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Tisaelt Képviselő-testület !

I. Tényállás és a döntés tĺrta|mínak ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváľos VIII. keľül et Jőzsefvárosi onkoľm ányzatKépviselő-testĹilete a I53/2OI4.
(VIII. f7.) számű határozatában elfogadta a ,,Megállapodás a Corvin Sétány pľojekt
keretszerzodés közös megegyezéssel töľténő |ezárástrő|'' elnevezésri megállapodást (a
továbbiakban: Megállapodás). A Budapest Főváros VIII. kęľĹilet Jőzsefvźrosi onkoľmányzat
(a továbbiakban: onkormányzat) és a megvalósításban részfuevő FUTUREAL 1.

Ingatlanbefektetési Alap (továbbiakban: Befektető) kĺizösen úgy döntöttek, hogy a területen
lévő egyes ingatlanjaikat cseĺeszerződések révén' három ütemben átadják egymásnak, így
minđ a Corvin Zrt., mind az onkoľmányzat megvalósíthatja a teľületet éľintő fejlesztési
terveit.
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A Megállapođás alapján Ingatlan Csereszeľződés III. E|őszeruódés keľült megkötésľe a
FUTUREAL 1 . Ingatlanbefektetési Alappal.

Az íngatlarlcsere 3. ütemében keľiil sor a Tömő utca 16. szétm a|atti tźrsashén önkormĺányzati
fulajdonú albetéteinek és a FUTUREAL l. Ingatlanbefektetési Alap érdekeltségébe tartoző
Szigony u,32. szám a|attiüres telek cseréjéľe.

A Megállapodás értelmében, amennyiben a kiegészített szakértőivélemény szerint a Tömő u.
16. szám alatti tĺírsashaz albetéteinek összértéke 55.000.000 Ft - 75.000.000 Ft kĺiz<itti sávban
keľül meghatttoztĺsra' akkor az érté|<l<l,l1ĺinb<izet megťrzetése mellett kĺitik meg a felek a
csereszerződést. Amennyiben az új éľték a fenti sávon kívĺil esik, úgy felek a Mégállapodás
3.16. pontja szerinti eljárást (T|6 etjarás) alkalmazzákazalábbiak szerint:
- ryonkormlínyzat atu\ajďonátképező Tömő utca 16. szám alattiönkormanyzati tulajdonú

albetétekľe elővásaľlási jogot a|apít a Befektętő á|ta| kijelölt cég javára G, az
e|łĺszerzódés aláírásával egyidejűleg megtöľtént),

- az önkormányzati lakásokat és helyiségeket az onkormányzat 2015. december 31-ig
kiüríti (a kiürítésre2O|5.július hónapig sor került),

- a? Qnkormányzat a tulajdonát képező, kiürített Tömő utca 16. szám a|atti épiiletben
elhelyezkedő albetétek egytittesen töľténő értékesítésére nyilváno s pályázatot ír ki a
vonatkozó jogszabá|yokban előírtak szerint, a kiegészített énékbecslésbeń meghatározott
forgalmi éľték figyelembevételével,

- sikertelenpá|yázat esetén, apáIyázatot mindaddig ismétli, arníg az értékęsítés sikerrel jár,
. amennyiben a Befektető a Tömő u. 16. szźlm a|atti táĺsasház önkormányzati tulajdonú

albetéteit a nýlvános értékesítés soľĺín megvásárolja, a Felek az a|betétę|<re vonatkozó
adásvételi szerződéssel egyidejűleg adásvéte|i szerzođést kĺitnek a Befektętő tulajdonában
lévő, Szigony utca 32. szénn alatti telekľe az kányadó éĺtékbecslésben meghatfuozott
vételiáron.

A Képviselő-testület 2015. szeptemberétől több alkalommal írt ki pá|yázatot az ingat|anok
elidegenítése célj ából, amelyek eredménýelennek bizonyultak.
A 2016. szeptember 8-án hozott 17512016. (IX.08.) sz. hatźrozatáva| a Képviselő-testtilet az
alábbiak szerint döntött az ingat|anok értékesítése céljából:

hozzájaru| a Budapest VIII. kenilet, Tömő u' |6. szám a|atti, 36259l0lvt,
36259101N4,3625910/N5,36259/0/N7,36259/0lNto,36259/0lNtr,36259/0lNt2,
36259t0tN13, 36259t0/N18, 3625gtotNtg, 36259/0/N20, 36259t0tN23,
36259t0tN24, 36259t0/N26, 36259/OtN27, 36259/0tN28, 36259/0tN29,,
36259l0/N30, 36259/0lN3I, 36259l0lV32 bĺsz.-tł lakások és nem |akás céljára
szo|gá|ő helyiségek nyilviínos, egyfoľduló s pźiyazat tÍján töľténő egytittes
elidegenítéséhez. A versenyeztetési eljáľást elektronikus úton kěll1efolytatni.

elfogadja ahatározat mellékletét képezo, a Budapest VIII. keľület, Tĺimő u. |6. szźmalatti, 36259/01Nl, 36z59lotN4, 36259/0lN5, 36259/0lN7, 36z5gto/N10,
36259/0lNrt, 36259/0/N12, 36259/0lNt3, 36259/0lNt8, 3625910/Ntg,
36259/0/N20, 3625910/N23, 3625910/N24, 36259/0/N26', 3625gt01N27,
36259/0/ N28, 36259l0/N29, 36259/0/ N30, 3625)/O/N3I, 3625g/OlN32 \tĺsz.-u
lakások és nem lakás céljára szo|gá|ő helýségek együttes elidegenítéséľe vonatkozó
pá|yźnati felhívást az a|ébbi feltételekkel:
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a) a minimális vételrĺr: 161,525.000 Ft,

b) a p á|y źzat b ir źiati sz emp ontj a : a l egmagas abb megaj ánlott v éte|ár,

c) a lakásokra és nem lakás cé|jára szolgáló helyiségekĺe csak egytittesen tehető érvényes
aján|at.

d) a pźůyázat lefolytatásának módja elektronikus.

- páIyazaLi fęllúvás|' Ĺesz kłJzzé a Képviselő-testĺĺlet 136/20Iő. (VI. 02.) sziĺmú
hatáĺ o zatétban fo glaltak s z eri nt.

A Képviselő-testĺilet a versenyeztetési eljĺĺrás lebonyolításával a Józsefuáľosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t bizta meg (a továbbiakban: Lebonyolító).

A pá|yźnati felhívás 2016. szeptember |9. napján keľült kifiiggesztésre Buđapest Fővaľos
VIII. kerület Józsefuĺĺĺosi Polgáľmesteri Hivatal hirdetőtáblájan, a Lebonyolító
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefuáros címú helyi lapban, az onkorm źnyzat és
a Lebonyolító honlapján, továbbá az ollkormányzat és a Lebonyolító számára elérhető
kĺiltségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló intęrnetes hiľdetési portálokon.

Apźlyázati mellékletek beadásĺínak határideje 2oI7.januĺár 15. napja volt. A rendelkezésre
á1ló hatĺĺĺidőben a pá|yázatí dokumentációt négy érdeklődő vásáľolta meg, pźt|yźzati anyagot
két jelentkező nyújtott be:

pá|yázati mellékleteket benyrijtó neve: Euľotronik Zľt.- EU-Spoľt Kft. kĺizĺis jelentkezés
p á|y ázati mel l ékl eteket b enyúj tó cé g1 e gyzékszáma: C g. 0 1 - 1 0- O 43 g 62, O I - 0g -7 I O 67 8
pźůyźuati mellékleteket benýjtó székhelye: l117 Budapest Budafoki út 1|I-t13., I22I
Budapest, Plébánia utca 53.

pá|yźzati mellékleteket benýjtó neve: Cordia New Times Kft.
pá|yázatimellékleteketbenyťljtócégtregyzekszźlma:0I-09-27699|
pá|yézati mellékleteket benyújtó székhelye: l082 Budapest, Futó lÍca47-53. VII. emelet

Az ajźn|ati biztosíték beéľkezésének hatĺáriđejeként 2OI7.janułĺr 27. (péntek),24:OO óra keľült
meghatźrozásra, az aján|ati biztosítékot egy pá|yázo, a Cordia New Times Kft. fizette męB aZ
erľe bizto sított hatĺĺridői g.

