vźtftartásban tévesen

,,kivett |akőház, udvaľ'' megnevezésen szereplő telekingatlan valós természetbeni és jogi helyzetnek
megfelelő megnevezés źĺfrezetése iránt. Az átminőSítési eljáľás jelenleg folyamatban van, az ingatlan
besorolását érintő módosítás az ingatlan.nyilvántartásban még nem került átvezętésre.

Javasoljuk a Tisztelt I(épviselő{estületnek, hogy Budapest VIII. keľület, Vajdahunyad u. 9. szám
alatti telek elidegenítésére kiít páIyázatot érvényesnek és ęrędményesnek, a pá|,yázat nyertesének
pedig a Corvín Saľok Kft-t nyilvánítsa, egyúttal járuljon hozzá az ingat|an adásvételi szerződés
megkötéséhez 100.000.000,- Ft + AFA vételáľ mellett, azza| a feltétellel, hogy az adásvételi szerződés
megkötésére az ingatlaĺ valós természetbeni és jogi helyzetének megfelelő ingatlan-nyilvántar.tásbeli
bejegyzése után kerülhęt sor.

Javasoljuk tovźhbá,hogy a Képviselő-tesťi|etbízza meg a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt'.-t a
gépkocsi beállókľa kötött bérleti szerződések felbontásával, miután a Corvin Sarok Kft. a teljes
vételárat megťlzette.

II. A beteľjesztés indoka

A telekingatlan éľtékesítésével kapcsolatos döntés maghozata|ára a Képviselőtestület jogosult,
tekiĺtettelarľa, hogy azingatlan értéke meghaladja a 100 millió Ft-ot.

III. A döntés célja, pénziigyi hatĺísa

A telęk értékesítéséveI az onkormányzat azon elvárásait teljesíti, hogy a kerületben található tiľes
t.elkek beépítésre kerüljenek, a kęrĹilęt aĺc;llata, megítélése javuljon. Az ingat|an értékesítéséve| az
onkormányzat bevételľe tesz szert. A bevétel rea|izáIődása}}I7. évben váľható'

fV. Jogszabálý köľnyezet

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáľól szóló 6612012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 16. $ aa) pontja a|apjáĺ a 100 millió Ft
feletti értékiĺ vagyon tulajdonjogának és értékhatártől fiiggetlenül az onkormányzat törzsvagyonába
tarIoző - elidegeníthető - vagyon tulajdonjogának ttruházźtsával kapcsolatos döntés a Képviselő-
testület hatáskörébe 1artozik.

Fentiek a|apjźln kérem a Tisztelt Képviselo-testület, hogy az elidegenítéssel kapcsolatos döntésęit
meghozní szíveskedj ék'

IlarÁnoza.Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 9. szźlm a|atti,35600 hrsz.-ú, 558 m2 alapteľületrÍ

ingatlan elídegenítéséľe kiírt nyilvános pá|yázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017 . március 09.

2.) a pá|yázat nyertesének a Corvin Sarok Kft.-t (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10.,

cégnyilvántartási száma: 01-09-204205, adőszáma.. 251'75662-2-42) nyilváĺitja, a Yéte|árat

100.000.000,- Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Hatźtridő:20|7 , március 09.

3.) megbizza a Jőzsefvárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.-t, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuáľosi onkormányzat meghata|mazásábő| és megbizásából eljáľva az lngat|an-adásvételi
szerződését aláiqa, azzaI a feltétellel, hogy az adásvételi szerződés megkötéséľe az ingat|aĺ
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,,kivett, beépítetlen tęrület'' besorolásra tĺjrténő átminősítésének ingatlan-nyilvántaľtásban való
źúvezetését követően kerülhet sor.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyoĺgazdálkodás i igazgatőja
Hatáľidő: f01'7. źrynlís I7.

4.) megbizza a J.őzsefvárosi Gazdálkođási Közpo nt Zrt.-ta Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 9.

szám alatti gépkocsi beállókľa kötött bér|eti szeľződések megszüntetésével a határozat 3.)
pontjában meghatározott ingatlan adásvételi szerződésben meghatáľozott teljes véteIár Corvin
Sarok Kft. általi megfizetését követően.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodáśi igazgatőja
Hatáľidő: f0|7. jtiius I7.

A diintés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodásiKoryontZrI.

Budapest, 2017. február 22. C\,M
igazgatőság ęlnĺjkę

Törvényességi ellenorzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

/i ł1./
},4wyá.udr.MészárEnka

a|jegyzó

Mellékletek:
P á|y ázat bontási j egyzőkonyv
P á|y ázat értéke lési j e gyzőkönyv
C orvin Sarok Kft. p áIy ázati írataĺy aga





Jegyzőkiinyv

a Budapest VIIL' Vajdahunyad utca 9. szám alatti, 35600 hrsz-ú, telekingatlan elidegenítésére kiíľt
p źńy ázaÍ', ajtr:Jat bontá si elj árá sárĺi l

Jelen vannak:
Czuppon Zsolt mb. iľodavezetĺĺ, levezető
dľ. God1a Maľianna, jogi képviselő
Haj nal Kľísztina j eryzőkönyv hitelesítő

Helyszín: a Józsefuáľosi Gazdalkodási Kĺizpont Zrt' 1083 Budapest, Losoncí u ' f , számaia4i iárgyalója'

Időpont:201ó. decembeľ20. keĺid, l0 óra 15 peľc

Czuppon Zsolt clmondja, hogy a Képviselő-testület határozata alapjan pćiyázat kerĺilt kiírásra a
Bucĺapest VIfi., Vajdahunyađ utca 9. szám alattí, 35600 hľsz=u telekingatlan eliđegenítésére. ApáIyázati
felhívás kifiiggesztesre l}udapest Fővŕĺ'os VIII. keľĺ'ilet Józsefváľosi Polgárnlesteľi Hivatal
hiľdetőtábláján, a Lebonyolítf .ĺigyfé|fogadásľa szolgáló helyigégében, a Józsefváros círníj helyi lapban,
az Önkormányzat és a Lebonyolító honlapján, továbbá az onkoľmanyzat és a Lebonyolító számára
eléľhető költségmentes hiľdetési felĹiletekęn. egyéb ľendelkezésre álló inteľnetes hildetési portálokon.

