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A képviselő-tęstületi ülés időpontj a: 2017 . március 09. . sz. napiľend
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VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság vé|eményezi E
Emberi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi tr

Határozati i av as|at a bizottság, szźlmźLÍ a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Emberi Eľőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteńesztés me stársy a|ását.

Tisĺelt Képviselő-testület !

I. Tényállás és a diintés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Budapest Főváľos VIII. kerület Jőzsęfuárosi Önkormányzat (a továbbiakban: onkotmányzat)
tulajdonában áll a ^Budapest VIII. keľület, Tömő u. 58. sz. alatti, 36108 he|yrajzi számon
nyilvántartott, 53 5 rŕ alapteľü lettĺ in gatlan.

Az ingat|an megnevezése: Lakóéptilet * udvar + üzemépület. A lakóépület 133 ĺĺŕ, az udvar 313 m2'
míg az üzemépület 402 m, alapteriiletiĺ. Műemléki védettséggel nem ľendelkeznek.
A Képviselő-testület 201ó. dęcembeľ 0l -jén hozott 235/2016. (x[01.) sz. határozatźpa| az alábbiak
szerint döntött:
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- hozzájárul a Budapest, VIII' keriilet Tömő u. 58. sz. alatti, 36108 hrsz.-ú ingatlan páIyázaton
történő étékesítéséhez.

- elfogadja ahatározat mellékletétképező, a Budapest VIII. keľület, Tömő u. 58. sz. a|atti,
36108 hĺsz;-ú épület elidegenítésére vonatkozőpá|yázati felhívást azalábbí feltételekkel:

a) a minimális vételár: 148.520.000 Ft.

b) a pá|yázat birá|atiszempontj a : a legmagasabb megaj ánlott vételár,

c) ajántati biztosíték a minimális vételár IO%o-a:14'852.000 Ft

d) apá|yázőnalďvevőnek vállalnia kell, hogy
da.) a telekingatlan biľtokbaadásától szźmított 2 évęn belül jogerős építési engedélý
szeÍez,
db.) a jogeľős építési engedély megszerzésétől szźtmitott 2 éven belül jogeľős
haszná|atb avétel i enged é|yt szer ez,
dc.) a jogeľős építési engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

..' kĺjtbér összege 15.000.000 Ft; a jogeľős használatbavételi engedély megszerzésének 60
napot meghaiadó késeđelme esetén a kötbéľ összesę
7.500.000 Ft, amely kötelezettségek garanciaszerződés megkötésével biztosítandók. A
garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időanĺnyosan
éľvényesíthetok' Az előzőeken túl felmerülő késedelem esetén vevő által fizetendő napi
kötbér mértéke 30.000 Ft.

A Képviselő-testület a versenyeztetési eljárás lebonyolításávaI a Józsęfuárosi Gazdálkodási Központ
Zrt.-tbizta meg (a továbbiakban: Bonyolító).

A pá|yázati felhívás 2016. decembeľ 08. napja és 2077. január 16. ĺapja között került kifiiggesztésre
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Polgáľmesteri Hivatal hirdetőtáb|źĄźtn, a Bonyolító
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefuáľos című helyi lapban, az onkoľmányzat és a
Bonyolító honlapján, továbbá az onkormányzat és a Bonyo|itő szźlmźra elérhető költségmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre á1ló internetes hiĺdetési portálokon.

Az ajánlati biĺosíték beérkezésének határiđejekéĺtt 2017. január 25. (szerda),24:00 óra keľtilt
meghatźtrozásľa. A ręndelkęzésrę á||ó hatáľidőben a pá|yázati dokumentációt két gazdasźąi táľsaság
vásárolta meg, az aján|ati biztosítékot egyedül apáIyázó fizette meg.

Aptiyźnat beadásának határideje f0I7 . január 26. (csütörtök) 10:00 óľa volt'

A páiytuatra egy ajtn|at érkezett hatáľidőben:

- páIyázatot benýjtó neve: ARAN Invest Kft.
- páIyázatot benýjtó cégjegyzékszáma: Cg. 08-09-025997
- páIyázatot benyújtó székhelye: 9024 Győr Kálváľia utca2. B épület
- megajáĺl,lott vételar: 148.520.000 Ft
- fizetési mód: egy összegben, hitel felvétele nélkiil.

Apźiyázatbontásara fOI7, január f6-tn 10 óľa 15 peľckoľ kerĺilt sor, a Józsefuáľosi Gazdálkodási
Központ Zrt. 1083 Budapest, or utca 8. szám a|atti tárgyalójában. Jelen voltak: Czuppon Zsolt mb.
irodavezető, dr. Lóránth Józsefjogi képviselő és Mezei kén jegyzőkönyvvezető.

A benýjtott ajánlat értékelését követően megállapításra keľi.ilt, hogy hiánypótlásra van szükség. Az
ARAN Invest Kft. képviselője felhívásunk alapján a hittnyzó dokumentumokat becsatolta (hiteles
cégkivonat, nullás ígazolások a Jőzsęfvźlrosi Gazdálkodási Közpoĺt Zrt' részérő| arra vonatkozőan,
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hogy nem áll fenn a korábbi bérbeadási, valamint elidegenítési tevékenységből adódó tarlozás,véte|ár
megfizetésének módj ára vonatkozó nyilatkozat).

A fentiek figyelembevételével az ARAN Invest Kft. érvényespáIyázatot nyujtott be.

A 100 %-os önkormtnyzati tulajdonú épületben egy lakás ta|áIhatő, amely jelenleg bérlő által lakott.
Az épĹilet kiĹirítésére az adásvéte|i szerzőc|és megkĺitését követoen keľtil soľ' amelyet az
onkormányzat sĄát költségvetésének terhéľe végez el és amelyre a birtokbaadásig vállal hatáľidőt.

Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Budapest VIII. kertilet, Tömő utca 58. szám alatti
ingatlan elidegenítésérę kiírt pá'|yázatot érvényesnek és eredményesnek, a páLyžzat nyertesének pedig
az ARAN Iĺrvest Kft.-t nyilvánítsa, egýttal járuljon hozzá az iĺgat|anĺa vonatkozó adásvételi
szerződés megkötéséhez 148520.000 Ft vételar mellett.

Javasoljuk továbbá, hogy a Képviselő-tesfi|etbizza meg a Józsefuárosi Gazdálkodásí KozpontZrt.-t
az épiIet kiürítésévęl, az adásvéte|i szerződés megkötését követően.

II. A beteľjesztés indoka

Az íngatlan éľtékesítésével kapcsolatos dĺjntés meghozata|źlľa a Képviselőtestiilet jogosult, tekintettel
arra, hogy azingat|arlértéke meghaladja a 100 millió Fĺot.

III. A döntés célja, pénzĺigyi hatása

Az ingatlan értékęsítéséve| az onkoľmányzat azon ęlvárásait teljesíti, hogy a kerületben található üres
t'elkek beépítésre kertiljenek' a kerület arculata, megítélése javuljon. Az iĺgat|an étékesítéséve| az
onkormányzat bęvételľe tesz szert. Az épület kiürítésénęk k<ĺltségére a f0I7 . évi kciltségvet és a 11602
címen 6.500,0 e Ft előirányzatottarta|maz lakásbérleti jogviszony megváltása címen.

rV. Jogszabályĺ köľnyezet

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáró| szó|ó 6612012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 16. $ aa) alpontja a|apjáĺ a
100 millió Ft feletti éľtékű vagyon tulajdonjogának és éľtékhatźrtó| fiiggetlenül az Önkormtnyzat
törzsvagyon ába tartoző - elidegenÍthető - vagyon tulajdonj o gának átruházźsź.ľal kapcsolatos dĺjntés a
Képviselő{estiilet hatáskörébe lartozik.

Fentiek a|apjtn kérem a Tisĺelt Képviselo.testület, hogy az elídegenítéssel kapcsolatos döntéseit
meghozni szíveskedjék.

Ha.rÁnoz,ł.Tl JAvAsL,ĄT

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1.) a Budapest VIII' kerület, Tömő utca 58. szám a|atti,36108 hľsz.-ú,535 m2 alapterĺilettĺ
lakóépület+udvarFtizęmépület megnevezésű ingatlan elidegenítésére kiírt nyilvános pá|yázatot
érvényesnek és eľedményesnek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt", vagyongazdálkodási igazgatőja
Hattridő: 2017 . március 09.

2.) a ptiyázat nyeľtesének az ARAN Invest Kft'{ (székhe|y: 90f4 Győľ, Kálvária utca f. B épilet,
cégnyilvántartźsi száma: 08-09-025997, adőszálma: 248436745-f-08) nyi|vánitja, a véte|árat
148.520.000 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017. március 09.
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3.) megbizza a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.4, hogy a Budapest Főváľos VIII' kerület
Józsefuárosi onkormányzat meghata|mazásából és megbízásából eljáwa az lngatlan-adásvételi
szerződését aIáĄa.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vag7ĺongazdźúkodási igazgatőja
Határidő: 20|7. ápn\ís I7.

4.) megbizza a Jőzsęfvćrosi Gazđálkođási Közp ont Zrt.-ta Budapest VIII. kerĹilet, Tömó utca 58.

szám alatti lakóépület kiürítésével azza|, hogy az iĺgatlan birtokának átruházására legkésobb a
Magyaľ Állam, il|etve a Budapest Fővárosi onkormányzat e|ővásárlási jog gyakorlásáról szóló
nyi|atkozatźlnak Józsęfuźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-hęz t<iľténő megérkezését követo 30
napon belül kerüljön sor.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatáľidő: f0I7 . junius 2I.

A döntés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Józsefvárosi GazdálkodásiKözpontZr't'.

Budapest, f0I7. fębruár f2.

ď\,"W
igazgatőság elnoke

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

Ct ĺ/.|, ł, f-41ĺ.,/4ĺ,b)rq. Uwr,, ĺ
dr. Mészár Eńka

a|jegyző 2017 FpBR 2 3

Mellékletek:
- Pźńyázatbontásijegyzőkönyv
- Pá'Iyázat értékelésijegyzőkönyv
- ARAN Invest Kft.. páIyźnatílĺatanyaga





Jegyzőkiinyv

a Budapest VIII., Tömő utca 58' szánl a|atti,36108 hrsz-ti, ingatlan elidegenítéséľe kiíľt
' 
,pětlyázat, 

ajánlat bontási eljáľásáľól

Jelen vannak:
C zuppon ZsoLt mb. irodavezető, ĺev ezetó
dr. Lóľánth József iigyvéd
Mezei [rén jegy zőkĺĺnyv hitelesítő

Helyszín: a Iózsefvfuosi Gazdálkodásí Kőzpont Zrt.1084 Budapest, or utca u, 8. szám alatti
tárgya|őja,

Idópont: 2017. január 2ó. cstitörtök, l0 óľa i5 peľc

Czuppon Zsolt eimondją hogy a Képviselő-testĺilet hatérozataďapján páIyźnatkenilt kiírĺísľa
a Budapest VIil., Tö'mő utca 58. szźlm alatti,36108 hľsz.ú ingatlan eliđegenítéséľe. A pźiyźu;ati
felhívás kifiiggesztésľe Budapest Fővaros VIII. kenilet Józsefuiírosi Polgáľmesteri Hivatal
hirdetőtábláján, a Lebonyolító iigyfélfogađasra szolgáló helyiségében, a Józsefváľos címtĺ helyi
lapban, az onkormětnyzat es a Lebonyolító honlapjan, továbbá az Önkoľmányzat és a
Lebonyolító szźtmára eléľhető költségmentes hiľdetési feliileteken, egyéb rendelkezésľe álló
internetes hiľdetési portálokon.

Az ajén|ati bíztosíték beeľkezésének hatríľideje 2017. januar.25. szerda, 24 &a volt. A
ľendelkezésľe ál1ó határidőig apályźaati dokumentácíit két gazdasáý társaság vásárolta meg,
az ajätn|ati biztosítékot hataridőľe egy személy fizette meg. A bontĺási eljríľáson az ajén|atottevó
képviseletében jogszeľtĺen nem jelentek meg.

Apályźnatra egy daľab aján|at érkezett, amely kĹilső jegyeiben megfe|e| apä]ryéaati felhívásban
ľĺĺgzítetteknek, azaz nem tartďm az abenyt$tóra vonatkozó infonnációkat, a borítek lezźrt és
séľtetlen.

Czuppon Zsolt folbontja a boľítékokat, és rőgzíti,hogy az a|źbbi ajĺĺnlatok kęľtiltek benyujtĺłsra:

l.)
- pá|yźaatot benyújtó neve: Aran Invest Kft
- pźiyázatot benýjtó székhelye: 9024 Gyilr Kźivźľra utła, 2/B.
Az esetlegesen sziikségessé váló hirĺnypótlásra va|ő felhívásra a későbbiekben, íľasban kerül
sor.
A pályźľat bontĺást Czuppon Zsoh 2a|7. januáľ 26.arl 10:30 perckor |ezćrta, pél|yazat
éľtékeléséĺe a későbbiekben keľül sor.
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Á Budapest VIII. keľĺilet, Tömő utca 58. szám alatti' 36108 hľsz-r'i helyľajzĺ számú
ingatlan éľtékesítésére kĺírt páůyázatra benyújtott ajánlatok bontásán, 2017. janufu 26.
án 10:l'.5 óľakor a J,őzseÍvźlľosĺ Gazdálkodási Kłĺzpont Zrt. épĺiletének (1084 Budapest
oľ u. 8.) tárgyatĺíj álban az a|ábbi személyek vettek ľészt.

JelenlétÍ ív

pćllyázatbontőbizýság-glnöke
Józsefváľosĺ cazđálkqśrĺsi Központ Zrt.