A pá|yazati mellékletek bontásna 2Ot7. januáľ 16-án 10 óra 15 perckor kenilt sor' a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, 1083 Budapest, oľ utca 8. szźtm a|atti tárgya|ójéblan.
Jelen voltak: Czuppon Zsolt mb. irodavezęto, dr. Lóriínth Józsefjogi képviselő és Mezei Irén
jegyzőkĺinywezetó.

A benyujtott ajźn|at éľtékelését és a beérkezett ajźn|ati biztosíték határidőben töľténő
źńlta|ását kĺjvetően megállapításra kenilt, hogy a Coľđia New Times Kft. nýjtott be érvényes
jelentkezést és az aján|ati biztosíték hatĺáridőben töľténő megfizetésével teljesitette a páIyazati
felhívásban megjelölt feltételeket, így jogosu|ttává|t az}7l. február |7. napjźn*"gtu,tott
elektľonikus iíľverésen tcirténő ľészvételľe. Azingatlanok kikiáltási ára: 161.525.000 Ft volt.
Miutĺĺn tĺibb jelentkęző nem vo\t, az elektronikus árveľésen a kikiáltási árat taftva a Cordia
New Times Kft. nyerte az aukciőt.

Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testtiletnęk, hogy Buđapest VIII. keľület, Tĺimő utca 16. szám
alatti ingatlanok egyĹittes elidegenítésére kiírt pźĺ|yázatot érvényesnek és eredményesnek, a
pźůyźnat nyertesének pedig a Coľdia New Times Kťt.-t nýlvanítsa, egyutta|jĺĺruljon iozzáaz





ingatlan adásvételi szerzódés megkötéséhez az elektľonikus árverésen tett 161.525.000,- Ft
vételar mellett.

Apá|yźnattal érintett lakások és nem |akás céIjára szo|gźiő helyiségek ki{irítése meýortént, az
ingatlanokľa vonatkozóan nincs érvényes bérleti vagy haszná|ati szerződés, azok üresen
kerĹilnek elidegenítésre és a leendő tulaj donos részére birtokbaadásra.

Javasoljuk továbbá, hogy a Képviselő-testtilet bizza meg a Józsefuáľosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t, hogy a Cordia New Times Kft.-vel, az elektronikus úton lebonyolított árverés
nyertes ével az ingat|aĺ adásvétel i szer złi dést kö s se meg.

A Csere III. előszerződés III. 5. pontja éľtelmében az onkoľmányzat vźi|a|ta, hogy
amennyiben a befektető a nyilvĺĺnos értékesítés során megszerzi a T<jmő 16. szám alatti épület
önkormiĺnyzat tulajdonában lévő albetéteinek tulajdonjogát, úgy azza| egyidejrileg
megvásaľo|ja az iranyađó értékbecslésben meghatározott vételáron a befektető tulajdonában
lévő 36198 he|yrajzi szźlmuBudapest VIII. keľület Szigony u.32. száml alatti ingatlant, vagyis
a szerződés megkötése a pźiyézati eljáľás eređményének függvénye.

A Cseľe III. előszerzőďést a 140/2016 (VI.02.) számt testületi döntés éľtelmében a felek
2016. június 9-én akként módosítottfü, hogy a sikeres pźiyźlzati eljárás esetében az
onkormányzatnak ne kötelezettsége, csąk lehetősége legyen a befektető tulajdonában lévő
36198 hľsz-ú Szigony u. 32. szttm alatti ingatlannak a Tĺimő 16. épület albetéteinek
éľtékesítésével egyidejű megvásáľlása.

A fenti módosítás értelmében az E|őszeruődés 5. pontjanak utolsó bekezdése az alábbiakat
rogzíti: ,,d Csereszerződés III Előszerződésben foglak rendelkezések alapján, hą a
FUTUREAL I. Ingatlanbefektetési Alap ąz onkormanyzat tulajdonát képező Csereingatlanok
III tulajdonát ą nyilvános értékesítés során megvásároljo, a Felek az albetételcre vonątkozó
adĺźsvételi szerződéssel egyidejiÍleg adásvételi szeľződést kĺ;tnek a FUTUREAL ] '

Ingatlanbefektetési Alap Ingatlan onkormányzat attati megvásárlásáról is az irányadó
értékbecslésben meghatározott vételáron, kivéve ha az ()nkoľmlźnyzat a FUTUREAL I.t a
nyilvónos értékesítési púlyózat nyerteséről saíló képviselő testiileti döntés napjdt kijvető t5
napon beliil írásban értesítí arľól, hogy a 36198-hrsz-ĺł íngatlant nem kívánja
megvásdrolní.,'

Az értékbecslésben szeľeplő foľgalmi érték bruttó 9 I .67 3 .989,- F t.

A pá|yázat eredményérőI sző|ő döntéssęl egyidejűleg dönteni kell a Budapest VIII. kerület
Szigony 32. szám alatti ingatlan adásvéte|etźrgyában is. Javasolható, hogy az onkormányzat
nem vásárolja meg az ingat|ant tekintettel arra, hogy a kerület fejlesztési terveibe ezen
ingatlan már nem illęszkedik.

II. A beterjesztés ĺndoka

Az iĺgat|an értékesítésével kapcsolatos döntés meghozata|ára a Képviselő-testtilęt jogosult,
tekintettel arua,hogy azingat|anéľtéke meghalađja a 100 millió Ft-ot.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A d<intéssel az onkormányzat a Corvin-Sétarĺy Program megvalósítása során kitűzĺitt és
vállalt kötelezettségeit teljesíti.

Az íĺgat|arlok értékesítésével az onkorm źnyzatbevételre tesz szeft.





A döntés megllozata|a fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi ktirnyezet

A Budapest Józsefuaĺosi onkormtnyzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66/2012. (X[.13.) ĺinkormĺínyzati rendelet 16. $ aa) alpontja a|apjźn a
100 millió Ft feletti éľtékű vagyon tulajdonjogának ós ćľtókhatĺáľtól fiiggetlenül az
onkormanyzat törzsvagyonába tartoző elidegeníthető vagyon tulájáonjoganak
átnlhźzáséxalkapcsolatos döntés a Képviselő-testĺilet hatáskörébetartoz1k.

Fentiek alap1an kérem a Tisztelt Képviselő-testtilet, hogy az elidegenítéssel kapcsolatos
döntéseit meghozni szíveskedjék.

Ha,ľÁnoza.Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Tĺjmő u. 16. szétm aLatti, 36259l0lN|, 36259l0lN4,
36259/0/N5, 36259/01N7, 36259/0lNrl, 3625910lNrr, 36259/0lNtz, 3625910tN13,
36259101N18,3625910/Nr9,36259/0/N20,36259101N23,3625910/N24,36259/0lN26,
36259/0/N27, 36259/01N28, 36259/01N29, 36259/01N30, 36259/01N31, 36259101N32
hĺsz.-ú lakások és nem lakás céljáľa szo|gá|ő helýségek egyĹittes elidegenítésére kiírt
nýlvános pá|ytzatot érvényesnek és eredményesnek nýlvánítja.

Felelĺĺs: Józsefuiírosi Gazdálkodási K<izpontZrt. vaąyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 20|7 . március 09.

2.) a pá|yazat nyertesének a Cordia New Times Kft.-t (székhely: 1082 Budapest, Futó utca
47-53. VII. emelet, cégnýlvźntaÍtási száma.. Cg. 01-09-27699|, ađőszźtma 25469613-2-
42.) ĺlý|váĺitja, az ingat|anok vételĺĺrát |6I.525.000 Ft összegben, az elektronikus
versenyeztetési elj aľásban megaj ánlott ĺisszegben állapítj a meg.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatrĺriđő: 2017. mĺírcius 09.