Azajánlatíbiaosíték beérkezésének határideje 2016. december 19. szerda,24 őravolt' A rendelkezésľe
áltó határidóig a pá|yánati dokumentációt hat személy vásárolta Íneg, az ajanlati biztosítékot hatĺáľidőre
egy személy fizette meg.

A pź:Jyźratra egy daľab ajánlat éľkezett amely kiilso jegyeiben megfelel a pá|yázati felhívásban
ľögzítetteknek, azazrLemlartatmaz a benyujtóľa vonatkozó infonnációkat, a boríték |ezáĺt és séľtetlen.

Czuppon Zsolt felbontja a borítékokat, és rögzíti, hogy az alźtbbí ajánlatok keľĺĺltek benyrijtásra:

1.)
. pá|yázatot benyújtó ner'e: Corvin Saľok Kft.
- pá|yźuatot benyťljtó székhelye: 1065 Budapest, Révay utca l0'

Az esetlegesen szÍikségessé váló hiánypótlasľa va|ó felhívásra a későbbiekben, íľłĺsban kerül soľ.
Apźiyźnatbontást Czuppon Z-so|ĺ20L6. decęmber 20-źn |0:fa peľckor |ęzátta,ptúyźľ;at éĺékeléséľe a
későbbiekben kerül soľ.

. Goďa Marianna
mb' irodavezető
p á|y ázatb ontő bizottság elnöke
Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zĺt.

reIeľens
p ěńy ázatb ontó bizottság tagj a
Józsefu ĺłrosi Gazdálkodási Kózpont Zrt.

tigyvéd, a JGK Zrt, jagi képviselóje
p áIy źĺzatb o ntó bizott ság tagj a

Józsefuarosi Gazdálkodási Központ 7'rt.

í:

ŕiťťr int'
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KésziĺIt:

Taľgy:

Jelen vannak:

rnľÉrBLÉsI JE GY ZorÖNYv

20t7. januáĺ I,6-án Lle óľakor a Józsefuaľosi Gazdálkodasi KozpoftZrt (1084
Budapest, oľ u. 8.) helýs.egében.

Budapest VI[.' Vajdahunyad utca 9. szám ďatti, 35600 he|yrajn számú
telekingatlan eliđegenítésére kiíľt pá|ytn4traérkezętt ajánlatok éĺtékelése

Czuppon Zso|t, mb. i rodavezető
dr. Godla Marianna iigyvéd, a JGK. Ztt. jogĺ képviseIóje
Hajnď Krisztiną ľefeľens

Czuppon Zso|t" a ptiyázatbontó bizottság elnĺike 2afl. janutr 16.-źľ1 llaa-koľ a Budapest
VilI', Vajdahunyad utca 9. szám alatti, 35600 helyľajzi sztlmt telekingatlan értékęsíteséľe
ki íľt nýlv án o s p žiy äzat éľtékelési elj ar ćsát m egnýtj a.

Felkéľi Hajnal Krisztina a jegyzĺĺkönyv vezetéséľe, valamint Dr. Godla Maľianna tigyvédet
arra, hogy a jegyzőkönyvet elkészĹiltekor hítelesítőként írja a|ä.

Az ajánlatok benyujtasának hatáľideje 20L6. decembeľ 20. 1000 óľa volt, a benyrljtás helye a
.Iózsefvárosi Gazdalkodási KözpontZT't. 1'Ü83 Budapest Losoncí u.2. alatti irodríja.
A ,,Budapest VIil., Vajdahunyad utca 9. szäm a|atti,35600 he|yrajzi számú telekingatlan
éľtékesítése'' címiĺ nyilvános egyforđulós pá1ryánatl kiírást hat személy vásaľolta meg,
páńyt,.zatot egy pa|yazó adott le: a Corvin Saľok Kft, így megłátlapítható, hogy a páIyźnatl
eljáľás érvényes.

Lz ajín|at ľłivid ĺsmeľtetése:
1') Ajánlattevő neve: Corvin Sarok Kft
Képvisďi: Szabó Bďazs
Székhelye: 10ó5 Budapest, Révay utca 10
Az aján|ott, vétęliír: 1 00.000.000,- Ft

A benyujtott ajanlat a pá|yázati felhívĺísban foglaltaknak mindenben megfelelt, azonban a
véte|fu vonatkozásában ajĺłnlatot tevő nem jelöIte meg, hogy az netÍő, illetve bruttó összeget
jelent, ezért lebonyolító a vételár vonatkozásában pontosítiást kértpáIyěaőtőI.
Apéiytľzó az ajźln|atátpontosítottą így u érvényes.

Mindezek tekintetében a pźiyázatéľtékelő bizottság javasolja Budapest Józsefuárosi
onkoľmányzat Képviselő-testtiletének, hogy állapítsa meg, hogy a Budapest VIII.,
Vajđahunyad utca 9. szäm a|attl. 35600 helyrajzi számú telekingatlan értékesítéséľe kiírt
nyilvános piÄyźľ;at:



1.) érvényes,
2') eredményes,
3.) nyertese: Corvin Sarok Kft,
4.) avéte\źr: 100.000.000,-Ft + Áľĺ.

Tekintettel. arua,.hogy egyéb észrevétel nincs, a bontás vezet<íje a pá'|yŕnati ajanlatok
. értékelésé:t2017.januar |6-áĺ|lŁóľakor|ezfuja'

nffi(
lca#PpÉ6#{EęęÍltlÍt.l 
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mo.ilooavezeto
bontóbizottság elnöke

Hajnal Kľisztina ľeferens
jegyzőkönywezető

K.m.f.
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j egyzőkČĺnyv hitelesíto
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CORVIN SAROK
Kor|átolt FeIe|ősségű Társaság

1065 Budapest, Révay u.10.

JĺĎzsefváľosi on ko ľm ány zat
YagyongazdĺĺIkodásĺ I gazgatóság.
i083 Budapest, Losoncí u. 2'

Czuppon Zsolt
rnb' iľodavęzető

T át gy z Vajctahunyad u. 9' pél|y ázat

Tiszĺelt Czuppon Zsolt Uľ!