," ,/
.......{...../.......

dr. Lórántí lózśf
ügyvéđ, a JGK Zrt. jagi képviselője
pá|y énatb oĺtó b i zotts ág tagj a

Józsefu aľosi Gazdálkod äsi Közľont Zrt'

pćůy ázatb ontó bizottsćq tags a
Józsefvárosi Gazdĺálkodási Központ Zrt'

Czuppon Zsolt

Mezei kén

\,



BnľÉrt ĺ,nsI JE GY ZoroNYv
Készült: 2017. februźr |'6-źtn 1539 órakoĺ a Józsefrĺírosi Gazdálkođási Kö4pont Zrt (1084

Budapest oľ u' 8') helyiségében

Tźtgy:

Jelen vannak:

Budapest VIII., Tömő utca 58' sa.ím alatti, 36108 |le|yrajzi számit telekingatlan
elidegenítésérekiíľtpá|yázatraérkezettajánlatokéľtékelése

Gýmóthy Balrázs irodav ęzető
ai.I.orantn József ügyvéd, aJGK. zrt. jggiképviselője
Mezeilrén, ľeferenS ĺ

Gyimóthy Ba|!as, apáÄyźnatbontó bizottság eĺnöke 20|7' fębruár l6.án 1530-koľ a Budapest VIII.,
Tömó utca 58. szám alatti, 36108 he|yrajzi sámú telekingatlan éľtékesítésére kiírt nýlvĺín os páůyźu:at
értéke lési eljĺłľását megnyitj a.
Felkéľi Mezei lľént a jegyzőkönyv vezetéséľe, valamint Dr. Lóránth József ügyvédet arra, hogy a
jegyzőkönyvet elkészültekor hitelesítőként íľja alá' . ..:]

Az ajźn|atokbenyújtásának hatrírideje 2016',januar ze ' io,wó.u uolt, a benýjtas helye a Józsefuríľosi
Gazďálkodási Központ zrt' t083 Budapest, or utca 8. szźmalatti iľođája.
A ,,Budapest V[I', Tömő utca 58. sz,źlm alatti,36108 he|yrajzi szamú telekingatlan éľtékesítése'' címĺĺ
nyilvános egrfoľdulós páiyźuati kiíľást két gazdasági táľsaság vásáľolta meg, pá|yáaatot egy pá|yźun
adott le: az ARAN Invest,Kft, így megá||apíthatő,hogy a pŕiyźnati elráĺás érvényes'

Az ajánlat ľtivĺd ismeľtetése:
1') Ajanlattevő neve: ARAN Invest Kft
Képvise|i: Perlaky Zsolt
Székňelye: 9024 Győr,Ktúvfuiautca2, B épület
Az aján|ott vételaľ: 1 48'520'000 Ft

A benyujtott ajźnlat a páiyźľ'ati felhívásban foglaltaknak nem mindenben feleltek meg, ezérÍ,
lebonyolító levélben kiegészítést, hiánypótlást két a pétyźľ:ótő|.
A páiyaző ahiányző bizonylatokat csatolta, a kiegészítést megtette, így az érvényes.

Mindezek tekintetében a pźilyázatértékelő bízottság javasolja Budapest Józsefuráľosi onkoľmlínyzat
Képviselő-testÍiletének, hogy ríllapítsa meg' hogy a Budapest VI]I', Tömő utca 58. sztĺm a|atti,36l08
helyrajzi számú telekingatlan éľtékesítéséľe kiĺľt nyilvrán os páůytuat:

1.) érvényes'
2') eľedményes,
3.) nyeľtese: Aran Invest KĄ
4,) avéte|át: 148.520.000 Ft

Tękintettel aĺrąhogy egyéb és,zrevétel nincs, a bontás vezetője a pźńyázati ajanlatok éľtékelését 2017.
febľuar 1 6.áĺl t 600-órak or |ezáĺja.

K.m.f.. ,l\-. /"o',Ą
GyimóthyBa|áns

irodavezető
bontóbizottság elnöke

L
Dr. Lóľanth József iigyvéd

jeryzókönyv hitelesítő

.* űfu.--
Mezei Iľén ręferens
jegyzokőnywezető
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Budapest, 2016. januér 25.
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p áiy tuő al áíiás ďcégs zeru a|áńr źs

ARAN Invest Kff.
Szókhe|l': 9D24 Győt. KálvÁÍĺa utcá 2. B. ép.

Adószám: 21u3E48.2.ô8
cédsEyzákBŽáÍÍ: 08.0e025 gs7

Ěł.t"d.-ł-t,t ďWďb
l. számú melléklet

Buĺlapest VIII. kerĺĺlet, Tiĺmő u. 58. szám alatti ingatlan elidegenítése -
páiyáĺ;at

Jelentkezési lap

Társaság neve, cégfonnája: ARAN Invest Korlátolt Felelősségri Táľsaság

Székhelve: 90f4 Cyór, Kálrv á'na Utca 2. B. épĹilet

Postacíme: 9024 Gyór, Ktiváńa utca 2. B. épiilet

Telefonszáma: +36 70 333 4007

Faxszźtma:

E.mailcíme: zs olt. p erlaky @gma1l. com

Statisztikai számjel: 24843645-6820-1 i3-08
Cégný lvĺíntartás í szátma: 08-09-025997

Adószáma: 24843645-2-A8

Számlavezető bankjanak neve: Erste Bank Zľt.

Bankszámlaszáma: 1 1 60000ó-00000000-65 7 s2265

Képvíselőjének nevą beosztása: Peľl aky Zso|t, ügyvezető

Meghatalmazott nevel:

Telefonszáma: +36 70 333 4007

Fax száma:

E-mail címe: zsoltperlak y @gmail. com

' Meghatalmazott esetén
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2. számú.mellélet

tsuĺlapes! VIII. keľĺilet, Tömő u. 58. szám alatti ingat|an elidegenÍtése -páůyázat

AJÁNLATI osszEsÍľo

Alulĺrott az ARAN Invest Koľlĺĺtolt Feletősségíí Táľsaság a Budapest VIII. keľĺilet,Tiĺmő u. 58. szĺm alatti ingatlan elĺdegenÍtésére kiirt páiyénatra aján|atamat az alábbiakbanfoglalom rissze: r'^r*-

Megajánlott vételár: 148. 520.000,- Ft

I

;

A vételáľ megfizetésének módja:

A pá|y źzati felhívás szerint'

Budapest, faÚ . janutr 25.

,-1 *( il,1
| |.í l"

. . J.!|. .ľĺ .
p á|y ázó a|äk ás al cé gsz enĺ al áíras
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í.: Alulírott az ARÁN Invest Korlátolt Felelősségű Táľsaság képviseletében kijelentem' lrogy

E a társaság

. vége|számolás alatt tilUnęuĺl ětl]r

. ellen csődeljárás folyamatban *vaďn'incs

ł ellen felszámolási eljaľás folyamatban .tvaďpingg.

Buđapest, 2017, janućr 25.

'Ě.ł".dgt,'' PŁkŁď.r
TIw

3. s^zárnú nrcl]ćklet

Budapest VlII. keľület, Tłimő u.58. száma|atti ingatlan elidegenítése _
páł|yáza;t

NYILATK OZAT
végelszámolásľól' csődeljárásľóI, felszámolásróI

g
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4. szánrú nrclléklcĺ

' Budapest VIII. keľület, Ttimő u. 58. szrĺm alatti ingatlan eliĺlegenítćse -
pá|yázat

NYILATKOZAT
a pá|yázati feltételek elfogadásárő!', szerződéskiitésľöl, ingatlanszerzési képességről,

aj ánlati ktittittségľől

Alulírott ARÁN Invest Koľlátolt FelelősségÍĺ Táľsaság kijelentem, hory a pěĺtyinat tárgyźlt

részletesen megismertem, az ajźn\attétel feltételeit, a pźńyźuĺati kiírást magamra nézve

kĺitelezőnek elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyaľországon íngatlanszerzésľe jogosult vagyok.

Kijelentem' hogy apá|yěvati ťellrívasban foglalt ó0 napos ajźn|ati kötöttséget vállalom'

Budapest, fal1. januźlľ 25.
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p źiy ěnő a|tńr ása/ cégszerĹi aláírás

- ÁRAN |nvést Kft'
'sze|figly: 9.024 Gy.ôľ, Kálvária utcá 2. B. éb.

^. 
,ĄoosŽam| 24u3uď2.0B

Ueg,egyf ékBfám: lä.0&0260s7

Ą^
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5. szárnú nrclić.klct

Budapest VlIl. kerület, Tiimő u. 58. szám alattĺ ingatlan elidegenítése -
pál.yázat

NYII,ATK a7.A:ľ
kiíróval szem ben fennállrĺ tartozásrő|

Alulírott PeľIaky Zso|t, mint aZ ARAN Invest Koľlátolt Felelősségiĺ Társaság

vęzetö tisztségviselője kijelentem' hogy az aján|attevőnek,

- Kiíróval szemben tartozása(helyi adó, bérleti díj stb) * van/ nincs;, - Kiíróval szemben szeľzőđésben vállait és nem teljesített ktitelezettsége * vaď nincs.

i anelyeket azalrźhbi okiratokkď igazolok:

. 1. Adóhatóságí igazolas ügyiľatszám: |4-35-8I/2017

, f. tgazolás onkormányzat PénzĹigyi osztályától: iktatószám: flf\LT

Budapest, 2Ü17, januar 25.
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A *-gď jelölt ľésznél a megfelelő sztiveg aLćth,(szandő,
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ARAN Invest Kff.
Sze}he|y: 9024 Gyór, Ká|váńo utca 2. B. ép.

. 

Adószám: 2484364 5.2-08
Gégjegyzékszám: o8.oB.0259s7

lq
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pá|y ěaő att*,ĺsahe gszeľiĺ aláíľás

ARÁN |nvest Kft.

.',-*łl#;ffi#1lHŁľ,Ť.ľ..'
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l. szálrrű nreiléklct

Buĺlapest Vt II. keriilet, Tťimíí u. Sĺł. szám alatti ingat|an elidegenítése _
pá11.ázat

NYILATKOZAT
pénzĺigyi alkalmasságľól

Alulírott Perlaky Zso|t, mint az ARAN Invest Korlátolt FelelősségÍĺ Társaság vezeto

tisztségviselője, kijelentern' hogy a pźl|yázat tárgyät képezo ingatlan vételáľának

megfizetéséľe képes vagyok, a sztikséges anyagí eszk<izĺik rendelkezésemre állnak.

A számlavezető banknźtl az e|mult 1 évben soľban állas nem volt, amelyeket az alábbi
okiratokkal igazolok:

l. Bankinformáció az ERSTE BANK HUNGARY ZRT-től

2......:-

Budapest, 2017. jarĺutłr 25,

(\(>
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7. számri me]lć'klct

Budapest VIII. kerüIeto Ttinrő u. 58' szánl alatti ingatlan elidegenítése -
pál;-ázat

NYILATKO:ZNT
a kézbesítés łrelyéľíĺl és bankszámlaszámróI

Alulírott Peľlaky Zsolt. mĺnt az ARAN Invest Koľlátolt Felelősségű Táľsaság vezeto
tisztségviselője kéĺem, hogy a Pá|yázatta| kapcsolatos mindennemű nyilatkozatot, fellrívást,

' értesítést, vagy más infornrációt, valamint a Pályázattal kapcsolatos esetleges jogvítábaĺ

. mindeh éľtesítést, idézést és bírrsagi hatátozatot, stb. az alábbi címre kérem postĺázni:

Cíĺnzett: ARAN Invest Koľlátolt Felelősségíĺ Társasĺ{g

Círn: 9024 Győr, Kálváľia utcaŁ. B. épület

Amerrnyiben az źůta|am a fentiekben megjelölt címzett a fenti címen aziratst nem veszi át,
ennek következményeit a gaadasägi taľsaság vállalja. Tudomásul veszem' hogy amennyiben a
címzett a fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postara adást követő 5.
munkanapon kézbesítettnek minősiĺl.

A pźůyázati felhívas visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvasrárlásara foľdított
ĺisszeget kérem az alźhbi bankszámlaszáľnta visszautalni:

Bankszámlavezętő pénzintézet: Eľste Bank Zľt.

{.| Bankszámlaszĺĺm: 11ó00006-00000000.65752265
I
Ł.. j 

Banksztm|ělva| renđelkezri jogosult: ÁRÁN Invest Kft.
(9024 Győr, Kálvrĺria utea2, B. épĺilet

, Budapest,2017. januérZí.

.1*4
'..ÍI!..!L

't

p á|y énó aÍ,áir źsal cégszeru a|éńrás

ÁRAN lnvest Kft.
sze|oelyl 9024 Győr, Ká|väda uĺca 2. B. éo.

_ . ,\ooszefi ; z4B4g6/.6-Z.Oa
Uggj00yŹél(Efám: 08.0$025807
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. Alulírott kijelentem, hogy cégťnk a nemzeti vagyonľól szciló 2011. évi CXCVI. törvény 3. $( : (l) bekezdés l. pontja szeľintí

. u.) átlátható szervezetrek minősiil'

b,) nem mínősül átlátható szervezetnek. il

(a megfelelő szôveg alóhúzandó)

A jelen nyi|atkozatomat a szervezet vezető tisztségviselojeként btintetőjogi felelősségem
teljes tudatában teszem.

Budapest, 2A17. janufu 25.

t1-4,filh

Ł,

ĺ",

ä'

Ł-

ł.

tr1".d.Łu f>ĆLCxąĄ?

8. számú melléklet

Iluĺlapest VIII. kerüIeto Tłjmő u. 58. szám alatti ingatlan elidegenítése -
pá|y,ázat

NYILATKOZAT

ah.ĺ...!

p á|y äzó áláirć.sa/ cé gszenĺ ďáíľĺĺs

. ARÁN |nvest Kft.
Szókhe|y: 9024 Gyór, Kátváľia utcs 2. B, éD.

Adószám: 21u3ď+2.o8
cégjegyzék6zám: o8-oso25997

^i
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NYILATKOZAT

i a pá|7,tłzaton mcghirdetett ingatlan megtekintésérőI, állapotának megismeréséľćĺI
{;

{

ĺ
{ ] Alulíľott a pá|yázaton meghiľdetett Budapest VIII. kerii}et, Tłĺmő:u. 58. szám alatti

ingatlant előzetesen .egyeztetett időpontban megnéztem, az á|LapotáĹ és arľa vonatkozó
mĺiszaki tájékoztatást megismertem.

Budapest, f0|7, jaľluár f5.

AR.AN 
'nvéśt 

Kfi.
Székhe|y: 9024 Gyôr, Ká|váĺĺa utca z. B. ép.

