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Budapest Józsefuáľo si Onko rmáłnyzat
Képviselő.testiilete számíra
A képvíselő-testtileti

Ĺilés időpontj a: 201 5. decembeľ 3.

Tárgy: Javaslat a Budapest VIII., Trefoľt u. 3. szám alattl ingatlan elidegenítésérekiíľt
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A

asLat a

tr

bízottság szźlmára:

Yátosgazďźllkodási

és PénziĺgyiBizottság javasolja a

Képviselő-testiiletnek az

Tisztelt Képviselő-testíilet!

I.

TényáIIás és a diintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése:

A BudapestJőzsefvátosi onkoľmányzattulajdonát kepezia Budapest VIII., Trefoľt u. 3. szĺím
a|atti,36534 hrsz-ú ingatlan, tęlek területe 2789 m". A rujta źt||ő,,A'' jelĺĺfelépíünényutcaí
bejźratu pince + ftldszint + 2 emelet kialakítasú,&,,B,' jelíífelépítĺnényťoldszint + 3 emelet
kialakítású

A

telken két felépítnényá||. Az ,,A', jelű épület összes alapteľülete 2.700 m2, a,,B'' jelíi
éptilet összes alapterülete 1.510 m,. A ,,B'' jeliĺ épĺiletftlldszintjén jelenleg gyeľmekoľvosi

rendelő üzemel.

A Képviselő-testtilet 19212015. (x. 17.) szźm,űhatározat 8-13. pontjaiban döntött azingat|an
nyilvános egyfordulós páIyázatútjĺán töľténő elidegenítéséľőlés annak feltételeiről.
Ahatfuozat 9.) pontja alapjánpáiyźuat a következő feltételekkelkeľiilt kiírásra:
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elfogadja az eIőterjesztés mellékletétképezó, a Budapest VIII., Tľefoĺu. 3. szám a|atli,
''9.)
36534 hrsz-ú felépítményesingatlan elidegenítésérevonatkoző páIyázati felhívást az alábbi
feltéteIekkel:
a.) a minimális vételár: 650.000.000,- Ft,

b.) a

p áIy azat

bir tiati

sz

empontj

a

: a 1 egm agas

abb

m egaj

ánlott v ételár,

c.) az adásvételi szeruođéshatźtLyba lépésénekfeltétele: A nyeľtessel azon a napon lép
hatáLyba az adásvéte|i szerzodés, amikor az ĺisszes elővásáľlásľa jogosult tekintetében
|ejźrt az elővásaľlási jog gyakorlásrínak hatáľideje és egyik sem élt elővásarlási
jogával, vagy a határidő előtt nyilatkoztak, hogy nem élnęk elővásaľlási jogukkal. Ha
pedig vďamelyik elővásrárlásra jogosult éIt az elővásaľlási jogával, az adásvételi
szeĺződés akkor lép hatályba, amikoľ az eLővtsárlásra jogosult szerzőđésifeltételeket
elfo gadó ný l atkoz atát az onkorm ányzat megkapta.
đ.)az ađásvételiszerződés hatá|ybalépését kĺjvető 15 napon belül megfizetendő legkisebb
vételtr-részlet: a teljes vételar 30 Yo-a,

e.) a teljes vételaľmegÍizetésénekhatráľideje: a szerződés hatáIyba|épésétkövető 90. nap,
ami egy alkalommal kötbérfizetési kötelezettség mellett 30 nappalmeghosszabbítható.
A kĺjtbérmértéke5'000,- Ft/nap.
f.) apá|yázatban szereplő egyéb kiktitések:

-

az ajźn|attevónek kotelezettséget kell vállaln ia arra,hogy a GEoRoSCo Kft. tészére,
az álta1la megadott bankszámlźra tltuta|źssal megfizet 17.910.500, Ft-ot + 2.272.000,Ft foľdított Afa az épületen végzett, de a béľbeadó áĺtal meg nem térítettés a vételáľ
kialakításĺínálfigyelembe nem vett beruházások címén,az adásvételi szeľződés
hatá|ybalépésétől szźtmított 15 napon belĺil azza|, hogy a GEoRoSCo Kft.
ajźnlattev&e ez a kikötés nem vonatkozik,