20l6 december 22-én kelt lęveliilĺľę váIaszolva, ezťlton nyilatkozom, hogy a Vajdahunyad u'
9' szám ďatti ingatlanľa benyújĺottpályázatban megjelölt 100.Ü00.000 Fą azazSzázľĺu!|iő
Foľint r'ételáľ NETTO vételárat jelent.

Ennek megÍbleloen; eľedményes pźĺ|yázat esętén az általunk fizstendd véteiłfu.:

100.000.000 Ft + 27.000.000 ľ,ŕ ÁFł,, łĺsszesen bľuttó, 127.000'000 Ft

Kéľem tájékoztatásom szívęs tudomásul

Budapest, fa17 ' januěr 1'2

ŕ
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Budapesŕ VIII' keľüteŕ, Vajdahunyad u' 9, száaalatfĺ ŕelelr.I,;|*ffiulinklul
Je|entkezési lap

Táľsaság neve, cégfoĺmáj a:

ľ,{ t/ ł {/ ,s ŕĺ ľ ĺĺ i/- i:ř.

v63F3+cl f i tť
ĺ:ú*ń:,,@,mStatisztikai szem;J ą14-ł'rffL.W

9.gny' l u.ĺnt"'t.ĺ.i *.ĺ." a1_01 -LOą?0r
? rĄ.7 r€ ľL

Számlav ezeó bankjának neve : fuuftŕru;n.t-r6o0ľ
Képviseiőj ének neve, beosztása: SZ ĺ(nd bĄlĄ|1 , t,i,*ffi

LrIvregnatalmazofi neve I 
:

E.mail cĺme:

' Meghatalmazoft esetén

4.



2. számú mellélet

Buda-pest VIII. keľÍilet, Vajdahunyad u. 9. szám alatÚĺ telek elidegenítése

A&{NtATl ossznsÍľo

r.l, ĺl,> ĺ

Alulíľott. ,.,5.,,(''.t'!?.?,,.Ę,r!,Í]ĺ !. ,ĺ,,.r,,c:,ę,I:I.t:,,),.ľ,ś,.q,!(",,r(...;.l.'..(név/tłírsaság
neve) é Budapest VIII. keľület, Vajdahu|ľ3d u. 9. szám alattĺ telek elĺaeg;;ĺtcséľe kiíľtpáIytłratta ajánlatomat az aiábbiakban foglalóń össze:

Megajanlott vételáľ;

:. :f; ľ,tr ľ :tr,ffi:,W;yłt,,.,ĺ,,v, o,,{.

p tily áző a|áír ásal c é gs zeľrĺ al áíľá s

'"i 7.
,ĄÔ



a'

Cégkivonat - 0I.09-f04205 - Coľvin Saľok Koľlátolt Felelősségii Táľsa'.. 1. oidal, összesen: 3 oldal

IGAZsÁGtjcyl MINISZTERIUM
cÉcruronvÁclis És łz ELEKTRoNIKUs cÉcpuÁnÁssĺI,r
KÖZREMÚKtDo szoLGALAT

Cégkivonat
A Cg.01-09-204205 cégjegyzékszámÚ Corvin Sarok Korlátolt Fe|e|ősségíĺ Társaság (1065 Budapest, Révayutca
ĺ 0') cég 20,l 6. december 15. napján hatályos adatai a következők

l.

2.

2/1.

3.

3/1.

5.

5/1.

8.

8ĺ1.

90f
9/'t.

9ĺ2'

I t-

11/1.
Á' cégjegyzett

Megnevezés összeg Pénznem

Összesen 3 000 000 HUF

B ej eg yzé s kelte: 2a1 5 / a3 ĺ 24 Közzét év e : 201 5/ 0 3/2 6
H atá lyos: 

"o.| 
5 / 03 / 24',.

13. Aképvise|etrejogosult(ak)adatai

cég

hĹ1ps ://ceľt. e-cegięgyzek.hď?cegad at\apl O l O92a42Ü 5,l Cegkivonat
s;

/ŕr
%.,

iotd.tz.ts.Y
ĄĄ

l. Cégformátol fÜggetlen adatok..
Ánalános adatok

. Cégjegyzékszám:01.09.204205
Cégforma: Korĺáto|t fele|ősségĺi társaság
Bejegyezve: zü5ĺa3/24

A cég elnevezése
Coľvĺn Sarok Korláto|t Fe|e|ősségű Társaság
Bejegyzés kette: 201 5|03/24 Kijzzétéve: 20l slosĺza
H at ályos: z01 5 ĺ03 / f4,..

A cég riĺvidített e|nevezése
Corvin Saľok Kft.
Bejegyzés kelte: 2015/03/f4 Közzétéve: 201 5/03/26
Hatályo s: 2a1 5 / 03 l 24 ..,

A cég székhelye
1065 Budapest, Révayutca 10'
B ej eg yz és ke It e: 201 5 / 03 / 24 Közz ét év e: 2ü 5/a 3 / 2 6
H atályos: 201 5 | 03 I"4'..

A létesítő okiľat ke|te
2015. március 19.

Bejegyzés kelte: 2o1 5/03/24 Közzétéve: 201 5/03/26
H atályos: 201 5/ 03 / 24 .,,

A cég tevékenysége
6810 ,08 saját tu|ajdonÚ ĺngatlan adásvéte|e

Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 201 5/03ĺ24 Közzétéve: 201 5/03/26
H atályos : 2o1 5/ 03 l24 ..,

6820,08 Saját tu|ajdonú, bére|t ingat|an bérbeadása, üzemeltetése
B ej e gyzé s k elte: 2o1 5 t 03 / 24 Közzét év e: 2 0 1 5 / 0 3 /26
H atályo s : fo1 5 / 03 ĺ 24''.



Cégkivonat - 01-09-204205 - Coľvin Saľok Koľlátolt Felelősségű Társa... 2' oldal, összesen: 3 olda'

13/1' Szabó Ba|ázs (an.: Karancsy Éva)

Szü|etési ideje: 1 97 1 / o2J 18

1 025 Budapest. Karszt utca 5.