3.) megbízza a Jőzsefuríľosi Gazdálkođási Központ Zrt.-t, hogy a Budapest Fővĺíľos VIII.
keľtilet Józsefuárosi onkormányzat meghatalmazásźhő| és megbizásábő| e|járva a
hatźrozat 1. pontjában szeľeplő ingatlanok vonatkozásźlban a Cordia New Times Kft.-vel
az ingat|arĺ adásvételi szerződést a|źń4a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. va1yongazdálkodási igazgatőja
Hatĺíľidő: 2017. ápĺiIis |7.

4.) a Budapest VIII. keľĹilet Szigony u. 3f. szźtm a|atti 36198 he|yrajzi számú tires
telekingatlant nem kívánja megvásárolni.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: 2017. március 09.





5.) felkéri a polgármestert a 4. pontba rogzitett taľtalmú ný|atkozat alźfuására és a
FUTUREAL 1 . Ingatlanbefektetési Alap részére tĺiľténő megkĺildésére

Felelős : polgĺĺľmester
Hatáľiđő: 20|7 . marcius 1 6.

A dtintés végrehajtását végző szervezeti erység: Józsefuárosi Gazđá|kodási Közpoĺt Zrt.,
Gazđálkodási Ügyosztály

Budapest, 2017. februźr 23.

Töľvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

. tr\, (,
l . ^ĺ/ ryj\. //1.,Á ldw- vry t
dr.Mészár Erika la|jegyző l

20ĺ7 FEBR 2 i.

Mellékletek:
- versenyeztetési eljĺĺľás dokumentumai
- a Cordia New Times Kft. pá|yźnatiiratanyaga
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dr. Pesti Ivett
igazgatőság elnöke
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Paraméterek |istája

Nincs paraméter

Paraméter megtaka rítás

Nincs Paraméter megtakarítási adat

A teljes csomagra vetített sorrend
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Lĺcitek

Cordia New Times Ingatlanfejlesztő t<ft, ĺ Káro|y, Ringbauer
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TöK'lt licitek

. 
Ezen az aukciőn nem vo|tak törolt licitek

4, oldal
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Hibás |icitek

Ezen az aukción nem vo|tak hibás |icitek

ł

ry/

5. oldal





Nyomtatva

Alapadatok

2017.febr.17 10:15:09

Aukció azonosĺtó:
Aukcil neve:
Aukció sáma:
AukciÖ tĺpus:

' ossz. hetyezés kiszámítása:
Szeľezócég:
szeNezl felhasznäó:

Rende|kezésre á|ló íedezet
BecsijItérEk

HoŹŹáférhetőség kezde|e:
Aukció kezdete;
Aukció tervezett ĺdđaÍtama:
Aukció Vége

Résztvevök lĺstája

6689494
Budepest v|lÍ.' Tölnő u. í6.

. E|8dási
Egyszen: tételBk kÖ'ltsége

Jozsefu áÍosi Gazdá|kodási Központ zřL
Zsolt, Czuppon

2017'ĺebľ.17 09:35:00
2017.febr.í7 10:00:00

í5 p6rc
2017,febr.17 10t15:00

Cég neve Felhasználó Meghlväs,dőpontla Eto9$dva B6lépeÍ LlcttáIt KlfáÍva?
coÍdia New Times hgaüanÍej|esŕ ĺQiroly' R|ngbaueí 2017 'Íebr.17 c9.,3z:14 |getr. |gen |gen Nem

Leglobb

NyÍtő Nyiló Legiobb Legiobb
Eđvséđ érték kőltséa üłék köftŚéa %

t6í 525 000TCO
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BI]DAPEST' VIII. KERtILET ToMo UTCA 16. SZÁM
ALATTI LAKÁSoK ns rĺnr,yrsÉcEK EGyÜľľBs

MEcvÁsÁnr,ÁsÁna

a.ĺÁNr-,ĺ'ľľnvŐ:

CORDIA I{EW TIMES I(FT.
Ía82 BUDAPEST, ľuľŐ UTCA 47.53. WI. EM.

nĺÁsoLATI rnrnÁľĺy

Jelige: ,,Budapest VI[., Tömő u' I.6. szám a|attilakások
és nem lakás cé|jára szolgáló helyÍségek eliďegenítése''

ť knU7,, l \,_r ,4í



Taľtalomjegyzékz

1. Jelentkezési lap (1. sz' melléklet)
f. Ąaĺlattevő 30 napnfl nem régebbi cégkivonatánakkozjegző által hitelesített masolata
3. Ąánlattevő képviselője a|álĺrźsi cÍmpéldánylínakközjegyző łíltal hitelesített másolata
4, Ajánlattevő képviselője ä|a| az Ąánlatot a|átfuő megbataLmazntt részére adott te|jes

bizonýtó eĘrí maganokiratba foglalt meghatalmazas
5. Ptúytuati dokumentáció megvásárlásĺáróI szóló bevételi pénztäĺrbaonylat másolata
6. 16.152.500,- Bt,arazTizenhatmiltiĺi Egyszáziĺtvenkettőezer Ötszá'zforint ajánlati

biztosíték beÍizetéséľőI szólĺí igazolás tf.ĺ. Nyiĺatkozat végelszamolásról, csődeljáľasľól, felszáľnolĺÁsľól (2. sz. melléklet) 13

8' Nyilatkozat apályávati feltételek elfogadásáľól, szeľzöđéskotésről, ingatlanszerzési
képességľől' aján|ati kötöttségről(3' sz. melléklet) 14

9. Nyilatkozat ađók és adók móđjáľa behajtható köz|artozásolaól; Kiíľóval szemben

L

3-8
9

10
11

15

t6
II

1 8-19
20
2.L

2f
z3
24

25

fennĺílló taľtozásrőI (4. sz. melléklet)
10. NAV igazolás koztaľtozasolaól
11. Helyi adó igazolás
72. Béľleti díj tartozás igazolás; elidegenítéssel kapcsolatos taľtozás igazolás
13. Nyiĺatkozat pénzugyi ďkalmasságľól (5. sz' melléklet)

13.1. Bankinfonnáció
14. Nyilatkozat a kézbesítés heIyéľól és bankszám|aszámrőI (6. sz. melléklet)
15, Nyilatkozat ättáthatő szpwezeto| (7. sz. mellék]et)
16. Az adásvételi szerződéssei kapcsolatos észrevételek' módosítrási javaslatok
77. Nyílatkozat apá|yźnatonmeghirđetett ingatlan megtekintéséľö| állapotanak

mogismeľéséről (8. sz. melléklet)
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Társaság neve, cégformája: Cordia New Times Ingatlanforgalmazó Kft.

Székhelye: í082 Budapest, Futó utca 47-53. Vľ|. emelet

Postacíme: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. Vll. emelet

TeIefonszáma: +36-1-266-2181

Fax száma: +36-1483-0ô56

E-mailcíme: cordia. new.tímes@cordia. h u

Statisziĺkai számĺel: 2546961 3-681 0-1 1 3-01

Cégnyĺlvántartiási száma: Cg. 01-09-276991

Adlszáma: 25465613-242

Szám|avezető bankjának neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszám|aszáma: í 200,l 008-0 1 542245-0 a fi 0002

Képvise|ójének neve, beosztása: FÖldiTibor' ügyvezető

Meghataĺmazott neve1: Ringbauer Káro|y

Te|efonszáma: +36-70-866-4152

Fax szama: +36-1-483-0656

E-mailcĺme: rinqbauer' karoIv(Ôfutu rea|. hu

1. száml me|lék|et
Budapest V|ll. keľti|et, Tömő u. í6. szám a|atti |akások és he|yiségek elidegenítése

Je|enÍkezési|ap

Budapest, 2017. január 13.

Gordia New Times Kft.