-

az ajźn|aÍĺevonekkötelezettséget kell vállalnia ata, hogy a palyźaat eredményének

megźů|apitátsáról szóló értesítéskézhemételétőlszámított 60 napon beliil 17.910.500,Ft + 2.272.000,- Ft fordított Áfu kot-lezettségre vonatkozóan, hogy e kötelezettség
<isszegére GEoRoSCo Kft., mint jogosult nevére sző|ő visszavonhatat|art
bankgarancíźLt éLtaď, ez a kikłitésa GEoRoSCo Kft-re, mint ajĺánlattevőre nem

vonatkozik,

Vevő tudomásul veszi, hogy az ingaÍIan,,B'' épületrészénekftitdszintjén (382 m2
tertĺleten) jelenleg gyermekoľvosi ľendelő míiködik, amelynek másik helyiségbe
tĺirténő áthelyezését az onkormányzat legkésőbb 20t6.junius 30. ĺapjáig végrehajtja
és az ingatlanľésń birtokba adja. Vevő vźt||a|ja, hogy a gyeľmekoľvosi ľendelő
működését a fulajdon átĺl:hźzást követően is lehetővé teszi, az ingatlanľész
hasznźiatáért díjatnem kĺjvetel. Vevő és az onkotmáĺyzat az adásvételi szerzőđésbęn
megállapođnak abban, hogy amennýben az onkormtnyzat2}16.június 30. napjáig a
gyermekorvosi renđelőtnem helyezí źú,tłgy a Vevő és az onkonĺränyzat a tźrgyi
ingatlanĺész voĺatkozásában legfeljebb 1 éves, hatfuozott taľtamú béľletiszętződést
kötnek egymással, 1.000,- Fť/m,lhőĺap bérleti díj mellett.

g.)

beépítésikĺitelezettség: a vevő köteles az ingatlan (oľvosi rendelő kivételéveltĺiľténő)
biľtokba vételétől sztlmított 1 éven beliil hiánypótlásra nem szoruló építésiengedélyt
benyújtani, továbbá az építésiengedély jogerőľe emelkedésétőI számított 3 éven belül

jogerős hasznźůatbavétęli engeđélýszerezni. Amennyiben vevő a kötelezettségeit
saját hibájából nem teljesíti, úgy havonta 5 MFt kotbérfizetési kötelezettsége áll fenn a
teljesítésig.''

A

pá|yźuat 2015. szeptember 28. napjátőI2OI5. október 19. napjźigkerült kifiiggesztésľe a
Családtĺĺmogatási Irodán, a Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zft. ügyfelfogadási
helýsógeiben, továbbá mcgjelent a Józsefváros című helyi lapban, az onkoľmĺínyzat
internetes honlapján, a w-ww.kisfalu.hu honlapon, továbbá a www.ingatlan.com hirdetési
felületen is.

A pá|yázati dokwnentációt egy érdeklődő vásarolta meg, az ajźtn|ati biztosítékbeérkezésének
határideje 2015. október 19., apá|yazatok benffitásrának határideję 20t5.. október 20. ĺapja
volt. A páIyazatok bontasara 2015. október 20. napján kerĹilt sor. A pá|yázatra egy ajźn|at
érkezett.

Az

ajánlatot benýjtó neve:

GEoRoSCo Hotel
Tarsasás

Idegenfoľgalmi Korlátolt Fele1ősségiĺ

A megajanlott vételar: 650.000.000,- Ft
Egyéb vállalások: nincs

A

benffitott aján|at éľtékelését
kovetően megä|Lapitásra kerĹilt, hogy hiĺínypótlásľa volt
szükség a kĺjvetkező iľatok.tekintetében: NAV nullás igazolás, béľleti díj megfizetéséľől szóló

nullás igazolźs.