Adóazonosító jel: 8380334388
A képviseĺet módia: öná|ló
A képviseIetre jogosult tisztsége: i!gyvezető (vezető tisztségviseló)
A hite|es céga|áĺrási nyi|atkozat vagy az Ügyvéd á|ta| el|enjegyzett aláÍrás.minta benyújtásra kerÜ|t,

Jogvi szony kezdetg z01 5 | 03 ĺ 1 9

B ejejyzés kelte: ?:O1 5 / 03 ĺ 24 KözzétéYe: 201 5/ 03/ 26

Hatá lyos: f01 5 / 03 / 24 ...

20. A cé9 statisztikal számJe|e

fa/1. 25175662-6810-113-01.
B ej egwés kelte; 20 1 5/03 ĺ ?4 Közzétév e : 2a1 5/ 03 / 26

H atáIyos: 2o1 5 l 03 /24 ..'

21. A cég adószáma
21/1, Adószám:25175662.2.42.

Közösségi adószám: HU2517 5662.
Adószám stáÍusza: érvényes adószá m

Státusz kezd ete: z01 5 l 03 / z3
Bejegyzés kelte: fo15/Q3/24 Közzétéve: 201 5/03/26
H atályo s: 201 5 l 03 / 24 .',

3f. A cég pénzfoľgaĺmi jelzőszáma

32/1 . 58600551 -1 1 23s51 2-00000000
A számla megnyitásának dátuma: z015106119'

A pénzforga|mi je|zőszámot a DUNA TAKARÉK BANK Zrt' Budapest Au|ĺch utcai FióR (1o54 Budapest,

Aulich utca 3') keze|ĺ.

Cégjegyzékszám: 08-1 0.001 869

Bejegyzés kelte: 2o15/06ĺ23 Közzétéve: 201 5/06/24

H atályos : 20.| 5 / 0 6 /23'..

45, A cég elektroníkus e|érhetősége
45/1. A cég kézbesítésĺ cĺme: vasas'viktoria@access'hu

B ej egyz és kelte: ?01 5 / 03 l f4 Kö zz ét év e: 20 1 5 / 0 3 /2 6

H atáIy os: 2ú 5 ĺ a3 / 24,..

49. Aceg cégjegyzékszámai
49/1.

Cégjegyzékszám: 01.09-204205

Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbĺrósága nyilvántarĺásában.

Bejegyz és Relte: 2o1 5 / o3/?4 Közzétév e: 201 5/ 03/26

Hatályos: 201 5| 03 | 24 ..'

l|. CegformátiI fÜggő adatok
1. Atag(ok) adatai
"l.11, Corvin Udvar Kft.

HU-1065 Budapest, Révay utca 10.

Cégjegyzékszám: 01 -09.201 51 0

A tagságĺ jogviszony kezdete: f01 5/ 0311 9

Bejegyzés kelte: f015/03/24 Közzétéve: 201 5/03/26

H atályos : f01 5/ 03 / 24,.,

Az lM Céginformációs Szo|gá|ata hivataĺosan igazo|ja, hogy ezen kiadmány adataĺ az ilIetékes cégbíróság jogerős

végzésein a|apu|nak' A cégügyben el nem bírá|t módosítás nincs fo|yamatban.

fÜI6.l2 |

4y
htŕns : //ceľt. e-ce si e svzek' hď?c esadatlap l 0 1 09f0 420 5/Cegkivonat Í+'



Cégkivonat . 0I-09-204205 - Coruin Saľok Koľláto1t Felelősségű Társa.'' 3. oldal' osszesen: 3 oldal

[.'ä*''"'J...Í 
2/1.515:16:20. A szolgáĺtatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó

Micřosec cég iníormácĺós szo|gá|tató

https://ceľt.e-cegjegyzek.lru/?cegad atIap/O|O9204205/Cegkivonat Iř 20rc)2.15'
ĄL
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-f-łry\?7 Dľ. Tóth Adám Kőzjegyzőĺ Iľoda
Dľ. Tóth Áoĺm közjegyző e-mail: rrotar@notar.hu
1092 Budapest,Ráday u'34. l.em. 8'. tel: 1-47ó-0270. 1-476.01-58. fax: 1.{76-02.7l

Ügysám: I t063 ĺW7 403 1201 6.

'--A közjegyzőkról szóló 1991' évi XLI. törvény 136'$ (1) bekezdésének megfelelően, az
éitaÍamamainaponeIektronikusútontörténtbetekintésalapjántanúsítom,hogyebbenaz
ideftlzött, Cg. 01-09.2a4205 cégiegyzékszamri az ,,Cowín Saľok Koľlátolt Felelősségĺi
Társaság'' nevére kiadott ..Cégkivonat'' megnevezésri okiľatban szeľeplő adatok az
Igazsägugyi Minisztéľium Céginfórmációs és az Elektronikus Cégetjaĺásban Kozremtĺködő
Szolgalatánái ' nyilvantartott adatokkal mindenben megegyeznek. A tanúsítvány a
nyilvántaľtást vezeto szeľv által kiállított kivonattal, másolattal vagy bĺzonyítvánnyal azonos

*.Kelt Budapesten, fa|6' (kettőezeĺ-tizenhatodik) év decernbeľ hónap 15. (tizenotrdik)
napJan.

Dr. J

#s

,€.
'ľ.& }

-yqł
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ÁLAÍRÁSI-IuINTA HITEIESÍ,ľÉS

t"'ľľ:':oo: .|al,ĺ9s. (sziilctćsi ncvďi siuua i
ffi:ä ł:ľĺffiď.ľľj:i]:üŁ:íľił|ł|í:;:;#,,1il1ľ,:'áľ*ľ:łľľ'l1ľĺ::, 1025Budapest,

i'ĺ;:ää:'ęĺ*,?,..ffť:iľ1ié.,,',t i.::itľ'đľ}'ł*ľl.:ľ;ĺš:ĽÉ[äi"ľí:äiä1:.ä;
)a8ľ tsépcl cloĺľt, JJĺ5n]--- 

.-.lrta1.,c't l(evay utca'10) üg1'vezctĺí;., u Ji. '.l. 
uąl.,.t( ÁoľIátolt r'eleĺősđegí.iroĺn: -yomot,, ,,^? nyo.nioľo,, ncve aiá vagy fdlć ;llľłj::ľl.'ęl11', l'ogľ a cóg l.ó,i*la5y-IöIé']even'eľa"'aťű*,'i,';?;l'ä'J:iíľj