AdóśzÁm: ?1ugus.z.og
cég,egyztikBzńm: 06.0B.025ss7

'Ęxď.ľLt FĄLd-ď.ő

9. számťl mclléklet

Iluĺlapcst VIII. kerÍilet, Ttimő u. 58. szám alatti ingatlan eliĺlegenítése -
pá|yázat
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al)1ely lét',eji' tt cg'yl.ćsf ľiĺl
Budapesf Főváľos VIII' keľĺi|et Józsefuáľo*i ÖT!:lĽányzat (szćkhelyc-: l()82 BuĺJapest. Baľoss u.63.67., adószánn: 157357I-5-2-42, KSIl-szán.n: l5735715-B41i.:zl-oi. kćpviseli: clr. Kocsíś Mátépolgánnesteľ). lniít'eladó nreghata|mazźsáből és lnegbízá.áúi cljáľó JózsefVárosi GazctálkodásiKözpont Zľt' (sZékhęly; i082 !łrdĺpest' Baľoss u. 63-6?., adószáma: 25292499.2-42, céĘegyzékszáma: 0 I -1 0.048457: KSřI száma: zšzgzągg-oa32'.|1 4-0:^,ilap''oli' . l'

0'

Ł,

Címe:
Helyrajzí száł'ma:
Jcllege:
Epii|et alapteľĺilete:
Kiizmĺi ellátottsága:
Terhei:

Budapest VtrI' kerület, Tcjmő u. 58'
36108
épü1et
nettó beepített szinttenilet: 535 m2
összközrniĺvęs
per-, teheľ- és igén1mentes

í],.
ll
i. "'

fi

ź.
Ł'.;

ĺognyŕu,m''.

3.1. A nemzęti vagyonról szőló 2011. évi CXCVI. törvény 14. ś (2) bekezdése atapján a helyiönkomlanyzat tulajdonában lévő Ingat|anra'azáltamnaŁ-valamint az 1,99l.évi xx;E1lL fu. 39. $(2) bekezdése alapján a Budapest Fővárgsj onkormányzátnul. 
"lo,,ĺ.adasĺ 

joea;;'..'
Jogosult elövásárlási jogaval, postaí küldemény esetén a tnitdenény po,iui i"luaĺsĺínak igazoltĺapjátőI számított 35 napon belril élhet. Amennyiben az e|óvźłsárlĺJ iägá'ult:í?i]ogavĺ, i"l"nszeľződés közte és eladó közöttjtĺn létre. Ebben az esętben a .'...'. áIíal behzeteí '.......,- F,,azaz .........' forint ciśszeget eladő az etővásárlási jogľa vonatko ző nyilatkozatok kézhezvételétölszámított l5 munkanapon belril az '...,,..,' által vezeřat ''.....'... számú számlĺáľa visszautalia. A

t:
El

í1ii
t;

Ĺ,

í' .FU

&rĺd.Ń,t g,ud.ďn'1

ADÁyVÉTELI SZERZóDÉy
l0. szálnú melléklet

másrészľől
-.... (székhelyc: .....''..: cégjegyzékszama:'....; adószáma:képviseli: ..)' nrint v'ovó (továbbiakban: vevő)

köztjtt az alulírott napon és helyen, az aiábbifeltételel.ĺkel:

l.
EIőzmények

i'l. Budapest Főváros VIII. kenilet Józsefiárosi o.ĺkormanyzat Képvĺse|ĺĺ-testii|ete .../2016.(xII.01.) szánrú határoza.ta alapjtnegyfordulóą nyilvános palyázatot* l.i g'aáp"" VüI. keľĹilet36Ĺ08 hĺsz..ti, az ingatlan nýlvantänásban ńuáupest viĺi-"łeľĺlet. Tömő u. 58. szám alattiingatlan éĺékesítéséľe

I.2, A páIy.ázat nyeÍ1ese a Budapest Fővaľos VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat KépvÍselő-testiilet ../20 t7 . (....) számú bat,ározataszeľint vevő.

?.
A szeľződés táľ:gáúképző ĺngatlan adataí

?qí
"-ľá!,#ff,'ľ.ffi'p"
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,E-tdlri PŁt-ďď'Y

..'... ĺucltllrllrstl] r'cszi' i:trg}. ą berizetett cisszeg ulán eladó kÍIl))alot. ragr iril:.lllc!y'.iogcílllclr
elsz.ii lłro latlcĺó kiil t sć'geĺ. kĺi ľi ćrít ćst nem tjzet.

Elaĺió eladja. r,r.:r'ii ).i aľĺll:1.l.lalr lnegvásárolja a jelcn Szerz(icićs 2' ponĺjłiilĺill irrcĺll.ra!áľtrzott
ingatiant.

Szeľzŕĺdo felck kiiĺ:lcntik. hogy a szerzcldés tárgyát k:épezo ingatlantrn lćl.(i iakĺićpiilellrel]. az
eladóval kötött bćľlc'ĺĺ szcľziiclés alapján' jelenleg béľlo lakik. Blactó r'állal'ja. lxlgy' az itlgatlan
kiriríĺését jelelr adásr'c(tcli szez(idés aiáĺľásától a biľtokbaaclásíg végrclra-it.ia.

3.4. Az eladó Magyat.c.lľszág tiiľvényei szerint rnűkĺidó helyi ĺĺn}ĺonlrrálryzal'. Ver.ő képviselője
kijelenti, hogy Magyaľoľszágcru bejegyzett gazdaságí társaság. ĺigyletkotési és ĺir-ÍIatlanszcruési
képessége koľlátozr'a lrittcs. ki jclorti továbbá, hogy a nelnzetí vag.v-onról szoló ]01 l . évi Ĺ-XCVI.
tcirvény 3. {i (l) bekezcĺés l. ponda alapján átlátható szervęzeÍ,.

4.
Az ingatlan vételára' a vételáľ megfizetése

4'|' Az ingatlan vételára .....'...,- Ft azaz '..
aján|ott vételánal azonos.

4.2. Yevő a vételárat az alábbiak szerint. fizeti meg eladónak::

4,f.1. A vevő pá|yázatának benyújtásakor megťrzetett az e|adő szárnlájára ....,. Ft, azaz

;kt ;;; ;üil;;;; i ilk ;ü.ila;,é, ;'ffľ,l :ľffiä#ł' Ť ł:T;äTi.: :ľ.ä"-1\1.#ľ
abban, hogy a befizeĺętt ajánlatí biztosítékot foglalónak tekintík. A f.oglaló cisszege a vételárba
belesaímít. Szęrződő Í'eiek kijelentik, hogy a foglaló jogi természetéve| tisztában vannak.
Tudják, hogy a szeződés ľneghiúsulásáért felełős fél az adott foglalót elveszti' illetve a kapott
fogla|ó kétszeľes <isszegét kĺjteles visszafizetni. Amennyíben az aciásvételi szerződés olyan
okból híúsul meg, aInelyért mindkét féI, vagy egyík fél sem felelős, az adotĹ Í.oglaló a vevőnek
visszajár.

Tekíntettel arľa, hogy az aján|ati biztosíték összege a pźúyázaftôl való döntés napjával vállt az
Áľe w' 59. $ (1) bekezdése aLapján meghatározott előleggé, eladó a f.oglaló összegéľől a
pá|yázatr61 való dtintés napjával, mint teljesítési nappal köteles eIólegszámlát kiállítaní vevó
részére

4,f.f.Yevőa fennmaradó .'..........Ft, azaz........ťorint vételarhátralékotjelen szerzódés aláírasáíg
megÍizette eladó ľeszére Eladó, K&H Bank Zrl-néL vezetett 10403387.00028570 számu
bankszamlájáľa, melynek teljesítését Eladó jelen okiľat aláírásával elisnreri és nyug!źnra,, Ezze|
vevő a teljes véte|áľat megĺizette eladó ľászéľe.
Eladó a véte|ár hátralék összegéröl a bankszámláján tôľtént jővánrás napjával, mint teljesítési
nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő részére. Továbbá eladó a biÍtokátruházás napjáva|
mínt teljesítési nappal koteles végszälIt|át kiállítani vevó ľészére.

5.
Jog- és kellélĺszavatosság

5.I. Az eladó kijelenti, hogy az ađásvétel targyát képező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az
per., teher- és ígénymentes' azon harmadik személynek _ a szerzőđés 3.3' pontjában foglaltakon
túl - níncs olyan íngatlan.nýlvántartásba bejegyzstt, vagy ingatlan-nyilvántartáson kívĺili joga,
amely a vevő birtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadáiyozná, korlátoznól, YäE!
meghiúsítaná' Az ingatlan kiiľítéséről eIadó a 3.3 pont szerint gondoskodik'
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5.2. Az eladt1 kijclcllti ćS slä\atoŚs1r'Iot r,iiilal azéľt' hogy az in.śIatlant acl(l. iijcĺćk. r.agr. l::írs acjtik
nrćldj ára bchajtható k(jzta ľi ozá s llr;ilr 1 cľl,rcli.

A ver,ő ki.iclenti. lrogy'. az illgatlalli .jtil ismeń' tobbször bejáľĺa. megr,izsgĺĺlta. ćs iiitlrLa Í.cln.rć'ľĺ

áilapotban. az ingatlatlľtil kcszijlt il:.gatlan éľtékbecslő szakvélelrrény isltrcľctćbcn íľia aiá jclcn
adásvéteii szerződést.

Áz eladó a jelen szcľz(lĺjćs.' aláĺľásával kijelenti' hogy a vevŕĺt az ingatlarr lrrilrĺletr léllyeges
tulajdonságáľól tájékozĺalta, bcleéľtve azá|ta| ismęrt esetleges ľejtett hibákat is.

6.
Beépítesi kötelezettség

6'l. A vevő vállalja,hogy az ilrgatlant a Józsefváros KerüIeĺi Építési Szabál\yzatától szóló 66/f007.
. (Xil. 12.) önkoľmányzati rendelet (JOKESZ) elóírásainak lńegťelelően beépíti' Vevő beépítésí

kötelezettségnek az a|ábbiak szerint.tesz eleget i

a) az ingatlan biĺokbaadásától szállrított 2 éĺen belül megszerzi az építésére vonatkozĺĺ jogerős
építési engedélý;

b) a jogerős építési engeclély lnegszerzésétől számított 2 éven belül megszerzi a jogerős
használatbavételi engedély.

6.2. Äz ingatlan beépítési feltételei:
Az ingatLan övezetí besorolása : Ll -v |ÍI-f
A közmĹifejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztési hozzájárulás, teľvezés' stb.) a

' vevőt terheli.

A beepítés szźłzalék, építllénymagasság, szintszám, szintteriilet, stb' tekintetében az országos
telepiilésrendezésí és építési követelményekľől (OTEK) szóló 253l1991. (Xil. 20.)

Kormányľende|et, az 5/2015. (lI. 16.) Főv' KGY. ľendelet (BFRSZ)' és Józs'efvár.os Kęľületi
Epítési SzabźÁyzatáről szóló 66D0a7. (Xn. 12.) önkormányzati ľendelet (JOKESZ) előírásai az
irányadók.

6.3. Az eladó visszavásáľlási joga
Vevő az eladónak az íngatlanon jelen szerzódes keltétől számított 5 évig _ a 6.1. pontban
meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésének kesedęlme esetéľe _ visszavásárlási jogot
enged, és hozzájárul ahhoz, hogy a visszavásárlási jog az íngatlan tulajdoní lapjáľa bejegyzesre
keľiljön. Vevő egyrittal már rnost felĺétlen es visszavonhatal|an hazzájärul'ásáŁt adja ahhoz is,
hogy amennyíben eladó a 7'1,|. pont szeĺinti esetben visszavásárlási jogát jelen szerzödésben
meghatározottak szeľint egyoldalú nýlatkozattal gyakoľolją ttgy ezen egyoldalú nyilatkozat
ďapján a ftildhivatal eladó tulajdonjog visszavásárlásrának tényét az ingat7an-nyilvántaľtásba, 1/1

arányban' visszavásárlási jog jogcímén bejegyezze. A vísszavásáľIási jog az ingatlan-
nyilvántaľtásba töľtént bejegyzés alapján az ingatlanon késöbb jogot szeľzőkkel szemben is
hatályos.
Vevő jelen szerződes aláíÉsával hozzájáru| aÍlhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásárlásí jogát
gyakoľolja' úgy a jelen szerződésben meghatáľozottvételfuat a késedelem idejére nreghataľozott
késedelmi kötbér méľtékével csökkentve fizesse vissza a ľeszére.

7.

A szeľződésben váItalt köt'etezettségek nem teljesítésénót<, ĺlletve késedelmes teljesítésének
jogkŕivetkezményei

7.L. Aű beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késeđelmes teljesítése esetén alkalmazható
jogktivetkezĺnények:
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7 'L '|. Vĺsszar'ásáľlási .iĺlg
I]ladó visszavásáľlásíjtrgĺir'ĺl} a .iclcr szcľz(idés 6.3. pontjáball lucghatánrzĺlttak szeľitli ć]!:ct.

}u a r.evő a ó.l.a.) polltlralr Iłrcglraĺńirlz.tttt kciteĺezettsége telicsítésćr,ei kćscclclcllrbc t.s!k. ,\
vísszavásáľlásí ár aztlrrĺrs a rť.lc]liľľill. cic az eladó jogosult a Í.cilrallrrozódoti kćscclclllli killilć:.
összegével a visszavásáľlási áral lccsiikkellteni a visszavásárlási jog gyakorlá.sa csctćlr' Vcr'(i
jelen szerzodés aláírásával i.eiĺćtlclt ćs l'ĺsszavonhatatlan hozzájárulását ad.ia ahlroz. htlgv
anrennyiben elacto éI a r,is.;zĺtr'ĺisáľlási jogával, tulajc1onjogá| az ĺngatlall-nyilvátrtartásiralr
eiadó egyoldalú nyilatkozatilr ai lre-j eg-""t]ZĺeSSe.