A

hianypótlási felhívás a versenyeztetési szabáiyzat éĺtelmében5 munkanapos hataľidővel
postai levélbęn megktildésľe keľült a pá|yáző tészéte'amelynek a pályäző hatáľidőben
maradéktalanul eleget tett, a béľletidíj fizetés tekintętében a Budapest Józsefuĺáľosi
onkormłĺnyzatta|kötdtt megállapodás benýjtásával és a NAV által kiađottigazolással.
Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testiĺletnek, hogy a felépítményesingatlan elidegenítésére
|<ĺírtpälyźaatotnýlvánítsa érvényesnek, a pźůyázatnyertesének a GEoRoSCo Hotel
Idegenforgalmi Kťt.-t nyilvanítsa, egyittal jaruljon hozzä az adásvételi szerződés
megkötéséhez 65 0. 00 0. 0 00,- Ft vételáľmellett.
II. A beterjesztés indoka

A pályźzat eľedményénekmegállapitásánal

kapcsolatos döntés meghozata|éra a Képviselő-

testiilet jogosult, tekintettel ara, hogy azingatlan éľtékęmeghaladja a 100

millió Ft-ot.

III. A đöntéscélja, pénzĺigyihatása

Miután a pá|yázat eľedményes, ezért az Önkormźnyzat 650 millió Ft bevétęlhez jut, ebből
2015. évben 325 millió Ft és 20t6. évben is 325 millió Ft realizá|ódik. A 2015. évl
költségvetésben nem lett teľvezve a fentí bevétel.

Képviselő-testtilet |9212015. (x. 17.) száműhatćrozatźlban arról is döntött, hogy sikeľes
pá|yazat :után a GEoRoSCo Kft'-vel rendezi az onkormźnyzat a Tľefort utcai ingatlannal
kapcsolatos kötelezettségeit.

A

A 2015. évi vételáľrészletből az onkormźnyzatnak ö'sszesen 30O.6Of,7 e Ft Íizetési
kötelezettsége van az a|ábbiak szerint:
- elismert felújításimunkfü ellenétéke
123.996,LeFt
- a felújításimunkakat teľhelő foľdított áfa
22.015,8eFt
- Rökk Szilĺíľdutcai ingatlan bérlői kikĺjltöztetésének
elszámolási kĹilönb<izete
69.500,0e Ft
58.027,8e Ft
- elismert késedelmi kamat
- a Bacsó Béla utcai helyszínľetqvezett egészségközpont építési
engedéIyezési Tervdokum entźrciőv aI kapcsolatos éľtékvesztés
17.800,0e Ft

-

6.723,0 ęFt
2.540,0 e Ft

2015. évi bérleti díj utani áfabefrzetés

JGK Zrt.bonyolítási díja

Az

Onkormtnyzat a GEOROSCO Kft.-vel szemben összesen 155.131.9 e Ft követelésre
jogosult az aläbbíakszerint:
135.978,9e Ft
- ki nem fizetett bérleti díj
19.153,0e Ft
- késedelmi kamat
Fentiekben felsoľolt bevételęk _ 325.000 e Ft + 155.131'9 e Ft - és kiađások _ 300.ó02,7
_ kiil<inbĺizete, amely t79.529,2 e Ft, javasolt a felhalmozźsi céItarta|é|rahe1yezni.
A vételár második ľészletévela2016. évi költségvetésben tervezni kell.

eFt

IV. Jogszabályi kłirny ezet ĺsmeľtetése

Önkormáĺyzat vagyonaľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
66120|2. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 16. $ aa) pontja a|apján, a Képvíselő-testtilet a
tulajdonosi joggyakorló a 100 millió Ft feletti értékűvagyon tulajdonjogának és éľtékhatáľtól
fiiggetlentil az onkormányzat töľzsvagyonába tartoző -_ elidegeníthetĺĺvagyon

Az

tulajdonjogánakátruhźaásávalkapcsolatosdöntésmeghozataláĺá|.

Fentiek alapjĺán kérem a Tisztelt Képviselő-testtilet, hogy a pźlyázattal kapcsolatos döntését
meghozni szíveskeđjék

Hatírozatijavaslat
... . .../20|5. (. ..

. .