Szabfr Balázs

IGlt l]uclaPcsr, 2015. éi,, ĺrláľcius hórrap 1'9, napián-

Ellenjegyzern, Buclapesťen ,201'5.év máĺcius hónap 19. napján:

tiiiäľ;'Ťľ""ľ#"nĺľ*^ĺ[ľ*ľJľ*F.iłl!ä.:1ĺąłł:;ľä.:ä,*]::ili
ŕ.ä#i' ľ''ü}ľ:?-.}:ľ ĺo'Ĺ'ĺ,Jĺ.ř' äĺ",ĺ, >za b ó B a lázs (sziilet

;',-:-"*ľľ.,Ť:|#J'łi;iť,ľ:ä'''i:,ffi 
#äh1#':i.ĺ'ffi i'ĺü.':äffi ,,łľľ,lľ

,tQ

bodnarg
Ceruza

bodnarg
Ceruza



P"Jq,ą Áaĺm Rözjegyzőĺ lľoda
Dľ. Tóth Ádłĺm kozit
Rl l J o...ł D t l ^.. . . : :e-y,ő 

e^ ma iĺ : no tąľ @lo tar, hu

Ügyszám: I 1 063 /W7402/201 6,

napján..--.--..-.---. -.---...-----,.ruJaluul*J 
ev decembeľ hónap t5. (tizencĺtödik)

---Tanłisítom' hogv ęz a ttúoldali hiteles másolat az előtteĺn eľedetiként felmutatott !, azazegy'oldalbó| źilIćl-_ szfuazbéIye;;ál""íä."n"l ellátott - "[iiil,1 mindenben megegyezik.-:-
;#ľ :-:1T:::* 2016. ŕr,e'o"'"ľ-ĺłenhatodik) év decembeľ hónan 7s -ĺł':,o^^,:+^Jjt-\

ď#

ÍŚ



Nyugta

2. pé|dány

Pénzlär:

Bizonylatszám:

L0s0nci u.pénztár

201 6-3i00000 ĺ 06

J0ZseíVáÍosĺ Gazdálkodásĺ l(cĺzpon t Zrt.
1082 Budapest

Baross utca 63_67.
Magyarorszá9

Kézi bizony|atszám:

Dá[um:
2016,12.16.

Beíjzeĺĺjál(a|Íizelelt 63 500,. HtjF-(o)t azaz Halvanháľome zeĺ.otszázForint'(o)t aZ a|ábbiaĺ( szeĺinI ke|| bevételeznĺ'

Tĺ1lus

SzámIakiegyenlítes
Bizonylatszám Szöveo Deviza Keľekítés Osszeg

201 6.JPA/000021

UtaIványozÖ

Coĺvin Saĺok Kít.

IéleIek.Összesen:

63 500,.

63 500,. HUF

63 500,-

63 500,.

KÖnyvelĺĺ EIlenĺjr BeÍize|ő

/rb



W oťp#gnłę

řorgalom t1pusa
Oss zeg
I(ĺ; zdcménycző

NÉv
Megbízó számIaszárna
BIc (s!'tlFT) ęód

Kedve zményezett
Név

' Kedvezĺnényezett szám]'aszámaKoz1ĺlľnény

Értéknap/Terhe1ćsr nap
ĺ(önyve l és

Kon''velés dátuma
Tranza kci.óa zonos í tóTi:anzakció utánĺ egyen}eg
Összeg

P.rrtnerek kozči egyed.i azonosít'óFc'ladác azonos1tój aNarratĺ';

ranzakcĺó 'l*

620+rT
-9 920 000,00 HUE

COITVIN UDVAR KET.
1].711003-2001"54.7.? HUF''coiivlN UDVÄF' KFT.,,OTPVHUHB

Józsefváĺosi GazdáIkodásí Kozpon
104 0338?-0002885 9_O0ooo0o6
Corvj-n-Sarok pálvázata i/Ir1 . ker. Va jdahuni,ad
U.9. SZ, 

'--+"tvr'v(

20L6/t2/3.9

2076/).?/1.9
117 L l.0 0 3 20161219 94 5 818 0

2oL612Lg
ą3r.
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

69015557 CORVIN UDVAR KFT.

/?
4s



3. számťl melléklet
Budapest VIII. keľĺilet, Vajdahunyad u' 9. számalattĺ telek e'idegenítése

NYILATKOZAT
végelszámolás ró I, csődelj áľás.ĺI, ĺul,"ĺ* olásľó,l

Alulíľo,tt' '..'|,'ľ'ľ li] I: $'(ľ#,!I ', ..v.ł-'|..(tĺíľsaság neve) képvíseletében kij;l;;;*, hogy a társaság

. végeiszámolás alat. ellen csődeljáľás folyamatban. e]len felszámo]ási eljáľás folyamatban

Budapest, . tr,(.4,{:.L2,..1.1 ;...

A *-gal megielöIt résznél a megfelelő szöveg aláhuzandő'

*álllnem áll*varffi
*van/nincs,

N
+T 4-r

L\J



4. szamú męlléklet

Budapesŕ VIII. keľtilet, Vajdahunyad u. 9. szám alaŕtÍ telek elidegenÍtése

a pńIyázatifeltételek elfogadásá.il:'Ęř.:-'í'ö'ől, 
ingat|ĺĺnszeľzési képességľőI,aján|ati kiĺtiĺttségľiĺl o.-

ŕ\ ..
Alulíľoťt. ,,,.ł'..ł,,*,B,,ď.,,ĺ2.t!,Í,|ľ.t ĺ ,.;'.c:,?,,!:'ĺ,,ł,,,,sl'a Üĺ( |( ĺ: r'^. ]'ł'^\ 

r-!'r.. ' (név/társaság neve) kijelentem, hogy a pa|yázat tagyát ľészletesen megismeľte m, azaj ánlatté tel ŕbI tétel eit, ď p á|y azatikiíľást magamľa nézv ęköte lezőn ek elÍb gad om.
i

Kijelentem, hogy Magyaľoľszágon ingatlanszeľzésre jogosult vagyok'
Kijelentem, hogy a pá|yázatifęlhívásban foglalt 60 napos ajánlatikötottséget vál]alom.