7.1.2. Késedelmíkotbéľ
Ha a vevó a 6.I. pontbalt nrcglratáľofott valamely k<itelezettségéVel neki Í.elróható oklró]
késedelernbe esik' késeclelIli kötbért koteles fizetni az eladónak.
A késedelnri kötbér ménéke:

A jogeľős építési engedély nregszeľzésének ó0 napot meghaladó késedelme esetćll a
kdtbéľ összege 1 5.000.000.- Ft:

- A jogeľós használatbavęteli errgedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedclnre
esetén a kötbér összege 7.500.000.- ft'

Felek ľögzítik, hogy amerulyiben a jelen pontban meghatározott összegeken felül vevij
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigénye keletkezík, ťrgy annak nréľtéke
30.000,- Ft/nap.
Vevö kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott kötbéľ ĺisszegét kozös megegyezéssel
állapították meg, és azt netn tekinti eltťllzottnak.

7.f, Szerződő felek egybehangzóan rögzítik azt aténý, hogy a kęsedelmi kötbér teljesítéséhez vevo
garanciaszerződés nyujtási kötelezettségének eleget tett, a ..... Bank áital kibocsátott .... szánú
garanciaszerzöjelen szerzódés aláírásával egyíđejűleg átadásra került az eladó részére'
A garanciaszeľzódés összege a jogerós építési engedély megszerzésére a 6.ĺ. pont Szeľint
reĺdelkezésre álló hataridő elteltét kovető 60 napíg 15.000.000,- Ft, a használatba r'ételi engedély
iránti kéľelem beny.újtástlra a 6.l. pont szeľinti renđeIkezésľe álló lratárido elteltét követő 60 napig
7.500.000,* Ft. A garanciaszerzodés az eladó javára lehívásľa kerül a jelen szeľződésben
meghatarozott kesedelenr esetén' A gaľanciaszeľződésben foglaltak 60 napnál kevesebb
késedelem esetén iđőaľányosan éwényesíthetők. Felek rögzítík, hogy csak olyan bankgaľancia
fogadható el, amelyek alapján eladó egyoldalú tájékoztató nyilatkozatával a bank átutalja ajelen
szerzódésben meghatározott kesedelmi kotbéI összegét az eladónak, mindenféle eryéb feltétel
néĺkĺil'

8.
Ingatlan.nýlvántartásĺ bejegyzésre vonatkozó nyĺlatkozatok

. Az eladó a jelen szerződés megkotésével egyidejiĺleg ktilön nyilatkozatban feltétlen és
visszavonhatatlan hozzáłjLárulását adja ahhoz, hogy vevó tulajdonjoga az ilgat|an tekintetében l/1
aľányban, vételjogcímén az ingatlan.nyilvántartásbabďjegyzéste keĺüljön.
Felek közösen kéńk a Földhivatalt, hogy _ a szerzodés 3.i. pontjában meghatározott előváSárlási
jogokkal kapcsolatos nyilatkozatok megÍételéig - a tulajdon$og bejegyzési eljárást t,aľtsa fliggóben
bejegyzési engedély benyujtásáíg, de maximum 2017 . .' . .... napjáig.

9.
Az ĺngatlan biľtokának áłtruházása

Ąz ngatLan biľtokának átnÍĺlázźsa legkésőbb a Magyar Áilam, illetve a Budapest Főváľosi
onkoľmányzat elővásárlási jog gyakoľlásáľól szóló ĺyiĺatkozatának Józsefuáľosi Gazdálkodasi
Központ Zrl.-hez történő megéľkezését követo 30 napon beliil felek által előzetesen egyeztetett
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iĺiiipontban, átadás-átvótcli..iľg1',z.ókörrYr'irc:l kcľĹli sĺlĺ.. .Ą birtokátruházás nap.iáirl az illgilliallllal
kapcsolatos költségck az clacltil. a lrĺľtokiii:...lillizĺis:iłlu.iťl.. kovětően Í'elmerült ktiltscgck pcclig ir ler.(it
teľhelik

I {}.

Egyób ľcnĺlelkezések

1 0' 1. 2012. január 1. napjátťll a l7ól200S. (V I. 30. ) Ktlnrr.. Rendelet 1 . {i (3) b' pontja alap.ján l:lacl(l
köteles energetikaĺ tatrusítr'ányt kćszítĺ:lii és azt vevő részére átaclni. Vcvő jelclt okíľat
aláírásával kijelenti, ilogy az ,....... szánrú eneľgetikai tanúsítványt
átvętte..

l0.2. A szerződő Í.elek jelen szerződéssel kapcsrrlatball i.elmęrüló k<ĺltségeket nraguk viselik.

l0.3. Vevő trrdomásul veszi, hogy a negszerzett vagyoJl után vagyonátruházási illetéket kell Íjzetní.

10.4. Felek.a Polgáń Töľvénykĺinyv 6:98. !i (2) bekezdés alapján kizärjźk mind eladó, mind vevő
feltŕinő értékaránýalanságon alapuló esetleges nregtámadásí jogát.

10.5. EljáÍó ĺigyvéd tájékoztada Feleket, lrogy a pénzmosás és a tęrrorizmus Íinanszirozása
megelőzéséról és megakadá1yozźsär6| szólő f007. évi cxxxvl. törvény rendelkezései szerínt
azonosítási kötelezettség teľheli Felek arlatai vonatkozásában. Felek kijelentit hogy adataik a

szeĺződésben helyesen keľiiltek rögzítésľe az általuk bemutatott személyí azonosító okmányok
alapjén.
Felek jelen szerzőđés aláíľasával ťeltétlen és vísszavonhatzt|anhozzájárulásukat adják ahhoz,
hogy eljfuó Ĺigyvéd okiľataikľól fénymásolatot készítsen, és azokban rtigzített adataikat a

szeľzódéssel egytitt kezelje.

10.6. Felek tudomásul veszík eljáľó úgyvéd tájékoztatását, amely szeľint adataikat az információs
öľľendelkezési jogľóI és az információs szabadságról szóIó 20ll. évi CXI[. töľvény
ľenđelkezései szeľint kizárólrag jelerr szerződéshez kapcsolódó megbízás, ilĺetve a

' jogszabályokban meghatározott kötelezettsé-ee teljesítése éľdekeben kezelheti.
Felek kijelentik, hogy jelen jogĹisyĺet nem iitkozik a pénzrnosás és a teľrorizmus finanszírozása
megelözéséről és megakadźiyozásáről szÓló f007. évi Cx)offI. törvénybe.

|0.7, Vevő a szerzödés megkłltésével kapcsolatos eljáľási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljárĺsi
díj összeget, 6.600 - Ft fiildhívatali eljaľási díjat és I,670,- FVfö IÚB eljárasi díjat a szerzódés
aĺáir źsát megelő zően me gfi zetett.

l0.8. A szeľzőđó felek szerződést aláíri képviselői kijelentit hogy az adásvételi szeľzödés
megkötésére es a|ákására a szťilcséges felhatalmazasokkal rendelkeznek.

10.9. Jelen szerződésben nem szabályozott kéľdésekben a Ptk. és a vonatkoző egyéb jogszabályok
ľendelkezesei az iranyadóak.

10.10' A szerzódo felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzéséveI, valamint az il]etékes
frildhivatal előtti képviselettel (..'.'..........) bízzźlk meg. Ellenjegyző ĺigyvéd a
meghatalmazást elfo gadja.

A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szeľzödés elolvasás és egyezo értelmezés után,
mint akaľatukkal és nyílatkozataíkkal nríndenben megegyezőt irjźk, a|á.

Budapest,2017.
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Címe:
Helyľajzi száma:
Jellege:
Epůilet alapterĺÍlete:
Közmíi ellátottsága:
Teľhei:

Budapest VIII. kertilet, Tömó u.58.
36108
épület
nettó beépített szintteriilet: 535 m2

összközműves
per-, teher. és igénymentes

3.
JognyÍlatkozat

3.1' A nemzeti vagyonról szőLő f011. évi CXCVI. töľvény 14. $ (2) bekezdése alapján a helyi
önkormány3at hrlajdonában lévő ingatlanĺa az államnak, valamint azI99I. éví XXXil, tv. 39. $
(2) bekezdése alapján a Buđapest Főváľosi onkormányzatnak elővásarlásí joga van.
Jogosult elővásĺáľIási jogával, postai krildemény esetén a kiildernény postai feladásának igazolt
napjától szómított 35 napon belril élhet. Anrennyiben az ęLovtlsárlás jogosultja él jogával, jelen

szerződés kĺĺae és eladó között jon létre. Ebben az esetben a '..'... által befzetett ........,- r.t,
azaz ."........ foľint osszeget e|adő az elovásaľlási jogra vonatkoző nyi|atkozatok kézhezvételétől

ARAN lnvest Kft
szókhelý: so24 Gyöř, Kéĺvária utca 2' B. ěp.

' 
Adószám: 2484364&2.08

cóglegyzékezám: o8.0s'026997

' q..

Fr-tďľil $tďďT

1 l. szárnú rnellc1klct
A D.is I',ETE L I sZ I, RZ ó D Es

függő ben ta ľtással ( ban ki h ite] fel h as^ĺnáIirsár.al)

a nlci-". lćtľc.iiĺtt egyrészrői
Buĺlapest Főváros VIII. keriitet Józsefuáľosi onkoľnán1:zat (szćkhclye: 1082 Buclapest' Baross u.

63.67'. aclószánra: |57357lr5.2-42' KS}{-szánal.15735"/ l-i-84ll-321-01'-kópviseli: dr. Kcrcsis Máté
ptllgáľllrcsteľ). l:lint eladó meghatalnrazásábói és lllegbízásából c.ljáľó Józsefvárosi Gazdálkodásí
Kozpont Zľt. (székhely: 1082 Budapest' I.]aross u,63-67., acltĺszáltla: 25292499-2-42, cégsegyzék
szálrra: 0 i -1 0-048457; KSH száma: 25292499.6832-1 1 4-0 1' képviscli:'...).

nlásrész.ról
..... (székhelye: ..'....''; cégjegyzékszána.. ''...; adószá]l.la: .,. ..; statisáikaí számjele: .......;
képviseii: . ' . .. .'...), mint vevő (továbbiakban: vevő)

kozotÍ' azalulírott napon és helyen, az alábbi |eltételekkel:

l.
Előzmények

l.1. Budapest Fővaľos VtĺI. keriĺlet Józsefwĺrosi onkonnányzat Képvĺselő.testůilete .../2016.
(XII.01.) számú hattrozata alapján egyfordulós, nyilvános pá|yźnatoÍ írt kí Budapest VIII.
keľület 36108 hrsz.-ú, az ingatian nyílvántaľtásban Budapest VIII. kertilet' Tömő u. 58. szám
a iatti íngatlan értékesítéséľe.

l.2. A páIyázat nyeľtese a Budapest Fővárcs VIII. keríilet JózseÍVár.osí önkormányzat Képvĺselő-
testüleÍ .Jf0|7. (....) számú határozata szęrint vevő.

2.
A szeľzőđés tárgyátképző ingat|an adatai

31
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I..iittĺĺi ciaĺljĺl' rer.ij l/1 arányball tlreql'ásáľtllja a jclcn S4ľľzőtlćs 3. pont-ińban nrcglratártlztltt
ilrga.|'iłlll.

Sz-eľzilĺliĺ l.clek kĺielen1ík, hogy a szerzőĺ'lć's tárgyát kćpczó ilrgatliltrolr lćvtĺ lakóépĹiletberr, az
c'ladtir.al kotött bérleti szerződés alapján, jelenleg bérltj lakik. Iilaĺió vállalja' hogy az ingatlan
kiüľíĺćsćĺ.jclel'l aĺiiisvétęli szeľződés aláíľásátćll a birĺokbaaclásig végľehajt ja.

Az clacló Magyarország t<irvényei szeritrt mťrködő helyi iinkornrállyzat. Vevő képviselŕije
kijelclrĺi. hogy Magyarországon bejegyzett gazdaságí társaság. ügyletkotési és íngatlanszerzęsi
képessćge korlátozr.a nincs, kijelenti továbbá. hogy* a netnzeti vagyĺlrrrnl szóló 201 1. évi CXCVI.
töľvélry 3' \\ (i ) bekezdés 1. ponda alapján átlátható szervezeĺ.

4.
Az ĺngatlan vételáľa, a véte|ár megfizetése

4.1. Aa ingatlan vételára ,........,. Bt, azaz foľint, amely cĺsszeg a vevö áital a pá|yázatában
aj ánlott vételárral azonos.

4.2. Yevo a vételarat aza|tbbiakszęrint fizeti meg eladónak::

4.f .1' A vevo pályázatának benýjtásakor megfizetett az e\adő számIájáĺa ... ., ........ Ft,
azaz ... '...' forint ősszeget ajanlati biztosíték címén. Jelen szerződes
aláírásáig vevo megfĺzetett.......'. '.'Ft, azaz.............forint cisszeget, amivel vevő a vételaľ
50%-át teljesítette, melyet eladó jelen okiľat aláínĺsával elismeri és nyugtázza' Aszerződő felek
megállapodnak abban, hogy a beÍizetett ajántati biztosítékot Íbglalónak tekintik. A foglaló
cisszege a vételáľba beleszámít. Szerződő felek kijelentik, hogy a Íbglaló jogi természetével
tísztában vanrrak' Tudját hogy a szelzódes rneghíúsulásáéľt felelős té] az adott foglalót elveszti,
illetve a kapott foglďó kétszeľes osszegét kdteles visszafizetni. Amennyiben az adásvételi
szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét ťé1, vagy egyik fel sem felelős, az aďott
foglaló a vevőnek visszajar.

4,f.2 Fę|ęk togzitik, hogy vevő a vételár fennmaľadó 50yo-át, bruttó ......,...,',- Ft-oÍ., araz
.. foľintot banki futel felhasználásá*a| ťlzeti meg eladó részére, az e|adó .... á|ta|

Yezetett ...... szamri bankszámlájára abban az esetben, ha sem aWagyat Áilam, sem a
Budapest Fovárosi onkormányzat nem él elővásáľlási jogával' Vevő a ťrzetésiĺ<jtelezettségének
az e|adő erre vonatkozó felhívásanakkézhezvételét kĺivető 45 munkanapon beltil kĺjtetes eleget
teruť.
Amennyiben vevó nem fizeti meg a fennmaľadő véte|áraÍ', eladó póthatáridő kitiizése nélktil
jogosult, jelen szeľzódestől egyolđalú nýlatkozattal, éľdeknrúlás bizonýtása nélktil elállni.
A vételaľ megťrzetéséről eladó aszźľľĺLát a vételrĄĺ-részbęérkezését k<lvetően állítja ki.