.) számú Képviselő-testtilet határozat..

A Képviselő-testĹilet rigy

dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Trefort u. 3. szám a|atti,36534 helyrĄzi számú felépítnényesingatlan
kiírt nýlvános pá|yázatotérvényesnek, és erďményesnek nýlvanítja.
eliđegenítésére
FęIelős: Józsefuaľosi GazdźikođasiKözpontZrt.
HatÁndő: 20 | 5. decembęr 3.

2.)

vałyongazdálkodási igazgatőja

pźiyźaatnyeľtesének a GEoRoSCo Hotel Iđegenfoľgďmi Kft.-t (székhely: 1088
Buđapest,Trefort u. 3-5., cégsegyzékszźtm:01'-09-707289) nýlvánítją a véte|árat
650.000.000,- Ft-ban áIlapítja meg.

a

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KözpontZrt.va1yongazdálkodási
Hatáľidő: 2015. december 3.
3.) felkéń aJőzsęfuźtosi GazđálkodásiKözpontZrt.-tazadásvételi
Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KcĺzpontZrt.vagyongazdálkodási
Hatáľidő: 2a15. december 3.

igazgatója
szerződés alźńrására.
igazgatőja

4.) e hatłározat 2.) pontjában foglaltak és a 192/2015. (x. |7.) sztmű Képviselő-testĺileti
hatźrozatában foglaltak míatt a 20|5. évi költségvetést az a|źiobiakszeľint módosítja:
a) az onkorm áíyzatbevétel 11601 cím _ önként vállalt feladat - ingatlanok éľtékesítése
e|őiráĺyzatát _ Trefoľt u. 3. szám - 325.000 e Ft-tal, a miĺködési bevételek
címen és 19.ĺ53,0 ę Ft-tal késeđelmikamat
e|őirźnyzatźLt 135.978,9 e Ft-tď bérlęti đíj

b)

címen megemeli.
a, onko'* źnyzat kiadás 11601 cím _ ĺjnkéntvállalt feladat _ felújÍtási előiľányzattft Trefort u.3. szám _ |46.011,9 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őírényzatát 69.500'0 e Fttal a Rĺjkk Szitárd utcai ingatlan béľlői kiköltöztetésének elszámolási kĹilönbĺĺzete

:ĺ

c)
d)

miatti káľtérí'téscímen, 58.027,8 e Ft-tal késedelmi kamat címen, 17.800;0 e Ft-tď
tervdokumentációk miatĹi kártéľítéscímen, 6.723,0 e Ft-tal źÉabefrzetés címen és
2.540,0 e Ft-tal a JGK Zrt.bonyo|ítási díja címen,
a" onko.-tnyzat kiadás 1|t07-O2 cím _ önként vá||alt feladat - felhalmozásí
céItartaIék eLőirányzatźÍ 179.529,2 e Ft-tal megemeli a Trefort u. 3. szźml a|atll
ingatlan éľtékesítésecímen.
felkéľia polgánnestert, hogy ahatározatban foglaltakat a20I5. évi koltségvetésről
szóló ľcndclct módosításónól és o vételĺírmásodik rószletét a 2016. éłikö|tségvetés
készitésénéIvegyę fi gyel embe

Felelős: Polgármester

Hataridő: a)-c) pontok esetében 2015. dęcember 3., d) pont esetében a 2075. evl
kóltségvetésről szóló rendelet következő módosítasa, valamint a 2016. evl
költségvetés készítése

A dĺjntésvégrehajtásátvégző szervezeÍi egység: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.

A

lakosság széles körét érintő dĺintésekesętén az előterjesztés előkészffiénekjavaslata a
kozzététel módjara: a honlapon

,MrŃ

Budapest, 20|5. novembeľ 23.