Budapest, .L.ľ l.í',''!.,ł,, !..r

iF\i
...'......ľ
pavtu?f Iáftásďcégszeru aláÍrás

2ĺ
?tŠ.

.ę



5. számri melléklet
Buđapest VIII. keľÍilet, Vajdahunyad u. 9, számalatÚĺ telek elÍdegenítése

k i í rđv a I' 
"TJllľäTľĺ?ItTu,,o,ĺ,. o l

Alulíľott .,.,''|' ł',!,,,1.ł.,,',Q, t'('.,Í,,.r.'
mĺnta.,,,..'.(,.?Ł.ł:,t,,,ri,,,.,ťiĺ.:':l,i;ŕ''
ti szts é g v i selőj e k ij e l e ntem" ho gy az aj źn|attevőnek,

- Kiírival szemben tattoz'!71(helyi adó, béľleti díj.stb) * vaďllincs;- Kiíľóval szemben szeľződésĹen.váI|attés nem tJl:"'ń*''řáielezettsége * vanlnincs.
amelyeket ąz alábbi okiratokkal igazolok:

A *-gaijeltilt ľésznél a megfelelő szöveg alríhúzandó.

"(0,
Ą\J_v



rYéý)
"EeJ

:,j,víľi;,í:l! Íľ'. ffÉl[ ĺĺľ*
.,. *. ii{ł,l'.N'ľľ;} *'
.=+?..:-.;.l.i'Ĺj-..

. Nemzeti Ádó. és Vámhivatal
Kelet.budapestĺ Adó- ěs Vđmigazga tó,sága

Iktatószám; 3 I 5 41 724 5 5 /f0 1 6
Ugytntez : Csuľkáné Minya'Vďéľia Borbála.ľelefonszám 

: (|) 25 6-?fl0a
Ugyszám: 3027383230

dr, Szaľvď< Jen
igazgaÍ,ó

(hatáskoľ gyakoľlrja)

dľ. Molnĺáľ Edit
osztćiyvezet

(kiadmányozl)E]]en ľzési azonosĺtó: g 6? 3 1 I 424tl 536 l I t3 |fl 543 5

ADoIGAZoLÁs
Á ręrrdelkezésemr.e ál]ó dokumentumok-- nyilvantaĺtások, ŕblyószámlák, bevallások, bevallast pótlóbęvallások, önellen ľzések, átvezetési kéľelrnek, joger s nuta,o."utou.- alapjan igazolom, hogyCoľvin Saľok KoľIátoIt ř.eIeI sség Táľsaság

2517s662_2-42
t065 BUDÁPEST RÉvły UTCÄ'IQ. 

.adóalanynai< .a 
Nemzeti Adó- és Vámhiv atalnáI ezen igazo]ás kiadásának napján nyilvántartottt.aÍtozása, valamint végľehajtás ra, vaĐy visszataľtásľa átadJn köztal.ľozása nincs.

Ezen igazolést az adoalany kéľelméľe adtam ki.
Ez azigazo]ás nem szolgál bízonyítasi ďapul atafiozÁsbeszedéséľe iľányuló eljáľásokban'Ezenigazolás taĺta\mązza a Nemzeti Adó. és Vĺímhivatal nyilvantaľtiísé szęľint fennálló tartozás, abehajthatatlanság címén nyilvántaľtoii o. .l nem évrĺ]t 

'tanozäs, 
az adők *Jo;a,u behajtandó

:::;:x:ľ, 
a végľelrajtásľą uugy uí.,, atartásra átadott köztaľtozas megfizetéséľe vonatkozó

BUDAPEST, 20!6. dęcembeľ ĺ 6'

rot* uuonoo
I(ćritlk' vťr|aszleve|ćbcll szíl.eskedjćk ĺkťatósZámunkra hivatkozni és adóĺtzonosltó szá|nát l.cI!Ĺinteľnil

)*R-



BuDAPE5T FóvÁRns KERULET JdtsEFlĺÁR0sI P0LgÁftľ'ĺE5IERI HIĺ1AIAL PÉiłZÜ0YI ú6Y0stIÁLY f,ĐóÜ6YI IRĺIDńI ElĄ.204l el Fax:

ugyíraťs=ám l 1.4_ą6/ 1ć'á/3ł1á'
E1.őadńl sĺappanos Imréné
Telefon I 4Sg-2StT

ADÉHATÓ5ÁEiI IEAzoLás

Aĺ t'nh.ormányĺatí adóhatóság igarol.ja, hog7 nyilvántartása szerínt
řI]RVIN sAŘÜK k:FT
- gzÉkhelyl1ĺ)á5 BP. RÉVAY U. 1{}.
- adószáĺnl Ž5175ó&2_2_+2

j ĺ:gi szemÉIynek o társaságngk :

* onk.nľ.ĺnán7eati adÉ sĺáĺn1áj án:

rnutatl.:osil.;.

A tgntięk alapján az adáhatÉsági igaeolás kiálIitásának näpjáig đk'Érg1mezőneh adŮtartozása nĹncg.
ŕł h*tĺ5*á6i biľĺrnyítványt aĺ Ĺigyfé1 l.;árÉEére te]ehpá1yáĺat céIjábó1 Íp* j.dányban acltam l.;i a |,;oĺĺgaľBatási hatósági e1jáľás ég sĺo]gá1tatásá1ta1ános sĺalf,á1ya'Ĺról' szúí*n toĺ'nszorEsgn ĺnádoEított ł,ÖÖ4' Évj. EXL'ť.crrvény (l{et. ) Bs.g (1) l (.3i bel,ł.alapjil.
Az adóhatĺ5ságĺ igaľolá* l,łíťti1ítága ĺ].1eté|,;mentes az i11etél.:eĺ,;rő1 sľú1ó,tcrbbg::or.nEĺłĺĺ mlc|o*ítptt l.99ĺ)"éví XüIIi. {orv*ny (ttv. i_ľl*,]'Éh1eténe|.; XXi.ĺ:íĺn ł.l 

" 
pĺrntja *rt'eJ.mében.