4.f.3. Az ingatlan biľtokĺ4nak átnlhénása legkésobb a Magyaľ ÁIlam, illetve a Budapest Főváľosi
onkormźnyzat etővasáriási jog gyakoľlásáľól szóló nýlatkozatanak Józsefvárosi Gazdálkodási
Köąpont Zn.-hez töľténő megéľkezését, vagy az arra törvényben ropített hatáľídő
eredménýelen leteltét, és a teljes vételáľ megfizetését követően legkésőbb 5 napon belül, felek
által előzetesen egyeztetętt időpontban, átadás.átvételijegyzőkönyvben kerüi.5or. Vevő a biĺok
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6.
Beépĺtési kiĺtelezettség

6'1. A vevó vállalja. hogy az iflgaťraÍft Józsefuáľos Keľületi Építési Szabá|yzatáről szóló 66ĺ200?.
(xII. 12.) önkonrrányzati ľendelet (JoKÉsZ) előírásainak megľelelöen beépíti. Vevĺi beépítesi
kĺĺtelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget:
c) az ingatlan binokbaadásátói sziámított 2 éven beliil megszerui az építésére vonatkozó jogeľós

építési engedélyt;
d) a jogeľős építésí engedély megszerzésétól számított 2 évęn beiül lrregszerzi a jogeľós

használatbavételi engedélyt.

6.f . Az íngatlan beepítési feltételei;
Az ingat|aĺ łjv ezeti besorolása: L i.Vm-2
A közműfejlesztéssel kapcsolatos. összes költség (pl. ťejlesztési hozzájárulás, tervezés. stb.) a
vevőt' mint nyeľtes pźiyázőt terheli.

A beépítés sztnalék, építménymagasság' szintszám, színtteruiet, stb. tekíntętében az oľszágos
településľendezési és építési követelményekľóI (oTÉK) szóló f53/|gg7, (XII. zo.l
Kormánylende|et, az 5/201'5, (u' 16.) Főv. KGY. ľendelet (BFRSZ). és Józsefváros Keľületi
Epítési SzabáIyzatáről szóló 66/f007. (Xu' l2') önkormrĺnyzati rendelet (JoKÉsa e\őírásai az
irányadók.

6.3. Az eladó visszavásárlási joga
Yevő az eladónak az ingat|aĺlon jelen szeľződes keltétől számított 5 évig _ a 6.L, pontban
meghatáľozott valamely ktitelezettsége teljesítésének késedelme esetére - visszavásárlási. jogot
enged, és hozzćjárul ahhoz, hogy a visszavásárlásí jog az ingatlan tulajdoni |apjára bejegyzésľe
keniljön. Vevő egyúttal már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáruIásźłt. aďja ahhoz is,

łRAN |nvest Kft. 
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J9g- és ketlétzavatosság

Az eiadó kijeicnii. hogy az adásvétel táľgyát képező ĺngutlan kizáľóiagos rrrla-icloliát képezi, az
pęr., teher- ćs igélrynrenles, azon harmadik személynek - aszerzótdés 3'3. porlt.iában ŕ'oglaltakon
túl * lrincs olyan ingatlan.nyilvántaľtásba bejegyzett. vägy ingatlan-rlyilvá lllartáson kíviili joga'
anrely a vevi1 birtoklását, vagy fulajdonjog bejegyzesét .akadá|yor.rlá. korlátozná, vagy
meghirisfiarlá. Az ingatlan kiürítéséről eladó a 3.3 pont szeľint gondoskoĺiik

Az ela,dó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy az íngatlant adó, ílleték. vagy nrás adók
módjára behajtható köztartozás nem terheli'

A vevő kijelerrti, hogy az ingatlant jól ismeľí, többsz<ir bejána, rnegvizsgáita, és általa felmért
állapotban, az ingatlanľól készĹilt ingatlan éĺékbecslő szakvélemény ísnreretében íľja alá jelen
adásvéteii szerződést.

Az eladó a jelen szeľződés aláírasával kijelenti, hogy a vevot az ingatlarr nrinderr lényeges
tulajdonságaroltájékoztatta, beleértve azálta| ismert esetleges rejtett hibákat is.
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lrĺlgy. ilt::r;llllyilrc:: cliltiĺ.l il ?'i.], 1rrrnt szerillti csctlrerl r.isszar'ńsńľIási .it.'śliit .iľ.s:: ĺzcľzi!rlćslrctl
lrrcgllit.litľtrztlttak slL:ľil}t c*ĺvtl.tiaIťt nyílatkozatĺal gyakoľolia. rigy czcll cgr'tl]ti:l.li l:r'llatkozat
alap.jĺiIl a lij]clhir,a:a! cjĺldĺi ttriĺlieionjog visszavńsáľlásának tényét az ingĺl:ia:l.l:1,:ir ll::ialtĺislra. !i ]

aľán1''iran. visszar,.iisĺirliis! .ĺog u.v-ĺrkorlása jĺlgcílnćll bejeg1.c77e. A visszĺvĺlsaľiásj .:ĺlg llz illgatlali-
llyilr'iirltĺrľÍásba tiĺiltrllt iru1icg1'zćs alapján az ingatlallĺln kćsijbb .jclgot sz.cľztikic] szcl.llbell: is
Ilatályos.
Vevő.jelen szeziitlćs a1áíľĺisĺir.al \lozzájáruI ahhtrz, hogy elacĺó. alnenny.ibcil r'isszilr ĺistĺľlĺisi .itlgát
gyaktlľolja. ú.uy a .iclclt sz.eľz,iiclćsben tneghatáľozott vételáľat a késedolelu lclc.ićľr: :l:cgllaliiľoztrtt
késedelnri kotbéľ uléľtćkćr,cl csčikkentve Íizesse vissza a ľészére.

7.'
A szeľzŕítlésben váIlalt kiitelezettségek nem teljesítésének, ÍIletve késedelnlcs teljesítésének

jogkövetkezményei

.|'|,. Az beépítési kotelezeĺtség nen: teljesítese, illetve késedelmes teljesítésc csctć'l) alkalrllazható
jogkövetkezmények:

7.|.1' Visszavásárlási jog
Eladó visszavásárlásí jogával a je)eh.szeĺződés ó.3. pontjában meghatározclĺtak szerint élhet,
ha a vevő a 6.l. a) pontban neghatározott kötelezettsége teljesítéséve] késcdclęlrrbe esik. A
visszavásárlási ár azonos a vétęláľra|, de az eladó jogosult a felhalmozódott késec|ellni kötbér
összegével a visszavásáľlási árat lecsök&enteni a visszavásáľlási jog gyakorlása csetén. Vevó
je|en szerzodés aláírásával Í.eltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ását ad.ia ahhoz' hogy
amennýben eladó él a visszavásáľlási jogával, tulajdonjogát az ingatlalr.rryilvántartásban
eladó egyolda Iú nyilatkozatával bej egyeztessę.

7.|.2. Késedelmi kötbér
Ha a vevő a 6.l' pontban meghatáľozott valamely kötelezettségével neki f.clróható okból
késedelembe esik' késedelmi ktjtbért kĺjteles Íizetni az eladónak.
A késedelmi kötbér méftéke:
. A jogerós építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedclme esetén a

kötbér tisszege l5.000.000'- Ft;
- A jogerós használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot lneghaladó késedelme

esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft.
Felek ĺipítik, hogy amennýben a jelen pontban meghatáľozott iisszegeken t.elül vevö
késedelmes teljesítéséľe tekintettel eladónak k<itbéľigénye keletkezík" úgy arulak mértéke
30.000,- Ft/ĺap,
Vevó kíjelentí, hogy a jelen pontban meghatározott kötbér összegét közös megegyezéssel
állapítottak meg' és azt nem tekinti eltulzoftnak.

7,2. Szerzőđő felek egybehangzóan rögzítik azt a tényt, hogy a késedelmi kötbéľ teljesítéséhez vevó
garatciaszerzőđés nyujtási ktjtelezettségének eleget tett, a ....' Bank által kibocsátott .... számú
bankgamnciajelen szerződés a|álrásáva| egyidejüIeg átadásľa került az eladó ľészére
A garanciaszęrzöđés ĺisszege a jogerős építési engedély megszerzéséľe a 6'1. pont szerint
rendelkezesre álló határidö elteltét kövętó 60 napig l5.000.000'- Ft, a hasznáIatba vételi engedély
íránti kérelem benýjtására a6,|. pont szerinti ľendelkezésľe álló hatáľidö elteltéĺ követő 60 napig
7.500'000,- Ft. A garanciaszerződa az eladó javára lehívásľa keni| a jelen szerződésben
meghatáľozott késedelem esetén. A garanciaszeľződésben foglaltak ó0 napnál kevesebb
késedelem esetén időaľányosan érvényesíthetők. Felek rtigzítik, hogy cszrk olyan bankgal.ancia
fogadható el, amelyek alapján eladó egyoldalí těĺjékoztató nyilatkozatával a bank átutalja a jelen
szerződésben meghatátozott késedelmi kötbér összegét az ęladónak, mindcn1ćlc cgyéb feltétel
nélkÍil.

8.
Ingatlan.nyĺlvántaľtásĺ bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok
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Az eiatlťl ĺl .iciľtl szc:.z'(iĺić-::.lcgkiiĺćsćr.cl egyictejíilc.ľ kĺiltin llyilzttkĺlzll:!lil:l l..l.lr': .c:: ćs
visszar'trnhatalla:ł .irĺ.lz,zájáľuliisii: ilĺlja aili:tlz. hogy vcvil tulajĺiorr.joga az ilr-uat]itlr icki:l:c:.i..lc:: l,:
arálrybarr. vétel jogcíirrćll az i:lgil1jal:-ll1.íir,ĺil.lĺaľtásba bejegyzésre keľĹiljön.
Feiek kĹjzoscn kć'r.ik a lĺilcijllr.irtirlĺ. htlg!. ĺl trrla.iclonjog bejcgyzési cljáľást tal1sa liiggilirci: lr..lcgrzť.si
engedély bellyújtásírig. de ltrexilrlilm ]() l 7. . ' . . ... napjáig.

9.
Az ingatlĺrn bĺľtokának átruházása

Az ilr.satlan biľtokánąk átľuházása .legkćstĺbb a Magyaľ A]laln, illetve a I}uĺiapcsĺ lj(iváľosi
Örrkormányzat eIővásárlási .iog gyakorlásáľól szóló nyi1atkozatárrak JózsęfVár-osi (jazcĺĺĺlkoclási
Közporrt Zrt,.hez ttirténő rnegć,rkezéséĺ kirvető 5 napon beltil felek által elózetesQll eĺIvezĺetett
időpontbalr, átadás-átvételi jegyzötonyvbcll keľül soľ. A birtokátruházás napj{ig az iľlgatlannal
kapcsolatos koltségek az.elaĺlót. a binokátruházás napjät követőerr felmeriĺlt költségek pcĺlig a vevot
terhelik

i
10.

Egyéb ľendelkezések

10'1. 2012. január 1. napjátóI a |76/fa08' (VI. 30. ) Korm. Rendelet 1. $ (3) b. pontja alap-|án Eladó
köteles eneľgetikai tanúsítványt készítelli és azt vevő részére átadni' Vevőjelen okiľat aláíľásával
kíjelenti, hogy az . . . .. . számú energętikai tanisíťvanyt átvette.

10.2. A szerztĺdő felek jelen szerzódéssel kapcsolatban felmeriĺlő költségeket maguk visclik.

10.3' Vevő tudomásul veszi, hogy a nregszerzett vagyonután vagyonáľuhazási illetéket kell Íjzetni.

10.4. Felek a Polgárĺ Törvénykĺinyv 6:98. {i (2) bekezdés alapján kizarják mind eladó. nrind vevő
feltijnő éľtékaránýalanságon a l apuló esetleges megÍámadási jo gát.

10.5' Eljáľó ügyvéd tájékoaatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus Íjnatrsz'írozása
megelozéséľől és megakadźiyozásáről szóló f0a7. éví CXXXVI. törvény rendelkezései szednt
azonosítási ktitelezettség teľhelí Felek adatai vonatkozásában. Felęk kijetentik, hogy adataik a
szerzőđésben helyesen keľüItek ľ<igzítésre az áĺtaluk bemutatott személyi azonosító okmányok
ďapjan. Felek jelen szerződés aláíľásával feltétlen és visszavonhatat|anhozzájárulásukat adják
alrhoz, hogy eljáró ügyvéd okiľataikľól fénymásolatot készítsen, es azokban rögzített adataikat a
szeľzödessel egyĺĺtt kezelj e.

10.6' Felek tudomásul veszik eljáľó ügyvéđ täjékoztatását, amely szeľint adataikaĺ az ĺnfoľmációs
önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 20t1. évi CXII' törvény
ľendelkezései szeľilrt kizźtrolag jelen szerzóđeľ,hez kapcsolódó megbízás' illetve a
jogszabályokban meghatźrozstt kötelezettsége teljesítése érdekében kezeIheti.
Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütköák a pénznrosás és a terroľizmus Íinanszírozása
megelőzéséľől és megakadźiyozźnfuol szőtő f007. évi CXXXVI. törvénybe.

I.0.7. Vevő a szerződés megkotésével kapcsolatos e$árasi költségek címén 5.500,. Ft + Áľa et3aľasĺ
díj <isszeget, ,- Ft frildhivatali e|járási díjat és L.67o,- Fťfő ruB eljárasi díjat a szerzőclés
aláírását megelózően megťrzetett.

A szęrzódő felek szerződést aláíró képviselői kíjeĺentik, bogy az adásvételi szeľződés
megkötéséľe és a!áírásära a szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek'{s8
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l0.9. jcju:: sz.cľziitiĹ'sircll llem szabái)iozotĺ kćľdćsekbcll a
rcnc1clkczćsci ĺlz. i ľĺi llvatltiak.

10'l0' A szcrziĺĺliĺ li'ick .jelen Szeľzijdćs elkćszítésér'el ćs
Íölĺlhir.atal clótti kćpviselettel (... .''.. ....... )

llreglratal lrlazásl c] Íil*tladja.

Budapest, 2)ll.. .