ígazgatőság elnökę

Tĺirvényességiellenőľzés :

Danada.Rimán EdÍna

jegyző
nevében és megbízásából:

k,

nł (

ŕ-(b-k%

-(lľ. Meszaľ EnKa

aljegyző

MeIIéklet:

iJ;) ľ.jt!j ?

j,

pá|y azat bontási j e gyzők<lnyv
p źĺyźĺzatéľtékelési j e gyzőkönyv

pźůyźnat

':-:

Jegyzőkönyv
a Budapest

V[I., Tľęfort u. 3. szám alatti, 36534 hrsz-ú, fele,pífuényes ingatlan
elidegeĺrítaseľe kiírt pő|yáaat" ajłínlatbontrási elj aľrásaról

Jęlen varurak:
Nováczkĺ Eleonóra vagyonhasznosíĺási
Czuppon Zsolt mb. irođavezető, jegyzőkőĺyv hítelesítő
đr.GođlaMaľiann a Hiľch Ugyvďi hoda munkatáľsa' jo$ képviselő' jegyzőkiinywezetó

divíáóvezető,levezető

Dulin Tarrás

[.ev€,!rte

,

a páJyázô képviselője

Helyszin: aJózsefuiíľosi GazdáIkodási Kĺizpont Zrt, lg83 Budapost losonci u.2. száłn alatt:^,
ffildsuinti tárgyďója

Időponť 2015. októbęr20.kedd' 10 óra45perc

Nováczki Eleonóľa ęlmonđja"hory a Képviselő.testület 19212015. (Ix. 17.) számú hatáľozata
alapján, pá|yÉaat keriilt kiírásra a Budapest VflI., Trefoľt u. 3. szám ďatti, 36534 hrsz-ú
felépífunenyes ingatlan elidegenítéséľę.A pźilyáz,atl felhívrłs2015. szętember 28. és október
19. kőzött k€ľüIt kifiĺggesztésrea Polgármesteri Hivatal Szociális kodajĺának hirdetőtábláján'
a Józsefuárosi Gazdĺĺlkodási Központ Zrr. iigyfélfogadási helyiségđbeĺr,megielent
Józsefuáros honlapján' valamint a wwrľ.kis&hł&$ honlapon, továbbá az ingatlan.com
hiľđetesifelĺiletęn.

Az

ajánlatí biztosítékbeérkezesęłrek hataľideje 2015. október 20. kedd, 24 óra volt. A
ľendelkezésręalló lwtÄndőig a päIyázati dokumentációt ęgy sze'mély vásĺírĺcltamęg, az
ajánlati biztosítékbefizetésérehatáľidőben megttĺľľént.
pa|yáĺ.ať:a egy daľab ajánlat érkezett, amely kiilsó jegyeiben megfele| a pá|yázati
felhívásban r<igzítetteknelś' azaz Ítffil taÍra|fra,, a benytijtóra vonatkozó infoľmációkĄ a
boÍítéklęzárt és sértetlen.

A-

Nováczki Eleonóra felbontja aborítéko! es ľögzíti, hogy a
- pěiyázatot benyujtó nevo: GEoRoSCo Hotel ldegenfoľgďĺnĺ Koľlátolt FelelősségÍĺ

.
-

.Társaság
pälyánatot benyujtó széklre1ye:1088 Budapet, Tľefoľt u. 3-5.
megajánlott vételár: 650.000.000'- Ft

vételar megfizetésének móđja:az ađásvételiszeĺződés 4.,5.,6., pon$ábaĺ meghatáľozott
hatfuidők szeľĺnt,illetvę a Budapest VItr. keriilet Józsefuĺáľosi onkoľmáĺryzattal 2015.
szęteinbeľ 30.át} megkötött megállapođás 39. ponĹja szęrint béľbeszámítással.

};z

aján|at átnézésétkövetłlen Nováczkĺ Eleonóra megállapítją hogy hiárt},pótlásľą van
szükség, az a|áhbi iľatok tekintetében:

.