TE.['.Elť;l BF., VJII. F'RÁTEĚ U' ó.

idegenadl gľám1áján/máE sĺerv
* gépjármĹĺadl sľáĺnlájáni .' .' . . .

c, r _Ft

á1tal himurtatntt:. ' '...Ö.-Ft
' I t r. i r r r r. I t r r...(:r.-Ft

És..megb.íĺásábÉt l

B t-t cj a p Ě s t. 2Ü1é.l.Í.l.6.

Danada*Rj.ĺnán tclína
.rl

:il

:..

.l

IsÜ 9Ót'l. ł 3ĺ.lĺ.lB
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TI



"ýäľ"'%
ą.#ľę.ffiď

(7

Kereskedelmi célú bérbeadásí Iľoda
ugylntézŐ: Déľ Lászlóné
ľJl"ron. íié-aő-äznlg Ta'gya:ĺ:ľí':,Tffäľäĺ',11l1iä 

1zo|ca|ó

Igazolom, hogy a !^orvin Saľok lfft. (cégjeg yzékszám: 01.09-204205, székhely: 1065Budapest, Révav o 
l.0 ľ nuo"p.'i joä*e6'l.óń;;'# 

yzat megbízásábti é JózsefoárosiGazdálkodási ťozpont zn. aiui.lljt"ä úo,Ňá";.ffiiäľy,eg:ľ 
^tekintetében szeľződésęsJogv'szonnyal nem rendelkezik, ígypénzii!ŕ kö.;l.;ňä;.ľ"* álI fenn Tiĺľsaságunk felé.

Az igazolástpáIyázat benyújtása céIjából adom ki.

Budapest, 201 6. december I 6,

V^ôYQ..l6/../t)Át.<ŮĺrÁsl !cł',ĺ <;,l ; ęi 11ę1

Tisztelettel:

Az i gazo|ást átvęttern :

Rozgony'ÍtrĺIa}iäń

*"1] 
'*, *j;::ľi:,",:,.:::Ĺ1lT:';'.ffJi:äi tlłi, ll:ľ:'łl:ll-":.i':.:j;]:Í:Ĺ:].Ť,'.- -,



Kereskedelmi célri béľbeadási iroda
Ügyintéző: Déľ Lászlóné
Teleťon: 216-69-62/|1g

Vn(iYÖlvG.,r';.ĺrÁL..f ĺ>,isl Ic.tzĺ;n ĺĺJ$.rG

Tisztelettel:

csoportvezető

Tárgya: Igazolás nem lakás céIjára szo|sźLlő
helyiség béľleti díj ta*ozásátő|-

Igazolom, lrogy a Corvĺn Saľok Kft' (cég1egyzékszćtm:: Ol'0g-2!4z05, székhely: ĺ0ó5Budapěst, Révay u. 10.)-a Büdapest ĺozseĺvaľäs-ĺ.ó_*oľlltnyzat megbízásából a JózsefuáľosiGazclálkodási Központ Ztt, á|ti| ellátott béľbeadási teuJi..'íy.eg.k tekintetében szeľzd,désesjogviszonnyal neĺľľendelkezik, ĺgi ieii"evi kĺitelezeĺsđ;;* álI fenn Táľsaságunk felé.

Az ígazo\ást pály ázat benyúj tása célj ábó l adom k ĺ.

Budapest, 201 6. decembeľ 16.

Ązigazo|ást átvettem:

hr\

6 l Józsefváľosi Gazdá|kod:isi Kozpont Zrr'. Va8yongazdálkodási lgüzgarÖság. i( :J tlr"c'Jĺ:st. L.:soll:.. ut,:ĺ 2 . .cleĺc'n.0ó ĺ ]ĺ.. blií| . lm I.,': 'Í..ľ|ť:i.' j:Jľícť

Ąĺ
oŁ\

sÍ.



ťš}o" 
# ndu

n.oo,,,ĺ.*ouĺ;l ĺGA';'(",nr.oĺÁc

Corvin Saľo|< Kft.

Budanest
Révai utca l0.
I 06s

I(é'j Ĺ] k táj ékoztatás Lln l< szÍves tuc| olnásulvételét.

Budapest, 20l6. decenrber l ó.

Üĺ': Liszi Moníl<a
Ikt'sz; LHÉ-' .,,,../,'../fO|6
Tę'}: 216.6961l109

.ľáľgy: 
Igazolás

i.

Tisztelettel:

Igazol.iuk; lrog1, a Coľvin Saro|ĺ Kft. a Buclapest Jizsefváľosĺ tnkoľntán yzat rnegbízásából. aJózsefváľosí Gazdá|kociási l(özpollt Zrt, által el|átott elic|egeníiési teřekenységek,
részietÍjzetéssel nregvásárolt ingatlanok tekíntetében- nyilvántaľtásuńkban nem szeľepel. ígypénzĹigyi kötelezettsége Táľsaságun|c f-elé nenr áll fent,

/'
t,iĺ""7 i
t \'4 \--l.'

Czilplořsolt
iľodavezeto

*"__*_--l
'illí$gi.*.ł''.. /,l

łĺĺ.i.l:x,l.{g|,':;,'r , :eł< ,í7
Liszi Moll\ýa,

ręfbľens

'u'' *"j]liiľi:::.::;ĺ:ji:i,.,,"[";::.[ 
ÍT;,Ilíľ:'ĺ:1:,l1:-o.n.] |'azgatÖ.ág

rcryffigL^.'" 
u''. ";ä..'da lkoda lfr.)i'k.h u



Alulírott t 1,t a,ł'.,,,#,,Í:.(,Í,,? ś.
mint a ,''','Q,?,r.!,,\'.'{...iĺsľ.ią' i-'.t.ľ.'.'.:..''''.'.''''n;;,",;; ;;;, 

"ll],"J
tÍsztségviselője, kijelentem, hogy . a páIyazat tát'yát képezo ingatian véte]ĺáľanakmegÍuetéséľe képes vagyok, aszükséges anyagi eszközök ľendelkezésemrę állnak'

ff-Til*1.''J#.':ľá| az elmuJt l évben soľban allás nem volt, amelyeket az aIábbi

-ó.. -száłľu rn e l]é0I e t
BudapesÍ VIII. keľĺileŕ, Vajdahunyad u. 9. szám ąląfťi telek elidegenĺtése