;.-'<-&-t.- NkĹď.ő

I)tk. e1s a \,o.i)ilikol(1 ťgri.-r .itlgszabálytlk

cl1enjegyzcsćr.cl. l.aiill:lill: az, iIlgtékes
bízr.ák l).lcg. }:llcn.icg1.z(i Ĺigyvéd a

.' Buclapest VIII' kcľület Józsefuáľosi
onkorlrrállyzat eladó meghatalmazásából és

nregbízásából eljáró jizsefvárosi Gazdálkodásí
Közpolrt Zń'
képviseli:....

Jelenokiratot ... (.... .. .) budapesti ügyvéd készítettemés ellenjegyzerrr, I}udapest,?ot7.. '...

oiiratkészítő ügyvéd
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seé'(hdy) 9024 Győr. KálváÍla gtca
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Céglę9Yaékszám: 08.09.02
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Buĺlapest !,1IlI. kcľiilet, Tö.mő u. 58. szám a|atti ingatlan eliĺlegenítése -
pń|yázat

NYILATKOZ'A'T

Alulí,rott.kijęlentenr' lrogy az ARAN lnvest Koľlátolt Felelősségiĺ Társaságra votratkozóan

aközbęszętzésekről szćlló 20l5. évi CXLII. törvény 62. $ és 63' $-ban foglalt kizáľó körülmények

nem áIlnak ferur.

A jelen nyilatkozatomat a szervęzęt vezeto tisztségviselójeként bĺintetőjogi t.elelősségem

teljes tudatában teszcnr.

Budapest, 2a17. január f5.
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l 3. szĺrrnú lllel]ck]q!

Buđapest VlII. keľület', 
.ľłimő 

u. 58. szám alatti ingatlan elidegeníti'sc -
pá|yáłzat

NYILÁTKoZAT

AlulÍľo.tt kijelentem, hogy az ARAN Invest

adók módjáľa behajtható kóztartozása níncs.

A jelen nyilatkozatomat a seeľvezet vezető

teljes tudatában teszem.

Budapest, f01'7, januźr ?5.

KoľIátolt Felelősségiĺ Táľsaságnak adók és

tisztségviselőjeként büntetójogi tělelosségem

p áLy tnő aÍáfu ás al cé gszeni al áí rás

ÄRAN lnvestKÍt.
..,re l.''oly: gfia"éy.6i-KálvářlB 
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Nemzeti Ađ& és VámhivaÍa|
Győr.Moson.Sopron Meryei Adó- és Vámigazgatósága

EltlÍq-fu P'IUC.*.Ĺ]tr:
ę",

{'?,
?,,

9l
é.

ii

Iktatószárrr : 5 44q9 62249 l20 1 7

Ügyintéző: Sándor Bľigítta
Telefonszám: (99) 5 12-533

Ügyszánr: 30591 07945

ADOIGAZOLAS

A ľendelkezésemľe áiló dokumentumok - nyilvántartások - alapjĺán igazolom, hogy
ARAN Invest Koľlátolt FelelősségiÍ Társaság

24843645-2-08
9024 GYÓR xer,vÁnrĺ. UTCA 2/B.

adóalanynak a Nemzeti Adó. és Vámhivata|nźil ezen igazolás kiadásanak napján nyilvántaľtott
tartoztsa, valamint végľehajtásra, vagy visszatartásra átadottköztartozźsa nincs.

Ezen igazo|ást az adőa|any kérelmére pá|yántbenyújtás cé|jźraadtam kĺ.

Ez az igazo|ásnem szolgál bizonyítási alapul ąfu1fgzi|s beszedéséľe irányuló eljarrĺsokban.

Ezen igazolás l'artalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvantartása szeľint fennálló tartozás, a
behajthatatlanság címén nyilvántartott, đe el nem évűlt tafiozźls, az ađók módjaľa behajtandó
kijztartozás' a végrehajtásra, vagy visszataľtasra átadott könaĺtozás megfizetéséľe vonatkozó
adatokat.

soPRoN' f0I7. jaĺuár 18.

dľ. Horváth Szabolcs
igazgató

(hatáskör gyakoľlója)

HorváthImľe
osztályvezető

ftiadmrányozó)
Ellenőľzési azonosító: 28621921940447 4|1 58229234

Ł.
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"'-l?1ffi'fiffit'*""'

9200 soPRoN KIs JANos UTCA 4. Telefonszám: (99)5I2-532Fu: (Đ)3f8.|29
Kédiik' válaszlevelében szĺveskedjék ikÍatószámunkĺa hivatkozni és adóazonosító számát fe|tÜntehlil
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fl ERSTE BANK HUNGARYzRT. H-1138 Budapest' NépÍĺlrdő U.24-26.

Postacim: Budapest í933
www.€Ístebank.hu
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Aľan lnvest Kft.

s024 Győr' Kálvár|a u. 2lB.
08.ó9{25997 

.

24843645-2-08

A fenti tigyfe|Ĺink pénzforga|mĺ bankszám|áin
időszakban:

Beszedés| megbĺzás érkezett

Hatósági átutalás érkezett

Átutalásl végzés érkezett

a jelen nyi|atkozat 20í6.0í.0í - 2016,12.31. közötti

Igen

lgen

igen

n
n
T

tr nem

tr nem

tr nem

vonatkozó lnformációkA fent| fizetésI megbízásokra - sorba á||ĺtásukra,

Je|en igazo|ás kiállításának napján, az a|ábbi hitel(ek) / k<i|csön(ök) adata(i)t tartjuk nyilván

Hitel/Kölcsĺin kapcsotatban átiunk n igen tr

te|jesü|és[ikre

í.
t
t,;

tl

il
ĺ' ';

ĺ]
ĺ
L,

tiÍ:

í:
ĺi
Łj

t,

ti
,ł, ŕ'.*8,pl

Ĺr ERsTffiffifu
ARÁN ĺnveeĺ Kft,

ł'zgKnóĺyi s024Gyóli l#|váľĺe|qąk)É'säguMĺkrová|la|ati Te|e1ank:06 4022Ą222
^, ^oo6zđml 

2484QE46-EłlôTEBus|NEss24: 06 40 222223
UggJegyróĺ(ajĹóm! 08.0so26807 f

i.1

F-Nc-t'tl- P{,tďC{.ĺ
Te|efon:06 40222222 Céďogyzékszam:
Telefax: 06 1 2725160 Fóváĺosi TÖľvényszék cégbĺľósága

CA.01-10-041054

|ktatószám: 7o5l2o17

BANK|NFonľvlÁclo

Az ERSTE BANK HUNGARY zRT. (1138 Budapest, Népfiiŕdö utca 24-26.,adószám: 1o1g787g.4-44i
SW|FT kód: G|BAHUHB; Ĺigýntézés he|ye: Gyôr' Bajcsy.Zs. |iti F|ók, 9021,Gy6r, BaJcsy.Zs. u.30.
32.) igazolja, hogy

cégnév:

Székhe|y:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

részére, jeĺen lgazolás kiál|ításának napján, az a|ábbi sámlaszámon nyi|vántartott pĺinzforga|mi
bankszám|á(ka)t vezeti és tartja nyi|ván.

Pénzforgalmi bankszámla
száma'.

Bankszámla
nyltás

dátuma
Devízanem Fo|yószámla

hltelkeret
Fe|használható

egyenlegí
(2017.01.19 9:22)

1 í 600006.00000000.65752265 :fĺJ14.U2.U3. HUF 9.539.500

Megbízás
tĺpusa

Éľvényesség
kezdete

tsÍvěnyesseg vege /
Te|jesülésénak

dátuma
Jogosult neve MegbÍzás

összege
MegbizásbT|

teljesü|t
összeg

ldején Bankunk felé számlatartozásbó| adódó

Hitell Kii|csön
típusa

Hlte|/ Kö|csön
azonosító száma

Szerződés
kelte

Hitel /
Ktĺ|cs<in

véglejáľata

Hitel /
KtilcsČin

szerződött
tőkeösszeoe

Fenná||ó
tőketartozás
összege'.2

Bank
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ERSTE BANK HUNGARYZRT. H-1 1 38 Budapest' Népfĺ.]rdő U. 24-26.

Postaďm: Budapest .ĺ933

www.erstebank.hu

Telefon: 06 40222222
Telefax: 061 2725160

H itel/Kölcsön probtémamentes3

Név: '.........''
I.őrinaz Niko|ett

t
t

t
t

Ezenigazo|ást Perlaky Zsolt kérésére á||ítottuk ki.

Je|en igazo|ást Ügyfe|Ünk kérésére, egyszeri a|ka|omma| á|lítottuk ki, ame|y kizárő|ag tájékoztató

jel|egű, nem he|yettesíti az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. á|1a| szerződés a|apján kiá||ításra kerÜ|ő

pénżforga|mi bankszámla kivonatot, i||etve a hite|(ek)/ko|csön(ök) esetében az Ügýélértesítót a

következó esedékesség(ek)ró|.

Kelt: Győr ,2017.januáľ 19.

:.. 3 ; ;: ĺ:;,j..ľij it [.iij ľ..tiil'{ĺ:ĺ ý / ľ1'
'Győĺ, Bajcsy'Zs. Úti Fiók

9Q21 Gvőr, słijcsy.Zs; út 30.?2'

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. P.H.
, cégszerúa|áirása

L

t

t

t

L

ezen igazolás kiállításának
iaéjen Bankunk -fe|é hitettartozásbó| adódó

F.xcĺĺ-t," Putďď'í
Cégjegyzékszám:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága'Cg.0l-10-041054

f] isen ! nem

^Je|en igazolást ..*. eredeti példányban átvette:

Aláírás:
Név:

3J
Perlaky Zsolt

t
t

t

t
t-i

t
t--
a

t:

t
".-'::łĘiľľ'ľlbľF,.'jtr.'J.-

i-.
It.

i-i
t
,l
Łj

1'?
'4".

E

ERSTEĘ Lakossági/Mikrová||aIati TeleBank:o6 4o 222 222
ERSTEBUSINESS24: 06 40 222223

u{-
L"

@

szem.is.sz: ..kL?.*..W

A bankszámla pozitív egyenlege + a fotyószámla hitelkeret - a számlán lévő zarolások összege

uněii"i"ĺ é""ien, ĺenněĺlo tuétartozas alatt a hitelkeretből aktuátisan kiha'smált'kereta9sz'eq ert9|!aI.

2.
J. Prob.émamentes hitel/kalciöň7ipiš"pii"x minősítjtjk azokat az tjgyleteket, amelyek kapcsán nem áll fenn 30 napot

meghaladó késedelem, tartozás a jelen igazolás kiadásakor

Bank
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Fłtďľtt í,ťWď.x
Ügyfé| neve: W37431 o*ov'ruu=s, x',

Tranzakcĺó részletei

Bank

1 í 60000640000000.s5752265 HU F eRsĺr vÁloonrAs PLUsz . MIGRo

l.t.an.:ah.cłu ĺíptĺs a

Gimzett

ciĺnř(jtl neve

Clnr;:.'.|1 s; łlrnLrsz;iĺtt.r

oss;eĺ1

BL:onv|ĺlts tł|l: r

l Ianz ak ĺ:'iÓaľ ĺlltos i'lr.l

Kgltyvebs dłitunrĺ

Ni,!tra(tv

Terhe|és

Terhehndĺ) s.l.ánlh

Teĺlrebs ôssZĹ'(Ju

Éĺtékllail

Kôz k..nlĺĺly
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ERSTE=

Erste NetBank

ĺĺj UTÁ{.lis BA|'.ĺKON KĺVUL

jrli:seív aĺ.osi Ga:dáFtt'ĺjási K';ľp

l{U,/(] l040 33t]i 09íJ2 ttij|'9 00"'0 0006

-1Á fl52 0(Jt} 0() Ł{(.Jl:

' N()TĺJRoV|DED

ĺ:0l.|o ?:]0 ĺ 2() 170o8ł]olj|()

lÜ1?.0 1'23.

NETBANK Ll,r/|lÁS E.ĄNKoN KlVÚt.
lř

1 1 600006-00000G0Đ.65752205 HUF tR STE VAL oGAi Ás
Pt-Us7. |tílcRo

-14 852 000-0Ü řlUF

2ü 1 7.ĺj1.?3.

aii}nh(i bĺř(oĺiĺte'{

Bp V|tl. ktx, Toľrl u, 58

lÍ)qiłllal) e|ideqcłlirćsí pá|y.1l:at

,1ű
ARAN Invest Kft.

szókhcly: 9024 Gyóą KáfuáľĺB utca 2' B. óp.
Ađó62ám: 2.48/ł364&'2.08

cég|egyzókszÉml 08.o$025997
t €\-
tl

Ua.o-
9T

,{*#.n





ł.

f,

n17.01.20. Cégkitonathbn

IGÁZSAGtiGYI M INIS ZľERII.]M
cÉGĺ'łFoRMÁcrós És Áz ELEKTRoNIKUS cÉcEtJÁRÁsBAN
KtzREMilKoŃ szoLGALÁT

,t"'tď-u{ PťLďďl1

Cégkivonat
A Gg.o8.09.025997 cégjegyzéJ<számú ARAN lnvest Kodátoľt Fe|e|őssfuri Társaság (9024 Győr, Kií|váľia utca 2. B. ép.)
ceg fo17 ,január 1 8. napján hatáĺyos adatai a következők:

1.

|. Cégformátil fuggetlen adatok

z.
f/1.

3.

3/1.

Általános adatok
Cegjegyzékszá m:08{9{25997
Cégforma: Korlátolt fe|eĺóssĄlű társaság
Bejegyezve; 2014102103

A cĄ; elnevezése
ARAN lnvest Korlátolt Fele|ősségt7 Társaság
Bej egyzés kelt e: 20 1 4 / 02 ĺ 03 Ko zzétév e: 2 0 1 4/ 0 2 / 20
Hatályos: 2.o1 41 02/ 03 ..'

A ceg ľtividftett e|naĺezése
ARAN lnvest Kft-
Beýegyzés kelte: ?01 Ąĺ 02/03 Közzétéve: 20 1 4/02/20
Hatályo s: z01 4 / 02ĺ 03''.

A ceg székhetye
90f4Győĺ' Káĺvária utca 2. B' ép.