Ŕ''b;;;Käly

1 Meohatalmazott esetén
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Cégkivonat ^ 0L:0927ý9?1- coľdíąNęw:Trmep.Ingatlaĺ'Íéjle1xo un.*i' . j1'..oldal' összesen:.J.'.oi'|ll

xcAzsÁGtjcyĺ MINIsuT'ERruM
cÉcnľľonvÁclls És ez' p'.pKrRoNÍKÜs cÉGEĹjÁRÁsBAN
KÖ.ZTEMuKÖDÓs.zgl..G.Át.AT

ĺ eg'aŤos-z7699x.céglegyźékszámÚ'CordÍa New Timeš lngatlanfejlesztő Koľlátolt FęIélő-sség{ Társasig (ĺ082
Budlrpes[ Fütiĺ r$ca 47.53..V||. "'''l cé9 f017,.ianuár 6. napján hatályos adatai a köy'elkezők. ,' .,, .,

t.

z.
zit.

Aôége|nevezg*ę' ;'. .'-.. .'',.
Cördia Ňew.Tĺmes |ngat|anfej|esżtô KoŕláÍolt Fel€ĺősségti Társaság

Bejegyzés kelte: załarczlol kazzétéve: zo1 6/02/04

Hatályos:2016ĺ0?/01....
:.

A 9ég ľiĺvidÍlett etnevezése
Oordia New Times Kft.

Bějegýés kelte: fo1 6ĺ02ĺ01 Köuétéve: 201 6/02/04

Hatátyos: 201 6 I 02/ 01 ...

A cég;székhelyę.:

'e

3/1.

5.

5/1. 1ogz-BudaĎestiu1ó ütca:azsá. Ýii. pm- , '

BejegyŻés kelte: zarclgLioi Közzétěue: 201 6/02/04

iłiffii;:i"ĺa?ol;,aĺgzijol.Kizz.éie,e;zold/pz/oą .. . :'' . 
.;. 

] .. ,' ]. ' ' .:,''] ..'."

6831,08 
. 

Ingatlanügy'nöki tevékenység
' 

-"? -.J

ZAfi.0r.06.

B.

8/1.

g/?.

?/s.

giď:

9/4.
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.Bejegyzés 
ketÍe: 2ü6/a2IO1 Közzétévei 20i anzĺaą

H atátyos; 201 6/ p2/ 01 ...'

6832,0B lngatlankeze|és
Bejegýéś keĺte:. lo1 6| 02ĺ01 Kijzzéťéve: 20i 6/02/04
Hatályos:2o16/02/01 ... .;

A cég

I.Vl9gĘevełes. Qsgzeg Pén4ngm

pgszesen 3.000 000. .Ft,

Bejegyzés kelte: 2a1 6n2/ 01 KözzétéÝe: 201 6/02/04
H étá lyo s : Z01 6. l 02/ q1 ...

": .:. i. .

13/1.-

Aképvise|etmódja:öná|ló'.'.al-.'...'.-::..'.....'
A képvĺsełetre jogosuĺt tĺsztśége: iigyvezet.ő (vezbtő tísztśégviselő) 

:

Ahĺte|es.cfgą|áírásinyi|atkozatVagyazÍigyvédáltalellenjegyzetta|áÍrás.mintabenyújtásrakerü|i'.......
Jogviszony ke zdete: 201 6 / 01 / 1 9

Bejegyzéskelte:?Q16/02/01Közzétéve:.2016/02/04 1 .' ']

9t6.

11.
11/1;

A képviseletľe jggqsut!(ak) adátai
Földĺ Tibor (an.: Emődi lĺona Erzsébet)
SzÜ letési ĺđěje | 1.97 5| 08 / 20
5520 Szeghälom,.tot<ai ůtca 33/3. . . ..

AdóazonošÍľó je|: 839 677 1 M8

:.'21.ĺ1,Adószám:2.546;,g61ą-2:42.-:,','.;'':...'.':...'..

aejegyzé;s kéIte: \arc / ozĺ23 lŚöżz|étéve: 201 ą/02/?4
H at á l y ô s :' f01'6 / a:2 / 23

ł9'., . Ąóé9e|gktrpnjkqqelérh.itő:ĺs,J
.45/1 . A cég,ké2be5Íťesĺ cíine: :

A cég.*mai|.címa: 
.

..' coľdia.new.ti1nes@cqrdĺa'hu ]

. . coĺdiä.new.times@cordia.hÜ

20.T?.01.06.. i
tfi

' tv!,. ll "-:l

htIpé:! cert.e-eeg1egy zek.hu/ ? eegaĄat\apl} 1'092v 699 1 /Cegkivonat



Cégkivonat - aL09-f76991 - Cordia New Times Irrgatlanfejlesztő Koĺl... 3.. oldat, összesen: 3 oldal..i
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49.
4911.

HatáIyos : 201 6 ĺ 0z/ 01 .,,

A cĄl cégjegyzékszámai

Cégjegyzékszam l 
.oiłö:äz-oöďi]

Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyi|vántartásában.

Bejegyzés kelte 2ü 6/a2/01 Közzétéve: 207 6/02/a4

HatáIyas: 2016ĺ02/ 01 ...

A tag(ok) adatai
FutuľeaI Development Holding IngatlanforgaImazó Koĺlátolt FeIeĺősségű Társaság

HU.1.o82 Budapest, Futó utca 47-53' V|l. em. ' . . '. '.. ' .1

.'-.'*...'..''-...-.'..
Cégjegyzékszam: .oiłt-so3759i.

A s'zavazati jog mértéke megha|adja az Slolo.ot' ', . . .

n tagsági jogviszony kezdete : 2o1 6/01 /19
a vaiozeš idapointiá: zolarcsrcs
Bejegýéš kelte: zólsĺosĺzs Közzétéve:2016/05/27 : 

:'

Hatályos: 201 6 / 05 / 05 ...

Swages Real Estate'll, LLC
US-30327 Atlanta, Bohler Mews 2..

KĹi|földi cég, sżeľvezet esetén a nyiĺvántartásĺ szám: 5340418

Kü|fö|di cég, szeľvezet esetén a nyíĺvántartási hatóság; Secretary of the State of Delaware..

Kézbesítési megbízottja: Futuĺea| Holding Vagyonkeze|ő és |ngat|anhasznosító Zártktĺrűen Működő

Részvénytársaság
1082 Budapest, FUtó utca 47-53. V||. em. ' '..

Cé gj egyzéks zą m : 
.o 

i -ĺ'ti1o'ł6z*ii1

A tagsági jogvišzony kezdeié: 2a16/ 05/o5

A változás időpo$ja; !B1ęto5p5
Bejegyzés kelte: 201 6|05/25 Közzétéve: 207 6/ 05/27

HatáIyos: 201 6 / 05/ 05....

Az lM céginformációś Szolgá|ata hivata|osan igazolja, hogy ezen kĺadmány adptai az iĺ|étékes.c$gbírósig jogerős

végzéseĺń.a|apu!ńakA,cégiigybene|nembíráltmódosÍtásnĺncsfqlyanątban.

Készült 2o17jo1ĺ06 og:34i?z. Ą szolgáltatott aa'atot a kibocsätás időpontjában megegyeznek a cégirýllvá.ntąrtó

rendszer adatąival. ;. . . ) ;.'Microseccégĺnfoĺmációsszolgá|taló...:.

-s-

Il. Cégformától fÜggő adatok
1.

1/2.

1/3.

hw s J ĺ cert.e-cegJegy Zek.hul ? aegađatlap / 0 10927 699 1 l Cegkivonat f017.Ü1.06.
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Dľ. Tóth Áłĺm Közjegyzői Iroda
,Dľ. Tĺíth Adám kőzjegyző e-mail: notar@natu.hu

IJgyszźm 1rcffiHt62lz017.

-.A közjegyzó|<tőI szóló 1991. évi XLI. törvény 136.$ (1) bekezdéséĺek megfeleLően, az
általaÍ.n arnal napon elektonikus riton töľtént betekintés alapjźn tanúsítom, hogy ebben az
iđefiízött' Cg. 01-09-276991 cégjegyzékszźmű az i,CordÍa New Times Ingatlanfej|esztő
KoľIátolt Felelős'ségií..Társaság'o nevére kiadott ..Cégkivonať, męgnę\ĺęzésii okiľatban
szeĺeplő ađatok az lgazságliryi Mínisztéľium Céginformációs és az Elekkonikus
Cégeljaľásban Köaeĺniíködő Szolgálatĺáĺál nyilvántaľtott adatokkď minđenben t.N.