Polgánĺresteri Hivatal Pénzügyi Ugyosztályának nýlatkozata
díjalcľól
NAv nullás ígazolás.

a

fennálló béd€ti

ApőJyázatbontĺásán azajánlattevőt Nováczki Elęonóľa fęIhívta ahián1pótlási kĺitelezettségĺą
aĺnelyet a Polgánrresteri Hivatai áltat kiállítandó nýlatkozat tekintętébeĺrąiĺĺnlattevö a
Budapest vru. kęrület Józsefvrłľosi Önkonnányzattal fa$. szęteĺľrber 30.án kötött
megállapodás elektľonikus úton töĺténő megkiildésével potol. A NAv nullás igazolás

hory alkďmuottja neĺn volt, ęzffi. ęrĺe vonatkozó bevďlrás
kíjavítása
napon felveszi aNAV-val a kapcsolatot a téveđés
mai
A
benýjtásáľa nem kiiteles.
tekintetébe,n úgy nyílatkozoĄ

miatt.
bontást Nováczki Elęonóra 2015' októbsÍ 20.áB' 11.55 perckor tęzźrta, pźilyáa;at
ćrtékeléséręa későbbiekben keriil sor.

A pályázat

kmf.

/)

1r

Uj;hÜ{k=
CzuppohZsolt

G\śL}Ą-Nováczki Eleonóra

,Aa.__qr
jegyzőkönyv

jegyzókłinywezető

j

2

hitelesítö

Dutín Tanás Leve'nte
egyzőkönyv hitelęsítő

Jęlef,leti ív
aBuđapestM[I., Tľefortu. 3. szám ďatti, 36534 hrsz-ú, felęítményesingatlan
páltyźnat,2aÉ.olĺóber f}-őetartott ajánlatbonüásí e|jáłtáľ;źŕĺroz
elidegeníłéséľekiíľt

Jelen vannak:

Nováczki Eleonóľa
Czuppon Zsolt
đr.Godla Mariann

Dulin Tamás Gęorosco Kft.

*ěěL**r

7*ff-

JegyzĆĺkönyv

ksz-u, felépíményesíngatlan elidegenítésérekiíľt
beĺyiljtott ąi ánlat énékeléséľől

a Budapest VIII', Trefort u. 3. szám a1attl,36534
pä|y äzatĺa

Jelen vannak:
Nováczki E|eonóra vagyonhasmosítási diviziívezętö, lovezető
Czuppon Zsolt mb. irođavezető, jeryzőkiinyv hitelesítő

dr. Godlä Mariann a Hiľsch Ugyvéđilľoda munkatrĺľsa, jogi képvíselĄjeryzökönywezetö

Helyszín: a Józsefuáľosi Gazdálkodási Ktizpont ZEt. 1083 Budapest' losonci u' 2. szźm alatti,
ťoldszinti táltgy al6j a.
Időpont: 2015. november 12. cstitöĺök, l0 óľa 45 perc

Novácz&i Eleonóľa elmondja, hory a Képviseĺő.testület 192l20i5. (ĐĹ 17') számú hatźrozata alapjáu,
ptúyázat kertilt kiíľasra a Budapest V[I., Trefoľt u. 3. szám a|attí'36534 bĺsz-ťr felépítnĺényesingatlar
elidegenítésére.Aý|yáz.atĺ felhívás 2015. szętember 28. és októbeľ 19. ki'zött keľtĺlĺkifiĺggesztésľe a
Polgármesteri Hivatal Szociálís hod{iának hiľđetótábláján, a Józsefvfuosí Gazdálkodási Křizpont Zľt'
iĺgyféIfogadásíhelyiségeiben' megieleĺrt Józsefuáľos honlapján' valamint a www.kisfalu.llE honlapon'
továbbá az ingatĺan.com hiľdetésífelĺĺlae'ĺr.

Az

ajáĺIatt bizüosíték beérkezésénekhatárideje 2015. októbeľ 20. kedđ'24 ć,ra volt. A ľendelkezésľe
ál1ó határidőig apä|yäzati dokumeatációt egy személy vásárolta meg, az ajáa|ati bi:ztosíték befizetése
hatáľidőben megtöľtént.

A

beny1jtott egy đaĺabpá|yázat bontására 2015. októbet 20-án keľült soľ. A benyújtott pályáĺłrt
biánypótlása volt szükséges a NAV igazolĺás, és a béľletidfi megfizeteséről szóló igazo|ás
vonatkozásában.