BĘegyzés kelte: f01 4ĺo2/03 Kőzzétéve: 201 4/02/20
Hatályos: f01 4ĺ0u03,'.

A |étesító okirat keÍte

201 4' január 30,
Bej egy zés kelte : fo1 4 / 02 / 03 Kö zzétév e: 20 1 4 /0 2 / 20
Hatály os: z01 4/ 0z./ 03'..

201 6. februáľ 1 5.

Bejegyzés kelte: f016ĺo2/26 Kijzzétéve: 2ü 6/a3/01
HatáIyo s: 201 6 / 02/ 26 ...

A cĺég twékenysége
6820 ,08 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Főtevékenység'
B ej egy zés kelte: 201 4/ 02 / 03 Közzétév e: 2 0 1 4/ 0 2 /2 0
HatáIyo s: z01 4/ 02/ 03'..

41 1e '08 Épti |etepítésĺ projeK szervezése
Bejegyzés kelte: 201 4/ 02103 Közzétéve: 20 1 4102/20
Hatályos: f01 4/o2/ 03 ...

6810 ,a8 saját tulajdonú ingatlan adásvéte|e
Bejegyzés kelte: 201 4t$2/o3 Ki,zzétéve: 20 1 4/02ĺ20
Hatályo s: 201 4 / of / a3 ...

6831,08 lngat|antigyniiki tevékenyseg
B eJ egy zés kelt e: f01 4 l 02 / 03 Közzétév e: 20 1 4 / 0 u 2 0
Hatály o s: 2D1 4 / 0u a3,..

6832,08 lngatlankezelés

5/'t.

L
8/1.

8ĺ2.

902.
9/1.

9/2.

ĺ
!
i
i...

ĺ
i

ĺ
I

9/3.

9/4.

9/s. ARAN ĺnvest Kft.
szśkhely: 9024 Gyo', rálväĺä utca z' s. éo. i.- ' . -

- '.;ooszámi 24B43u5-2.o8 ,'..ł. /|Ueo'eoyzékszám:08.09.025997' 
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%17.01.20. Cégkiwnat.ľ'tm

Bejegyzés kelte: 2o1 4| 02/ 03 Közzétéve: 201 4/02/20
Hatály o s: z01 4 ĺ 0?'/ 03 ...

7010 ,08 Üz|etvezetés
B e! egy zés kelt e: 2o1 4 l 02 / 03 Kö zzétév e: 20 1 4/ 0 2 / 20
Hatályo s: f01 4 / 02/ 03 ...

7 a22,a8 Üz|etviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Bejegyzés kelte: 201 4l ozl 03 Közzétéve: 20 1 4/02/20
Hatályos: zg1 4 / 0f/ 03 .,'

7 7 1 2,08 Mémĺjki tevékenység, mlÍszaki tanácsadás
B ej egy zés keĺte: 701 4 / 02 / 03 Kö zzétéve: 20 1 4 / 0 2/ 20
Hatályos: 201 4/ o2l 03 ...

8110,08 ÉpítményĹizemeĺtetés
B ej egy zés kelte: 201 4 / o2 / 03 Rö zzétév e: 2a 1 4/ 0 2/ 20
Hatály o s: 2o1 4 / 02/ 03 ..'

A cég iegyzett tőkeje

Ěxďtt'. ffwc.'

9/6.

9/7.

9/8.

Megnerĺezés : tĺsszeg . Párznern'

Osszesen 3 000 000 HUF

Bej egy zés kel te: 201 4 / 02 / 03 Kö zzétéve: 20 1 4/ 02 / 20
Hatályos: 201 41 02/a3 .'.

13. Aképviseletľejogosu|t(ak)adatai
13/2. Peľ|aky Zso|t (an': Erdős tva MargÍt)

Szĺi |etési idĄe:' 1 97 4 / 09 l 1 2

1025 Budapest, Ruthén út 39.

Adóazonosító je|: 8393355591
A képvise|et módja: öná|ló
A képvise|etre jogosult tĺsztsĄ7e: Ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hĺteles céga|áírási nyilatkozat vagy a7' Ügyved által e||enjegyzett a|áírásfiinta benyÚjtásra kerÜlt.

Jogvĺszony kezdete: zo1 4/01 /30
A v áltozás id őp o ntj a: 2o1 6 l 0u 1 5

Bej eg y zés kelte: 201 6 / 02 / f6 Közzétév e : 2 a 1 6 / 0 3 / 0 1

Hatályo s: 2a.| 6/02/1 5 ...

20. A cég statlsztikaiszámje|e
2:0/1. 24843645ń820-113{8.

Bej eg y z és kelte: Zffi 4/ a2 / a3 Köz zétév e: 2 0 1 4 / 0u 20
Hatályos: za1 4/ 02/ 03 ...

21' A cég adószĺáma
21/3, Adószám:24843645-fą8.

Kö zii sseg i a d ó sz ám: HUf 48 43 645,
Ad ó szám státusza: érvényes adószá m

Sťátusz kezdet e: 2o1 4 | 02 ĺ Ü3

A változás időpontja: f014l0zĺ03
Bejeg y zés kel t e: 20 1 5 l 02 ĺ 1 0 Kozzétév e: 20 1 5 / 0 2/ 1 1

Hatály o s: 201 4 / 0f / 03 ...

32' Aceg penzforya|mi jďzőszáma

32/1. 11600006{0000000ó5752265
A számla megnyitásának dátuma: 2o14l0?/o3.

;.ĺ. A pénzforga|mi jelzőszámot az Eľste Bank Hungary Nyrt. (1738 Budapest, Népfiirdő utca 24-26') keze|l.

;"ĺ'ü..*t. Cégjegyzekszám: 01.10-04.ĺo54'

" ffi 
Bejegyzés kelte: zgix-a/oiĺů"xůzeteve: 2014/02/20 *u*",y. 

'#mľ.ľřEľůľ;tca 
2. B. ép'

Adószám: 21813645-2.08

fi|e///CLDocUME-1lAdriern/LocALS-1/Temp/1/C7oc3%A9glĺílryratľĺtm cégÉgyfékszłm: oa.o*ozsssz ,3ĺ1 
''.:l\ 2t3\\ { (řą)\_7 \C

9/9.

11.

11/1 .
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Ěąďo-u pť,tďďt1
2fl17.01.20.

45.
45/2.

49.
49/1.

CfukiwnaŁhtm

Hatályos: z01 4/ 0u a7 ...

A ceg e|dđrcnikus e|éľhetőslfue
A ceg kézbesítési címe: zso|t.perlaky@gmaĺl.com
A változás ĺdőpontja: zo16/a2./15
Bejegyzés kelte: z01 6 / g2/f6 Közzétéve: 201 6/ffi /a1
Hatály os: 

"o1 
6 / 0?/ 1 5 .,.

A cé9 cegjegyzékszámai

Cégjegyzékszám: 08{9{25997 .

Vezetve a Győ ri rońiäáyśżer c?gĚ ĺ'o.a g 

" 
nyi |vá nta rtá sá ba n.

Bejegyzés kelte: f014ĺo2/a3 Rözzétéve: 201 410U20
Hatályos: zo1 4lo2/ 03 ...

{ '',

ií
l|. Cégformától fÜggő adatok
1. Atag(ok) adatai
1/f. PANAKO Tanácsadó és Szolgá|tató Korláto|t Fe|e|őssęű Társaság

HU-9024 GYőr' Ká|várĺa utca 2. B. ép.

Cégjegyzekszám: o8-09-o1454o

A tagságÍ jogviszony kezdete; zo16/02/15
A változás id ő p o ntj a: 201 6 / 02/ 1 5

Be! egy zés keĺte: 201 6 / 0f / 26 Kö zzétév e: 20 1 6 / 0 3 / 0 1

HatáIyo s: f01 6 / 02/ 1 5,..

Az lM Céginformációs Szolgá|ata hĺvata|osan ĺgazolja, hogy ezen kiadmány adatai az i||etékes cégbkóság jogerős
végzésein a|apuĺnak. A cégĹigyben e| nem bíráĺt módosÍtás nincs fo|yamatban.

Késztilt: f017/01/181f:f8:f7. A szolgáĺtatott adatok a kĺbocsátás időpontjában megegyeznek a cĺśgnyĺlvántartó
rendszer adataĺval.
Microsec céginformációs szolgá ltató
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n17.01.24.

Mog|rĺzások adatal

'r-z...\ Azĺ;nosít'Ó
):ł Ęc.FsRJ.ríj6g"t

Y<Y*)9( AzonosítÓ: Ec-FsRJ.7689

ł Neve és székheĺve:
L)IJ RAKONCZAIADRIENN I(ATALIN

t PénzÍoĺga|mi jel|z<!szAntą:

í 73200165.15275307 
.

,)1 '5.t*"0' 63,500'00 HUF
"' Kozlemlnv:

Bp.V|l|. kLĺTőmó u.58. 36ío8
Sun Palace Paľko|Ók Kfr,

2348816-242 adÓszám
Teľhe|éoi nap:

2017.01.10.

Banki afonosĺto: ACQD-3199
Ktjnwełésĺ dátum: E017.01.10.

Taĺilt:kisi nap tsszcg
j$,i7'01.1Ú.

Fitętĺj t.él

KlNlZSl Bank Zrt. NetB@nk

Partn*r ľv.lcgbĺzás típusa
st's(irJ.flł i|UF J*;ĺsetvłiĺosĺ Głr<'i. l{ilrp. Žlľ1 l.luĚ áĺltälá,i$i ny]ťJbí.f;is

Ré,sälctes megbiz sadatok

HUF átuta|ási megbÍľás

Kedvtíménlezett
Nevłl es *éĺ.,hélyc;

JÓzsefu á rosi C:azd. Rőzp. Ztt
Pénzíoĺ.qakni ]ek{iľ.záÍna:
1 0403387-00028859_00000006

Bi7'cilyĺä1.sŹáffi:
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Ĺ?ŁďŁt,u pťLďďT

ALAIRÁS-MINTA

Perlalcy 7so1t (sziiletery Gy&.1974. 09, tf.i anyja neve: Erdős É..a Ma'git) 1025 Budapest,
Rutlrén {tt 39. szäĺľľ. alatri lakos, mint a Győľi Törvényszék Cégbírósägánĺl Cg. o8.or-
025997 Ąegyzékszäm alatt bď1eryzett ARA.N Invesĺ Kortátolt Feleřősségťí t'.,"'ĺg
ugyvezetője a Táľsaságot alcként jegyzem, hogy a. Társaság géppei, vary kézzel íroą
eiőnyomott, vaBy nyomtatott cégszövege ío1é saiát nevemet önállóan, minden koriátozás
nélkĺil az aJĺĺbbíak szeľint íľom'

.ł,.-ĺ'Yqn
"""""""'i'

Perlaky Zsolt

Igazolom, hogy Peńaky Zsolt, aki személyazonosságát a 7a4207KA számú
szemé|yazonosító igazolvánnyal, lakcímét peđíg a 343507 LD számú lakcímęt igazotó
hatősźłgs igazoÍvänĺyal igazolta, a ielen aĺáírás-mintát előttem személyesen, saiát
kezííleg fuĺaa|łĺ.

1

I

í

,,El1enjegyzeÍn,, Győrĺitt, 20"l,6, februáľ 15. napián:

ARÁN ĺnvest Kft.
széxhe|y: sdea Gyaą Kátváľĺa utca 2. B. ép,

. 
Adószám: 2'{M3Bĺ5.2.08

Cě g|egyzékszám: o&0$,025997ą\1

33
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BIIDÁPEST FovÁRos VIII. KERÜLET

JTzsrľvÁRosl ÖrĺrconrĺÁNYzAT
Poĺ.cÁnľvĺnsľERt HI\,ATALĄ

JGK Zrt"

Budapest
Losonci u: 2.

I 083

Táľw: Igazolás

Fxďo't^ P{t,ďďĄĺ

PÉNZÜGYI ÜcyoszrÁly
szÁľtvIľpl.l ľs pÉľzÜcyl lnouł

Iktatószám.2/20L7

Ügyintéző:Stégneľné Czagáĺy ilđikó
Telefon: 06- | I 459 -2297

Fax: 0ó-1/3i3-0438

Tisztelt JGK. Zrt.!

Az Önkormtnyzat Pénzügyi os:ztźiya igazo\1a, hogy az ARAN INVEST KFT. ( 9024 Gyor'
Ka|vźma u,f.ĺb.., ađőszétm f4843645-2-08) jogi személlyel szęmben semmilyen követelés
nem szeľepel a nyilvántaľtásában.

Budapest, f017, janućr 2a.

Üđvözlettel:

, 1"I". ';_

Számviteli-.és Pénztigyi Irodavezető
.. l' .i- i'. -;'. i

ň1 AR.AN |nveatKfr.
Y|, k Ĺiu.'|úelv: 9024 Gy6Ą Ká|váńe utca 2. B. ép
l.l '. Adosaám; ?484364+2.08

l '1l..riE!r!zékszám' 08.08.025997

I

ł:
[;

i,.r f 082 Budapest. Baross u. 63-67 .8 459-2100
rvrľwjozsefvaľos,htt
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.ŁÉ-ďłk pĆLďcü"o

Józsefvá rosĺ Vagyo nga zdálkod ásĺ Köz po nt Zrt.

Vagyongazdá|kodásĺ lgazgatóság

Tá rgy: ui.: tuÉ-tzzl 1' / 2ot7 h iá nypótlás

Tisztelt Józsefuárosi Vagyongazdá lkodási Ktizpont Zrt. I

Mellékeĺten csatoljuk a Budapest, V|||. kerii|et Tömő utca 58. szám a|atti ĺngat|an eĺidegenítéséve|

ka pcsolatos a lá bbi dokumentumokat.

1. Nyi|atkozat a véte|ár megfizetésérő|

':. .2. Rozjegyző áĺta| hite|esített 30 napnát nem régebbicégkívonat

3. Bérbeadóval szemben fenná||ó tartozás ígazolása

Tiszteĺette|,

r-\ đI II. T4l lu|,ĺ r/t1
Perláky Zso|t

ARAN tnvestKÍr
Székhe|y: 9024 GyőÍ, KálváÍĺa ubá Ź. B. áp.