A tanusítvany...a nyilviíńtaÍtást vezető szerv áltď kiállított kivonattal, vagy

---Kelt Budapesten,:.2017 . (kettőezer{izen}ĺetedik) év janurái hónap 06.
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,Ąĺ,ÁÍR'Ás I aÍMppnpÁnrr

.-.Alulíľott poľ,nr TIEOR (szĹiletett: Szeghalom (Magyaľország), L975. augusztus 20',
aľrýa neve: Emődi llona Erzsébet) magyar állampolgár, 55f0 Szeghďom, Jókai utca 33/3.
szám aIatti lakos, mint. a Coľđia New Times Ingatlanfejlesztő Koľlátolt F'etelősségű
Táľsaság (rövidített elnevezése: Cordia New Times Kft., székhelye: 1082 Buđapest, Futó
utca 47:53. VIi. em'; cégsegyzékszáma: Cg. 01-09-276991, ađőszáma: 254696I3-2-4f, a
továbbiakban: tiáľsaság) képviseietľe jogosult ügyvezetője (vezetó tisztségviselője), a
társaságot akként jegyzeĺn,hogy a tlíľsaság kézzelvagy géppel előÍrt' elónyomott, nyomtatott
vagy elóbéIyegzett cégnevéhez, ľdvidített neyéhez a nevemet a táĺsaság nevében iĺnállĺían a

. hiteles aláírási címpéldrĺnynak megfelelően, az alábbiak szerint írom: ----.--

dľ. Tóth Áĺĺm Közjegyzłĺi Iľođa
1092 Budapest, Ráđay u.34. U8.
Tel./Fax: (Í) 476.0|58 / (1) 476-a27t. e.mail:notar@notar'hu

Ügyszám: 1 1063 lHJ 63 l20I7 .

-.Tantlsítoľn' FOLDI TIBOR (szĹiletett: Szeghďom (Magyaľoľsr.ag), \975. auguszľus 20.,
anyja neve: Emödi llona Eľzsébet) 5520 Szeghalom, Jókai utca 3313. szćm ďatti lakos,
magyar źúIampolgát, aki szeméIyazonosságát az előttem felmutatott személazonosító
igazo|vtny típusú 634747LA szĺĺmú igazolványával, Iakcímét 272023 YL sramű lakcímet
ígazolő hatósági igazolĺváľlyźwa7 igazolta" ezen az ,ł4ldírđsi CtmpéIdóny'' megnevezésli
okiraton szeľeplő aláíľrásanak valódiságát
*.A köĄegyzőhelyettes täjékoztatja az tigyfelet' hogy a 2013. évi V. törvény 6:7$ ()
bekezdése értelmében ,,az o|yan szeméÍy esetén, aki nem érti azt a nyelvet, ame|yen az
Írásbeli nyilatkozatát taftaJmaző okirat készĹilt' az íľásbeli jognyilatkozat érvérryességének
további feltétele, hogy magábő| az okbatból kitĺĺnjön, hogy annak tuta|mát a tanúk egyike
vaw ahitęlesítő személy a nýLatkozó félnek megmagyaÍ ázta.,, ----.--

--Az ugyfél tudomasul veszi a közjegyzőhelyettes tźljékoztatäsáú. aközjegyzőkől szóló 1991.
évi XLI. töľvény 122. g (2)-(10) bekezdéseiben foglaltatraóL, továbbäĺ akozjegyzöhelyettes
tá$ékoztatta a szeĺĺéIyazonosság ellenőĺzésévei érintett felet az ellenőľzés céljráľól' módjaľól
es taĺtalmárôl, akozjegyzőíkoztemíiködés megtagadásanak kötelezettségéröl és a 122' $ (8)
bekezdésében megjelölt bejelentésí kötelezettségéľől, vďamint az e|Ienőľzés soľĺán megismert
ađatok kezeléséľől
*-Az eljárő közjegyzőhelyetĹes tajékonaqa
elektronilans úton történő lekérdezésére a

az ügyfelet hogy személyes adatainak
jelen köĄegyzói tanúsítvrány

megelözően soľ keriilt.
*.Keit Buđapesten ,2017 . (kettoezer.tizenhetedik) év januáľ hónap 06.

.L ---'" *
dľ. LehelDávid

koĄegyzőhelyeťtes

FJ\r [,
I

*3-
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bodnarg
Ceruza

bodnarg
Ceruza



NĺEGEIÁTALMAzÁs

Jelen okiľattď a Coľdia New Tĺmes Kft. (szélüeý: 1082 Budapest, Futó u. 47-53,,
cégegyzékszám: 0L.09-27699t, ađ6szálm: 25469613-2-42, statisztikai száĺĺljeL f54696I3-
6810-113-01' képviseli: FöIdí Tibor Íigy,lezetś,továbbiakban a,,Társasíg!,) eaĺton

meghatalmazza

Ringbaueľ Káľolyt (anyja neve: Iľtó Lmą Iakcíme: 1055 Buđapes| Honvéd u. 38., személyi
ígazolváĺy száma:640165RA, szĺiletett: Budapest, 1964. 06' 30.),

hogy a Buđapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefvfuosi onkomĺĺnyzaą mint Kiíľó altal a
Budapest YÍIL kerul.et, Tijmő u. 16. sr.ám a|atĹl. 36259/0lNl: 36259/0/N4. 36259ĺ0ĺN5^
36259ĺ0ĺN7^ 36f59ĺ0|Nl0. 36259/0/Nt1. 36259ĺ0|Nt2, 36259/aNB" 36f59l0lNl8.
36259lalNw. 36f59/alM20.36259l0lNz3, 36259|0lN24. 36259laNf6- 36f5glÜlv27.
36259l0ĺN28. 36259/0lN29.36259/aN3a. 36259l0lN3t. 36259ĺ0|N32 he|wajzi számű.
lďcások és nem lakás céljáľa szoleáló hęlyiségek tźtgyában meghiľđetett pőtyfuat soľĺín a
pźiűyázatr đokumentációt a Józsefuáľosi Gazdĺĺlkodási központ Zrt-től^, mint a pŕnyárat
lebonyolítójźńóL a Táľsaság ľészéľe megvásráľoIja ílletve áBlegye, a sztilĺséges títoktaľtási és
egyéb nýlatkozatokat szóban és íľásban a Taľsasag nevében efiárva önállóan megtegye, a
pályázathoz kapcsolódó báľeely kérđesben _ beleéľtve apźtyázatĺ ajźnLat ala$asátllletlĺe az
elektronikus póJyázatoĺ tĺjrténő t&nlé:teĺt és ajĺánlattételt ís . a Táľsasĺág nevében tďjes
köľüen, önĺíllóan eljáľjon'

Budapest, 20t6. szeptembeľ 20.

A fenti meghatalmazást elfogadom:
Budapest 2016. szeptemb er 20,

Név: ĺłtarł.,ęę7t1 ct( ffił;uÚ-
Cím: ei(o6. tr:'riĹe.cx.ĺaĐ +.l

Szig. Sz.: @32.V-/L* \

UtĽTö{ą
SŁ,+przj k'J..^&>

t-.-"'1 , /, /
--1'.-..'. 

''\.t.ŕ'.> .... /i:=

Név: ł<ĺł'ĺłi'.,' i- s?.r}BcLĹ]

Cím: ,.Łl,. J((:)ŕ\řę-(.i-| ::)ą}ĄPliG .. a<ł.

si{gT!.z..: ( P t'(/ĺľ,łr
vĚ-f.t:ťů L' . tI

Nerv Times Kft.
: Fiildi Tibor iĺg}rĺlezető

- Ąo*
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bodnarg
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Ceruza
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Ceruza

bodnarg
Ceruza



2' pétdány Bizony|atszám: 2016.3100000080

Józsefuärosi Gazdálkodási Kĺjzpont Zrt.