I\TYILATK.ozAT
pénzügyÍ alka|nrasságľĺíI

Budapesr, .,?.!.Y,f,:.!.?... /ĺ ŕ.

páIyáző al ít ćłs a/ c é gszerű alłíírás

)

^0,b
bď.
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7. számú melléklet

Budapest VIII. keľület, Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek elidegenítése

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéľől és banl.iszám|aszámľĺól

Alulíľott ,'t'./.Í.łl.,..Đ,'t.1ł,,r,i'',,., lnévlmint a ,,'(,,q'K|,.],y'.,,Í.1ĺ.'q(..,..ĺ'+.l?,ľ.,.
(társaság neve) vezeto tisztségviselője kéľem, hogy a Pá|yázattal kapcsolatos mindennemű
nyilatkozatot, felhívást, éľtesítést, vagy más infoľmációt, valamínt a PatytLzattal kapcsolatos
esetleges jogvitában minden éľtesítést, idézést és bíľósági hatttrozatot, stb' az a|ábbi címľe
kéľem postázni:

Címzett:
CCŁV\"t, 9+ĺL CrĺL {ć 1:ř

Cím:' . 4.,c..ŕľ'',,h.ľ..,,. R,..ę:,V t,1. c4-

Amennyiben az á|ta|aĺrl a fentiękben megjelölt címzett a fenti címen az iratot nem vęszi át,
ennek következményeit a gazđasági tĺíĺsaság vá||a|ja, Tudomásul veszem' hogy amennyiben a
címzetĹ a fenti címen az értęsitést nem veszi ät, az értesités a postáľa adást követő 5.
munkaĺrapon kézbesítettnek minősül.

A pá|yázati felhívás visszavonása esetén a Kiíľó a dokumentáció megvásárIásfua foľdított
ci s s ze get kéľem az a|äbbi b ankszám l aszámt a v i s szautalni :

Bankszáml avezetőpélľzintéze.'...D. /',ĺ..'k,.',.rtI(t..4..e|,.l.(.,...tt.ł,..|('''?.,ą,ř

Bankszámlaszám:.'..I,.Í,f..4..'q'\.|1..:..'1,1,.}..}.''y.!'!.'L,.,:',8.q.q,?..'?'.ľ'?,?.

Bankszámlávalľendelkeznijogosult: .'.?.,?.t'P'i.'.ľł',t!.4.,'(,s,I.t,qÍ'l,'.,Ęľ.,'ą'ę,,'L.,ĺtV.t/"4a.
(név, lakcím vagy székhely) r-',

ĺ
a ,1 /

Budapest, .LQ!.t,9.'..!.?..'.4.J...'........ i ',,

pá|yáző Iáir ásal c é sszeru al źir ás

ýl- Ą0

1ŕ!





8' szamri melléklet
Budapest VIII. keľĺilet, Vajdahunyad u. 9. szám a|attÍtelek elidegenítése

ľ{yILATKazAT

Alulíľott kijelentem,. hogy cégünk a nemzeti vagyonľóI szóló 2011' évi CXCVI' tciľvény 3' $(1) bekezdés 1' pontja sžěľinti

a. )'lĺléĺ!at9.!elŁzęĹĘqk mlngsüJ.

b') nem minősijl át|áthatő szervezetnek.

(a meý,eĺelő szciveg atĺźhúzandó)

ä':il'ill,ľäľ:ľffi1'J#at 
a szeľvę zet vezęto tisztségviselőjeként biintetójogi felelősségem

Budapesr, . ?,,c. .1,.t .,. 1,? .,/. .f .. :, . ., . .

xe.



9. számri mellékłę!
Budapest WII' keľüIet, Vajdahunyad u, 9. szám alattĺ telek elidegenÍtése

: NYILATKOZAT
: ' a pá|yálzaton meghĺrc|eŕett ĺngatluo *"giukiotéJo"ol, áIlapoŕának megismeľéséľőI

i*T*i ľÍI!:::,:"1reshi1d.e-teĺ 
Budapest vIi. kerii,let, Vajdabunyad u. 9. szám aIatti

tájéko ztatástJ:ä':ľ-ffietett 
időpon-tban megnéaem, azaliapotáí e'-"*Jiänutl*o,o miiszaki

Budapest, /,,q.(0,:',(,ł,',..í.]:...'''''

N ts-s
^l)/t
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Székheltr

Adósaím:

Céeiegyzék száma:

TisztelettęI:

stJNÄ TAĺGnÉx aĺľ*x ľłr.ĺłgľ.duo oto koĺe k. hu

Táľgv: Bąnkinfoľmáció

A DLINA TAKARÉK BANK Zrt- igazoijąhogy az

ľ?tó9zám ; 20 | 6 / 0O23g 12/ 00 1
KeIt 2016. decembeľ 15.

Coľvĺn Saľok Koľlátďt F.eletősségű Társaság
ľészéľe

1065 Budapest, Révay utca 10'

25175662_2_42

01-09-20420s

Baľ'kunknál pénzfoľga'mi fizetési bankszámlát vęzęt azďábbiak szęrínt:

(HUF')

A szamlanyitás dátuma;2015. júrrĺus 19.

A saímla nyitĺísa óta ľendszeľes és aktív forgďmat bonyolít.

ä''ĘfrŤjl'ľ:Ťľä"ffi,m;t*ľ,T.ł*. Fizetőképességét és készségét jónak tartjuk.

A táľsaság bankszámlája ęIIen bírósági végľehajtás nem volt és jelenleg sincs folyamatban.
Ajaľsaság fent említett banlĺszámláján ez etmú]t t2 hónapban sorban állás nem volt és jelenleg

*.mäÍľÍ,;ffi4nJľJ#:x,ĺäf;;ř.iÍľ ki- jelenlegi ismeľeteínken alapul, haľmadik

DUxĺ'ľ,tKĺltÉĺ( B.ł.}i K Zn.
K(,ŽK)N'l'

.|lJĺ,{ĺm: t)(,!s14|4,gt,/*stl.7i q,22 (;ĺíÍ. .{Íí,żíd rt. 9j
Ąt I:a\: jú / 5|+4Í15, 96 / 5| *Ą,ó: Ít.mziL, 1ł<łz:tlotl@lluĺualoĺtŁł:u &. 7oqr(