Adószám: 2.ĺ84Í}8ĺ&2.08

Budapest, 2Ot7. február 76. GéglEgyzékszám: 0&09025997



F.ulď-ĺ-r" ę{tŔdr1

Budapest Vilr. kerĺilet, Tömő u. 58. szám alattĺ ĺngatlan elidegenítése -
páňyázat

NľILATKoz^T

Alulíľott az ARAN Invest Koľlátolt ľ.elelősségÍĺ Tánsaság képvÍsetőjeként kijelentem,
hogy a Budapest VIIr. keľület, Tö.łłő u. 58. szlám ďatti ingatlan elÍdegenÍtéséľe kií* pállyévatra
tett vételi ajánlatomĄ azaz a 148.520;000,. F't-ot egy összegben' hitel igénybevetelę nélkiil
fizetem meg.

Buđapes| 2017. febľuar |4,

.--;t-4. 
{ĺ{ ĺĄ

....:'!...'.t.

paľy ázó aŁaÍrźsal cégszeľiĺ ďĺĺíľrás

ÁRAN lnvgst Kít.
$zěkhely: 9024 Gyôr; Kávrĺlia utca 2 B. €p.

' 
Aoo&zám: 2ł&ł3Bĺs2ĺl8

cégjegyzékBzám: 08.0śr.025997



'R-ą'citut pét&d...

v'i'sz': HTt * ?,8uz| z o,{Ý
Ui' :Kubánka-Berghammeľ Petra

ARAN fnvest Kft.

Tárgy: Igazolas szeľződéssel
kapcsolatban

Gvőľ
Kálvária utcaZlB. épgo24 '

Tůsztelt Címzett!

Kérésére igazolom, hogy az ARÁN Invest Kft. (szék'lrely cÍm: 9a24 Győr, Kálváľia utca2ĺB.
ép.; adószam:24843645-2-08, cégiegyzékszÁm:08-09-025997, tlgyvezető: Peľlaky Zsolt) a
Budapest Józsefvarosi onkoľmanyzat megbízasából a Józsefuaľosi Gazdálkodĺĺsi Központ
Zrr. áLtal ellátott bérbeađási tevékenységek tekintetében szeruődéses jogviszonnyal nem
ľendelkezik, így péĺnigyi kötelezettség nem iíll fenn Taľsaságunk feté.

Az igazolást peiyazat benýjĺĺsához Czuppon Zsolt kérésére adom ki'

Buđapest, 20i 7. febľuar | 6.

Tisztelettel:

csopoĺtvezető

Józsefvá rosi Gazĺ|álkodási Központ Zr ĺ. . V agyongazddlkodiisĺ ĺgazgatóság
l ü6{ Bedapc.:ĺt. C}r utĺ,i B. . 'Íílł..Ío:l; 06 | 3 l 4 ł C98 . E.nl.ĺil: valj.iJľiř';lđ]:i|odas9i'ĺk.ľ:u

\ĺ'
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Vnĺ]yol.lG,ą7l lÁt'xooÁst ĺGĺľcnrls,4';

Aran Invest Kft. l.iĺ.: Líszĺ Mónika
ĺkt.sz: wÝ:,. tr54. ĺ .k 1zaĺl
Telr 2L6-6961/t53

Győľ
Kálváľia u'2/B.
9024

Tárgy: Igazolás

Igazoljuk, hag1ĺ azARAN ĺnvest Kft' a Budapest|ózsefuárosi onkormányzat
megbízásábő|, a|őzseťváľosi Gazdálkodási Kĺ1zpont Zrt. á|ta| ellátott elidegenítési
tevékenységek, részletfízetéssel megvásárolt ingarlanok tekintetében,
nyilvántartásunkban nem szerepel, így pénzügyĺ kotelezettsége Táľsaságunk felé
nem áIl fent'

Kérj ü k táj ékoztatás unk szíve s tu d om ásul vétel é t.

Budapest 20L7. februáľ 16.

Tisztelettel:

ffi
|*ľĺľľg:ľgĽgł!.tł. lí)..,V( \ź\

Gřmóthy Ba|ázs Lĺszĺ Mónika
iľodavezető referens

JózsefvárosÍ Gazdá|kodási Központ Zrĺ' . Vłgyongazdálkodásĺ |gazgatóság
l08'ĺ 3udapcst, o. utt;l 6, ' T'eĺeíon; ł6 | 3l'Í liJ98 . Eĺrral|: Vagyonga:fda|ĺ:ĺ}íJłsq!ĺgi, hu' [r..1łł 

|
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Cégkivonat . 08-09-025997 . ARAN Invest Korlátolt Felelösségű Táľsa... 1' oldal, cĺsszesen: 3 oldal

IGÁzsÁG ticyĺ MINISZTERIUM
öÉđrNŕoIiMÁöióś Es łz ĺi,elirnoŃirus cpcpuÁRÁsnĺ,N
KÔZREMÚKÖDo szolcÁrĺĺ

Ř'tď{rŁ PťLCIď1ł

Cégkivonat
A Cg.08.09.025997 cégjegyzékszámri ARAN lnvest Koľlátott Fele|ősségĺi Társaság (9o24Győr,Kálvária utca 2. B.

ép') cég 2017..február 14. napján hatá|yos adatai a következők:

Á|talános adatok
Cégjegyzékszám:08.09.025997
Cégíorma: Korlátolt fe|eĺősségű társaság
Bejegyezve 201410?/03

A cég e|nevezése
ARAN lnvest Kor|átoĺt Fe|e|ősségű Társaság
Bejegyzés kette: 201 4/02/a3 Közzétéve: 2o1 4/o?J20
Hatályos:zo1qauB .,.

A cég riivldÍtett elnevezése
ARAN lnvest Kft.
Bejegyzés kette: 2o1 4t 02/ o3 Közzétéve: 201 4/02/20
Hatátyos : 201 4/ 02/ 03 .,.

A cég székhelye
9Đ24Győr, Ká|váľia utca 2. B' ép.

Bejegyzés kelte: 201 4/ 02/ o3 Közzétéve: 201 4/02/20
H atáIyos: 201 4ĺ 02'/ 03 .,.

A |étesÍtő okirat ke|te
201 4' január 30.

Bejegyzés kelte: 201 4| 02/a3 Kozzétéve: 201 4/0a2a
Hatályos: 201 4/ 02ĺ a3'..

20.l6. február 15.

Bejegyzés kelte: 2o1 6/02/26 Közzétéve: 2il 6/a3/a1
H atályo s: 201 6 ĺ 02/ 26 ...

A cég tevékenysége
6820,08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadásą üzeme|tetése

Főtevékenység.
Bejegyzés keĺte: 2ü 4ĺ a2/ 03 Közzétéve: 201 4/02/20
Hatályos : 201 4/ 02/ 03'..

9'/2. 4.ĺ10,08 Épijletépítésiprojektszervezése
Bejegyzés kelte: 2ü 4/a2/03 Közzétéve: 2a1 4/a2/20
H atáIyos: 201 4/ 02t 03',.

9/3. 6ü0,a8 Saját tulajdonú ingat|an adásvétele
Beiegyzés kefte: 201 4/ 02/ 03 Kijzzétéve: 2ü 4/a2/2a
H atályos: ?o.| 4/ 02/ 03 ...

9J4. 6831 ,08 lngatlanÜgynöki tevékenyseg
Bejegýzés kefte: 2o1 4/0a03 Kłjzzétéve: 201 4/02/20
Hatályos: 201 4I02l 03 .,.

9I5' 6832,08 |ngat|ankezelés

https ://cert. e. cęEJe gy zęk'hď?cegadatlap/0 8 090?5997 / Cegklvonat

1,

l, Cégformátó| fÜggetlen adatok

2.

z/1.

5.

5/1.

3.

3/1.

8.

8/1.

8/2.

902..
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Cégkivonat - 08-09-025997 - ARAN Invest Korlátolt FelelősségÍĺ Tárśa..' f. o(da|, összese

Ě'ą.ś.t\ pÜ
Bejegyzés kette: 2o1 4 /Q2| 03 Közzétéve: 2a1 4/0U20

Hatályos : f01 4ĺ 0?'/ 03 .,'

9/6. 7010,08 Üz|etvezetés

Bejegyzés ke|te: fa1 4ĺ 0f/ o3 Közzétéve: 201 4/02/20

Hatályos: f01 4/ 02/ a3''.

gĺ7. 7022,08 ÜzleNiteli, egyéb vezetési tanácsadás

Bejegyzés kelte: fa1 4ĺ 02/ 03 Közzétéve: 201 4/02/20

H atá lyo s: 201 4/ 02ĺ a3 ...

g/8' 7112,08 Mémökitevékenység,műszakitanácsađás
Bejegyzés keke: 201 4/ 02t a3 Kozs,étéve: 201 4/02/20

H atályos: zo1 4 / 02"ĺ03 ...

g/g. 8110,08 Építményi.izeme|tetés

Bejegyzés kelte: f01 4/02/a3 Közzétéve: 201 4/02/20

H atáIyos: 2o1 41 02/ 03 ...

11.

11/1.

t5.

13t?.

A

Megnevezés Összeg Pénznem

tsszesen 3 oöo o0o HUF

Bejegyzés kelte: 2O1 4ĺ 02/o3 Közzétéve: 201 4/02/20

H atályos: zü 4/ a2ĺo3 .,'

A képviseletre iogosult(ak) adatai

Perlaky Zso|t (an': Erdős Éva MargĄ
SzÜ|etési ideje: 1 97 4/ 0j / 1 2

1025 Budapest, Ruthén Ú1 39'

Adóazonosĺto je|: 8393355591

A képviselet módja: iiná|ló

A képviseIetĺe jogosuĺt tisztsége: íigyvezető (vezető tisztségviselő)

A hite|es céga|áĺrási nyi|atkozat Vagy az tigyvéd által e||enjegyzett a|áírás.minta benyújtásra keľĺ

Jogviszony kezdete: f01 4/ 01 / 30

A változás időpontja: za16/02/15
Bejegyzés kelte: 201 6/ 02/f6 Közzétéve: 201 6lffi /a1

H atáIyos: 201 6 ĺ 02ĺ 1 5 ..'

A cég statisztikai számje|e

2484364ý6820.1 1 3-08'

Bejegyzés kette: 2o1 4/ 0f/03 Közzétéve: 2ü 4/a2/20

H atályos: z01 4/ 0f/ 03 .,.

A ceg adószáma
Ad ó szá m : 248 4364*2.0 8.

Közösségi adószám: HU24843645.

Adószám státusza: érvényes adószám

Sfáŕusz kezdeÍ e: 2a1 Ą / 02/ o3

A változás i dő pontja: 
"o1 

4/ 02ĺ 03

Bej egyzés k el te: 2aÉ / 0?/ 1 O Közzétéve : 20 1 5/ 02/ 1 1

Hatályos: 201 4102'ĺ03 ...

A cég pénzÍorga|mi jelzőszáma

1 1 600006-00000000-65752265
A számla megnyitásának dátuma; ?o14/02/03.

A pénzforga|mĺjelzőszámot az Erste Bank Hungary Nyrt. (7 í38 Budapest, Népfiirdő utea 24-26''

l Cégjegyzékszám: 01.1 0.041 054

https:eeĺt,,::::^:::r:::,:,,:::""gkivonat*''ffi-'n'''*
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Cégkivonąt . 08.09-025997 - ARAN Invest Korlátolt Felelősségtĺ Tfusa... 3. oldal, összesen: 3 olđal

Łx-d.s.t ęlkLť..Ő

łĺ.:

Hatályos: 201 4/ 02/ 07 ...

45. A cég e|ektľonikus elérhetősĄ1e
45/2. A cég kézbesĺtési címe: zsolt.perlaky@gmail,com

A váItazás időpontja: 201 6ĺ02/ 1 5
Bejegyzés kelte': 201 6/02/26 Közzétéve: 201 6/03/01
Hatályos: z01 6/ 02ĺ 1 5,..

49, Acégcegjegyzékszámai
Lqtl

Cégjegyzékszám: 08.09.025997

Vezetve a Győri Torvényszék Cégbírósága nyi|vántartásában.
Bejegyzés kelte: 201 4/02/ a3 Rözzétéve: 201 4/02/20
Hatályos: z01 4ĺo2/ 03'..

||. Cégformátoĺ függő adatok
1. Atag(ok) adatai
1/2' PANAKO Tanácsadó és Szo|gáltató Kortátolt Fele|ősségri Társaság

HU.9024 Gyóą Kálvária utca 2. B' ép.

Cégjegyzékszám: .08-09-01 4540'

A tagsági jogviszony kezdete: 2O1 6/02/15
A váftozás időpontja: 2a1 6/a2n 5

Bejegyzés kelte: 201 6/02|26 Közzétéve: 201 6/B/a1
HatáIyos: 2:01 6/ 02/ 1 5'..

Az lM Cégĺnformációs Szo|gáĺata hivata|osan igazo|ją hogy ezen kiadmány adatai az il|etékes cégblroság jogerős
végzésein a|apu|nak. A cégĹigyben e| nem bírált módosĺtás nincs fo|yamatban.

Készĺ.i|t 2017 /0z/14 1 2:50:34. A szoĺgá|tatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyi|vántartó
rendszer adataival.

Microsec céginformációs szoI gá|tató

https ://ceľt.e.cegiegyzek.hď?cegadat|ap ĺ 0809 025997 l CegkJvonat 2017.0f.14. 
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TANÚsĺľvÁruy

Ügyszam: 1,n68/Hl326lf017

A|ulírott dľ. Bollik Szílveszter közjegyzo-helyettes a cégnyilvántartásba on.line renđszeren

keľeszttil történt betekintés útjan tanrisítom, hogy ez a cégkjvonat a Cg.08:09.02s997
cégiegyzékszámlű, az lgazságýgyi Minisztérium Céginformációs és az Elekhonikus
Cégeljarasban Közremiík<ldő Szolgálat által nyilvlántartott ARAN Inęst Koľlátolt
ľ.etelősségíĺ Táľsaság (székhely: 9024 Gyor, Kálvĺáľia utca2. Ę.lép.) 2017

Budapesten,2077. (kettőezer.tizenhetedik) év fębruar hő 14. (tiizennegyedik

Dľ. Lesznyák Feľenc Kiizjegyzői lraďája
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