1082 Budapest
Baĺoss utca 63-67.

Magyaĺoľszág

Kézi bizonyĺatszám

Dátum: 2016.09.21.

Befizető álta| Íjzetett ô3 500,. HUF-(o)i azaz Ha|uanháromezeľ-ötszáz Forini-(o)t az a|ábbíak szerint ke|| bevételeznl:

Bizonylatszám Szöveg Deviza Kerekĺtés Osszeg
SzámIalĺĺegyen|ĺtés

201 6-JPA/o00009

Tete|.ę]ĺ összesen:

63 500,-

63 500,- HUF

63 500,-

63 500..

\'" \
X'xl\j

.'.'.......''.'....''...'.,....

Utalványozó Könyveĺcĺ

- 1\Ą*
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ffi|Roüffieüsen
|ďb|BA6wĺK

Igazo1ás a.zonosító: FU-A0BMEĐ-20L7aLr.O-001

coRDIA NEW TIMEs INGATI,ANFE sĺ'nsz,tő
KFT.
r'tľĺó utcł 47-53. Vrr. EMELET
H - 1082 BIIĐÄ'PEST

ĺcazoĺ.Ás Áľmeĺ'6s rrľ,ĺssÍľÉsÉnőľ.

t--
Ezúton ígazo1juk, hogy 1.2oo1'oo8-o!542245-oo1o0002 szárňú HUF bankszám}ája terhére
L6.a52.5oo,o0 a-zaz Lj'z'enhatmillió . egyszäzőtvenkettőezer - oĹszáz ltÜF összegri átutalásí
megbizásáL, ,Íözsefvárosí Gazđálkođásí Kp javára 20L.7.0]..09 értékąappal t'e1jesíteŁtük.

Keđwezményezett számlaszáma: HU2o]-04o33870002885900000006 (KłIł Bąnk zrt. 338 Corĺrĺn
Negyed)

Kózlemény: ajántati biztosíték, Tömő u' ].6.

Fzen igazoIást iĺgyfelirnk kérésére állítottuk kí.

łt):./+ł.:......., zo!.t.01'3.o OB:.27z54
I

- Ą7_

Roiffeisen BonkZrÍ. H.1054 Budopest, Akodémio utco ó. o PosÍoi cím,/PostoIoddľess: Budopest l700

Tel.: {3ó-l | Ą84-44oo 6 Fox: |36.|| 4844444 o |nternet: www.roifÍeisen.hu o E.moil: info@ľoiffeisen.hu

R/l
\

FővóĺosiTörvényszék Cé9bíĺósógo o CégIegyzékszóml01-l0.04l o42 g Adőszóml l0'|98014-4-44 ć
MEMBER oF THE AUsTRIAN RAlFFEĺsEN BANKING GRoUP tĺ

'" 
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2. számú mel|éklet

Budapest V|l|' keľületn Tömő u. 'l6. szám alatti lakások és helyiségek elidegenĺtése

NYILATKOZAT
végelszámolásról' csődeljárásról, felszámolásról

Alulírott Cordĺa New Times Kft' képviseĺetében kĺje|entem, hogy a társaság

o Vége|számolás a|att
o elĺen csőde|járás folyamatban
u elIen felszámo|ásĺ e|jáľás fo|yamatban

Kijelentem továbbá, hogy a Cordia New Tĺmes Kft-re vonatkozian a 2015. évi cXL|||' törvény 62. $ ěs
63. $-ban fogla|t kizárć' köru|mények nem á||nak fenn.

BudapesĹ 2017, január 13.

A *-gal megjelÖ|t résznél a megfeĺe|ő szöVeg aláhúzandó.

-á||/lem-ĺtl!
*van/gĘcs
*van/nincs.

RingĘauer Károly

Cordia New Times Kft.

bt
-*- n

ľ--\ / l\V''t il
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3 számú mel|ék|et

Budapest V|||. keľület, Tömő u. 16. szám alatti lakások és helyiségek e|idegenítése

NYILATKOZAT
a pályázati feltéte|ek elfogadásáľôĺ, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességrő|, aján|ati

ki'töttségľől

Alu|Íroti Cordia New Tĺmes Kft. kĺje|entem, hogy apá|yázattárgyát részletesen megismertem, az

ajánlattéte|feĺtételeit, a pá|yázati kiírást magamra nézve kltelezően e|fogadom.

Kijelentem, hogy Magyarországon ĺngatlanszezésre jogosult vagyok.

Kijeleniem, hogy a pá|yázati felhĺvásban fog|a|t 60 napos aján|ati kÖtottséget vá|la|orrl.

Kije|entem továbbá, hogy amennyiben a Kjĺrl az ajánlatok eredményének megá|lapĺtására vonatkozi
rrátáridot elna|asztja, úgy ajánlattevő vállalja az ajánĺati kĺitöttség meghosszabbĺtását a pá|yázat

eredményének megálĺapÍtására vonatkozó határidő elhalasztásának napjaĺ számáva| megegyezően.

Budapest, 2o17. január 13.

*Ą\_

FüĺjM;;Kilü
meghätaImazott
Cordia New Times Kft.

LE



4. számÚ melĺék|et

Budapest Vlll. kerü|et, Tömő u. 16. szám a|atti |akások és he|yĺségek e|idegeníĹése

NYILATKOZAT
kiíľóval szemben fennál|ó tartozásró|

,A|uĺíroti Ringbauer Károly mint a Cordia New Times Kft' meghata|mazottja kĺjelentem, hogy az

ajánlattevőnek,

. Kiĺróvalszemben tartozása (he|yiadó, bérleti díj stb) * van/ nincs;

. Kjíróval szemben szerződésben väl|alt és nem ieljesített kotelezettsége * Van/ nĺncs,

. továbbá ajánlattevőnek adó és adók módjára behajtható kÓztartozása nincs

ame|yeket az a|ábbi okiratokkat igazo|ok:

1. Nemzeti Adó- és Vámhivata| áItat kiadott ADTIGAZoLAS

2' Budapest Főváros Vllĺ. Kerület JTzsefváros Polgármesieri Hivatal álta| kiadott ADlHATlsÁG|
IGAZoLÁs

3. Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt'' igazo|ása bérletÍ díj tartozás vonatkozásában

4. Józsefuárosĺ Gazdálkodási Kozpont Zrt. igazo|ása elidegen[téssel kapcsolatos tartozás
vonatkozásában

Budapest, 2017, január 13.

Cordĺa New Times Kft.

A --ga|jetolt résznél a megfeleĺő szoveg aláhÚzandl.

T-'A'\

Ringbäuer Károly

- 
/\) .-

bo



I z:.,!r- A DOKUMENTUM I

I f :-' ELEKTRoNIKUsANI
I l ł1 NemzetrAdó- t{tTELEsÍTETr 

li' áłĺ t esvámh|vata|---jj:I v I o*r*.G6il*o*ĺseĺEall - / nmŃrsoľ rDÉ |I ęýa'.ű
| \w. x*'tqr,*.* Ilai

, Nenzetĺ Adó- és Vámhivatal
Kelet-budapestĺ Adó- és Vámĺgazgatósága

Ügyintéző: okolicsanyi Rita
Telefonszám : (L) 43 1'.9933

Ügyszám: 3038f42577

a.nórca.zoĺ.Ás

A renđelkezésemre á1ló dokumentumok - nyilvantaľtások - alapján igazolom, hogy

coľdia New Times Ingatlanfejlesztő Koľlátolt Felelősségíĺ Táľsaság
2546961s-2-42

1082 BUDAPEST FUTT ÜTcÄ 47-53. VII.em.

adóalanynák a Nemzeti Adó- és VámhivatalnŁ| ezen igazo1rőn kiadásának napján nyilvántaľtott

tartozása, valamint végľehajtás ta, Ý a1y visszataľtásľa átadott köztaľtozása nincs.

Ezen igazo|ást az adőa|any kérelmér e pá}y ázat benyújtás cé|j aľa adtam ki.

Ezazigazo|ĺís nem szo|gäĺ|bizonyítási alapul atartozás beszedéséľe irányuló eljáľásokban.

Ezen igazo|ós tarta|mazza a Nemzeti Adó. és Vámhivata| nyiLvántartása szerint fennálló tartozás, a

behajthatatlanság oímén nyĺlvántartott, de el nem éviilt tartozás, az adők módjaĺa behajtandó

ki)ztartozás, a végrehajtásra, vary visszatartásľa átadotĽ köztartozás megfizetéséľe vonatkozó

adatokat.

BUDAPEST, 20L? . januźlt 6.

dr. Szarvĺík Jenő

igazgatő
(hatásköľ gyakorlója)

dr. Molnár Edit
osztá|yvezető

(kiadmanyozi)

Ellenőrzési azono sító : 26 5 I 0 49 1' 610 8 07 1 1139 529 533

_ ĄC_
>^
\/\

Y

1438 BUDAPEST Pf512 Telcťonsám: (1) 467-7100 Fax: (L)460..1721

Kérjük, válaszlevclében szlveskedjék iktatlszámunka hivatkozĺli és adóazonosító számát felHrntetnil

. ,ł|.',

'ł .( /..

34





BUDAPEST F6vÁR0s t/ĺII" HERuLET józ5EtvÄBÍlsI F0LGÉEI{ESTERI HIVRTńL PÉHZuEYI U6Y{15ĺTÁLY AD{UEYI Ift0DA

10B2 B|JI}APE$T.Bäft{lss U. ó3-t7.Ii.EH'2Ü4/ó.. TEI'|4l?-?ĺ4l'. Fa'{: 459-tl4E. E-fiJii! idouqľEjÚEsefvärls'hu

usy i ratgĺáĺn l L4-35 /34 / :!Í7L7
E1őadó: s=appanos ImrénÉ
Telefon: 459-?517

Attól{AT'íEiÉEI IEAZDLń5

A= ł:ín|.;'ormányeati adóhatóság igaľo1ja" hogy n7i1vántartága suerint

trtrRI}IA NElď TIF{Es HFT
- szÉk.hely:1$tsZ BP. FUT+ U' 47_5'3. VII.
- adńszáĺn: E54&?t13_7_4Ż'

jogí =zeĺnÉlyneko tár=aságnah:

- onl,;orĺnányľatí adó su áĺnláj án: {J ! -Ft

- j-degenadó gaám1á.ján/mág 5EerV á1ta1 l.;iĺnlttatott: ". '. " "Ö.-Ft
. sépjárĺnťĺadú ggáĺnláján! ... ."(:}l_Ft

ĺnutat|,;o=i|'; "

A fentiek alapján az adÉhatósági igazalás kiátlitá=ának napjáig a
kÉrelĺnezőneh adótartozása ni-ncg.

A hatlságí biuonyítványt aĺ ł.iqyfé1 kérégére pá1yáĺat cÉ1.jábr1 1
pétdányban adtaĺn ľ;i a |,;m=igaĺgatási hatósági e1járás ég sĺo1gá1tatás
á1ta1ános gľabá17aíró1 sĺó1É" tobbsparosen mldogítatt 20'14" évi CxL.
torvény (k.et. i BT'g (1} l (3} bek.a1apján"

ĺ.\ĺ adńhatóĺiágí igaro1ág l,;iá1 1ítása i 1 1etéL;menteg az i 1 1etél,:.e|,;rő1 gľó1ó.
toL:bg'ĺorogen ĺnldt:sított 199ĺ]'.Évi xEIII' torvény ( Itv. ) Me11é|,;1eténel.; XXI.
cím 4" pontja érte1ĺnében.

. B r.r d a F E 5 t, 7't:,t7.ĺ]1"11.

Danada-Rimán Edina
I

=ő ľľęvébĺ
ť#ffi^.
.od*vte*l

W?

V ŕš '/-
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15p pĺ]ł}J. : 2ł-.lĺ-lE
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Kereskedelmi célú bérbeadási Iroda
lJ gyiĺtéző : D ér Lászlóné
Telęfon: 216-69-62l?00

Vĺ,GyoNcĺr;.DÁt.ąopÁsl lcĺ.zcĺĺosÁc

Tisztelettel:

Tfugya:IgazoLás nem lakás céljáľa szolgáló
hetýség bérleti díj taľtozĺĺsáľól

Igazolom, hogy azCoľdia New Ti*u, Kft. (cégjegyzékszźlm: 0I-09.276991, székhely: 1082

ií"a"p"'t, FuTó u. ąl-sl, VII. em.) a Budapest Józsefuáľosi.onľoľmeĺlyzat megbízósělbó| a

Józsefuaĺosi Gazdá1kodási Közpo Ń Zrt. fltäi e[ĺtott béľbeadási tevékenységek tekintetében

szerződéses jogui'"o;y;l nem ľendelkezik, így pénzigyi kötelezettsége nem áll fenn

Táľsaságwk felé.

LzigazoLźlstpőIyázatbenyújtasacéljábólađomki.

Budapest, 2017 . iawar 11.

l- Jó*'f'á'''i ]ä
I Gazdállĺodási l(Özpont Zrt. I

T ĺ 
^ł,ĺl 

i,,

' ĺ \K[!..l
Rozgĺiń.yĺ MarÍann

csopoľtvezetö

Azigazo|ást átvettem:

Józseíváľos| Gazdá|l<odásĺ Kôzpont Zrt' . Vagyongaz<ĺál|<odási lgazgatóság

l0B3 Dud.,gest. Los<inci trlcĺ. 2 . 'i.e|eíb:t: 0ó ĺ 333 ó7B| . i.nr'lil, \.;ĺťycnľarJil|kcda..lil-'ĺ;i.hu

w
\\, ".'

"*Ą.:' //ďy* 4ą -
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5 VAGYoNGAzDÁLKoDÁs| ĺcĺzcRTTsÁc ;ł

Coľdia New Times Kft- Ui.: Lovasné Szabó lldikó
Üi.sz.: LHÉ.. :.,,,,.ĺ ;..,,,lzoĺl.

Budapest
Futó u' 47-53.
1082 Tárgý: Igazoĺćn

Igazoljuk, hogY a Coľđĺa New Times Kft. (1082 Budapest, Futó u. 47-53,)a Budapest
Józsefvárosi onkonnányzatmegbaásából, a Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZľt.
álta| ellźtott eliđegenítésí tevékenységet rész|etfrzetéssel megvĺásárolt ingatlanok
tekintetében, nýlvĺántartásunkban nem szerepel,igy pénaigý kötelezettsége Tarsaságunk
fęlé nem áll fent.

Az igazol:źst páIy äaaton' v a|ő r észv étel ťárgyáb an adtuk ki.

Buđapest, 2017' januátt 9.

Józsetváľosi
i Gazdálkgdási l{ozpont Zrt' I:--Łtszterctteľ_zĄ.-.---I-tsz[erctteř_

ĺ í-.
ĺĺ.' Y ľlĺ

c'[řĺ-Á#*ut Lou}#*ó ndikó
mb'irodavęzető' ľefeľens

tfr* ĺ|Y-
Józseívárosĺ Gazdálkodásí Közponc Zrt. . Vagyongazdáĺkodásĺ |gazgatóság

|083 Budapest, Losoncĺ utca 2 . .felcÍon: 
06 l 333 ó78| . Emai|: vagyongazdalkodas@jgk.nu

-l*
KN

\ľ
to!/ŕ
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5' számú mellék|et

Budapest Vl||. kerĺi|et, Tömő u' {6' szám alattĺ |akások és helyiségek e|idegenĺtése

NYILATKOZAT
pénzügyi a|kalmasságľó|

A|ulírott Rĺngbauer Károly mĺnt a Cordia New Tĺmes Kft. meghata|mazottja, kijelentem, hogy a pá|yázat

tárgyát Répező ĺngatlan véteĺárának megfizetésére a Cordía New Times Kft' képes, a szÍlkséges anyagi

eszkozok a Cordĺa New Tĺmes Kft' rendeĺkezésére á||nak.

A számlavezető banknál az e|mú|t 1 évben sorban á||ás nem volt, ame|yeket az a|ábbi okiľattal igazo|ok;

1. Raiffeisen Bank Zrt. á|ta| kiadott BANKINFoRMAc|o

Budapest, 2017' január 13.

Řń
\

Rin$Ęauer Káľo|y

Cordia New Times Kft.

- 2q-
ĄĄ



Igazolás azonosító: Bc-AoBMED-2o170110-002

coRDIA NEĺ{ TffEs I}rGAľHAIľFtilIT'Eszĺ6 re:ľ.
E - LoBz BIIDÄPESľ ľur6 mce 47-53. \nr. EMEI'Rľ

l&ĺplRoüffeísert
|e|BÁruK

sA}ĺKrľľonMÁcró

EzútÖÍI igazoJ.juk, hogy Ugyfelirľrlc

'. coRDĺn rgslĺ ľÍMEs INGAľLAltt'Bľľ,nszt6 m.
(H - 1082 BI]DAPEsT ľutó uľce 47-53. vrl. EMELET, } (tová.bbĺakban: Úg]ŕfé}), az alábbi
számla.számo(ko)n vezeĹ számlá(ka)Ł a Raíffeísen Bank zrŁ.-né]. (105ł BuđapesŁ, j\kadémía

u. 6.) :

Számlaszám
Htr63 -r-2 0010 0 I *01542245 - OOI-0 0 002
EU63-a2 0010 0 B -0 1542245 - O02 000 0 9

Név Dev Nyítás
coRDTÄ NE}í TIME IÍ-[IF 20Ĺ6-02.22
conĐIA NEtĺ 1 t{B EIIR '2oL6.a2.22

BankunknáI ÝezeŁett száml-áín jeJ.en1eg sorban á]-1ó téte} ni-ncs és a számlanyitás ótą sem

volt sorban ál1ás.

i\ 6'é9 Bąnkunkkal. szembenĺ fízetésí kótelezetĹségének ĺĺíađen alha1ommal iđóben elegeE
teŁts.
tuđomásunk szerint a cé9 pénzůgyí ľrelyzete stabil. csód illetve felszámolási eljárás
a].atŁ nem á1I. .TeJ.enleg a cég ezámlája el1en bíróságí végrebajŁás nincs foJ-yamatban.

űe1en igazo1ást tigyféi. kifejezett kérésére és |lozzájäľu1ásával ál].íĹottuk ki. .relen
ígazolás Bankunk részérőJ- semrnílyen kót'elezeŁtségvál}alásE nem jelent.

szg:1 informácĺó az Ügyfé]. kéréséľé, ktzárólag tájékoztaŁó je11e9ge1 kerii]. kĹađásĺa és
Lartalma nem sao1gáthaĹ aIapu1 a Bankkal szembeni bármíféle igény érvényesít'ésének.

20t7,0L.10 09: 09z4f
'.7t1

'(...i"-.l.'..1;t'''i'.. 1.;..',. i.1'ĺ.:iuu.t'
-,7,tí.:ł, .' :,'i .,. :','

/U#-> .cąĺyqG,.fu
;;i;;;i;';.*';;i: "''

BeoszEás:

Ąl- A',\-

Roiffeisen BonkZrt. H-l054 Budopesi, Akodémio utco ó' g'PosÍoi cím,/PostoI oddress: Budopest 1700

Tel.: {3ó-1) Ą84-44Ö0 o Fox: |36-1| 48Ą-4444 e |nternet: www.roifÍeisen.hu o E.moĺ|: ĺnfo@rqifÍeisen'hu

Fővórosi Törvényszék Cégbírósógo " Cé9iegyzékszóm:01-10-041o42 o Adószó'm: l0198014.4-44

MEM.B.ER O.F. THE. AUSTR.IAN RAIFFEISEN -B'ANKING GROUP
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ô' számú mel|éklet

BudapestVlll. kerület, Tömő u. í6. szám alatti|akások és helyiségek e|idegenĺtése

NYILATKOZAT
a kézbesítés he|yéről és bankszámlaszámró|

Aĺu|íľott Ringbauer Károĺy mint a Cordia New Times Kft. meghata|mazottja kérem, hogy a Pá|yázatta|
kapcsolatos mindennemű nyĺlatkozatot, f.elhÍvást, értesĺtést, vagy más informáciit, valamint a
Pályázattal kapcso|atos esetĺeges jogvitában minden értesítést, idézést és bíľósági határozatot, stb. az
aĺábbi címre kérem postázni:

Gĺmzetť Cordia New Tĺmes Kft.

Cím: 1082 Budapest, Futó utca 47-ilg.V||. eme|et

Arnennyiben az á|ta|am a fentiekben megjelö|t cĺmzett a fentĺ címen az ĺratot nenr veszi át, ennek
következményeit a gazdasĺági társaság vá||alja. Tudomásu| Veszem, hogy amennyiben a címzett a fenti
cÍmen az értesÍtĺást nem veszi át, az értesítés a postára adást követó 5' rnunkanapon kézbesítettnek
mĺnősĹi|.

A pályázati felhÍvás visszavonása esetén a Kiíri a dokumentácii megvásárlására fordított osszeget
kérem az a|ábbi bankszám|aszámra visszautalni:

Bankszámĺavezetó pénzintézet Raĺffeisen Bank Zrt.

Ban kszámla szám: 12001 008-01 542245-00 1 00002

Bankszámlával rende|kezni jogosulĺ Cordia New Times Kft. (1082 Budapest, Futó utca 47-53. v||.
emelet)

Budapest, 2017, január 13'
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Cordia New Times Kft.
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7. számú metléklet

Budapest V|ĺl. kerü|et' Tömő u. 'l6. szám a|atti |akások rés he|yiségek elidegenítése

NYILATKOZAT

Aĺulírott kije|entem, hogy cégĺ,lnk a nemzetĺ vagyonró| szóli 2011' évi CXCV|, tÓrvény 3. $ (1) bekezdés
1. pontja szerinti

a.) át|áthato szervezetnek minősü|.

b') nem minősül átlátható szervezetnek.

(a megfelelő szoveg aláhťlzandl)

A'1.e|en nyĺlatkpzatomat a szervezet meghatalmazottjaként bÜntetőjogi feleĺősségem teljes tudatában
teszem.

Budapest, 2017. január 13'

Cordĺa NewTĺmes Kft.
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Budapest Vlll. kerĺilet, Tömő u. 16. szám alatti |akások és helyiségek elidegenítése

Az adásvételi szerződésse| kapcsolatos észľevételek, módosĺtásijavaslatok

Aĺu|írott Ringbauer Káro|y mint a Cordia New Times Kft. meghata|mazottja, kijelentem, hogy az
ajánlattevőnek a pá|yázati kiĺrásban szerep|ő adásvéte|ĺ szerzödés tervezette| kapcso|atban az a|ábbi
észrevětelei.Vannak, me|yek az adásvételiszerződés véglegesĺtése során tisztázandók / pontosítandók:

A szeződés 6. pontjában pontos[tandó a foldhivatali bejegyzés jogcíme.

Budapest, 2017. január 13.

Cordía New Times Kft.

Rin$bauer Káľoly
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B' számú melléklet

Budapest V|l|' kerĹilet, Tömő u. 16. szám alatti takások és he|yiségek e|ĺdegenítése

NYILATKOZAT
a pályázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséľő|, állapotának megismeréséľő|

A|uĺírott a pá|yázaton meghĺrdetett Budapest Vll|. kerĺilet, Tłirnő u. í6. szám a|atti {8 db |akást és 2
db nem lakás cé|jára szolgáĺó he|yiséget e|őzetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az állapotát
és arra vonatkozó műszaki tájékoztatást megismertem.

Budapest, 2017. január 13.

Ringbtuer Káro|y
meghatalmazott
Cordia New Tĺmes ľfft.
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