A hiánypótlási fęlhívłás postai uton keľült megkiildésre az ajánlattevő ľészérąamelyet 2015. november
5ćn vett át, így a híánypótlásn 2015. novembeľ t2. napjáig volt lehętösége. A hiánypótlási
fełhívásnak ajánlattevő 2015. november 10ćn marađéktalanuleleget tett, így a benyujtotÍpällyáat
kerüI sor.
értékeléséľe

A

pěAyázłrtban megielölt vételár azonos a pálryázĺrtĺ felhívásban megielöh minimális vételárľal. A
páĺyázati fethívás szgÍnt a benyijtott íratok alapján megállapítható, hogy a beĺryújtottpä|yáat a
hián1pótlással egyÚtt érvényes.A benyrljtott aján|at a péilyázati fęlhívásban foglaltalomk mindenben

megfelel.

Előzöęk a|apján a páĺIyázat eľedményénekmegĺĺl|apítĺásáľavonatkozó javaslat

1.) a lefolytatott pá|yáaał. éľvényes

a következö:

2.) a lefolytatott pályázat eľe&nényes
3.) a pá|yázat nyeľt€6e: GEoRosco Hotel ldegenfoľgalmi Kfc'
4.\ avéte|ár ó50.000'000'- Ft.

A

páIyázat értékelésétNováczki Eleonóra 2015. novembeľ 12ćn 11.00 perckoľ |ezárta, pôJyázat

a későbbiekben kerĺil soľ.
éľtékeléséľe

tr

/ôśuo}'Nováczki Eleonóra
|ęvezető

(?,*%f
ValpffonZsolt

jeryzőkönyv

hitelesítö

a

Budapest

VI[.'

Jęlen varnak:

Nováczki E}eonóľa
Czuppon Zsolt
dr. Godla Mariann

Jelenléti ív

Treťort u,3. szźľĺ.alatti' 3ó534 hrsz-li, felépítményes ingatlan elidegenítésérekiíľt
piĺyázaq 20 i 5. novemb er |24n tartott értékęiésíeljárásahoz

Ajánlattevő: GEoRośco not.l lđegenforgalnÍKft.
1088 Budapest Tľefort Úct3-5.

r

AJAľ{LAT
,,BuđapeýWIr., TľefołtIł, 3, szám alattí lakósok és nem
IakđscéIjára szolgá,ló helyiségek elidegenítéseu

i

1. szátnú me|[ékĺ.e!

Budapest V|ĺl., Trefort u. 3' szám a|attĺ ingatlan elidegenítése
Je|entkezésł tap

GEoRosco

Társaság neve, cégformája:

Táľsaság

Hote| |degenfiorga|mi Kor|áto|t Fete|össégü

í088 Budapest, Trefort utca 3-5.
1088 Budapes( Trefort utca &S.

georoscohotelkft@gmail.com

ĺ2866357681.113.01

1

Képviselőjének neve. beosztása:

0300002.1 0507 1 37.490200í 6

Du|in Tamás Levente, rlgyĺvezetÖ

Budapest, 2015. október 20.

Du|in Tamás Levente

GEoRosco

{lgyvezetö
Hotel |degenfoęalmi

.GEO_ROSCO Horet Kft.

l$Ę
'Mąhata|mazott esetén

Tlefoľt u. 3.5.
'nu{apest,
Ąooszäľn:
I28ffi357-242

Kft

.

2. sz4nÚ nęllé|et

Budapest Vlł|., Trefort u.

3.

szám alatti ingat|an etidegenítése

AJÁNL,\TI

Összgsĺľő

Alu|ĺrott Dut|n Tamás Levente, mint a GEoRosco HoÍeI ldagenfargalmÍ RtL iłgyvazetőJe
(név/tärsaság neve) a Budapest V|l|', Tľefort u. 3. szám atatti e|idegenítésérekiĺľtpályázatra
ajánĺatomat az alábbĺakban fog|alom össze:

Megajánlottvéte|ár: 650'0o0.000'-Ft
A Véte|ár megÍizetésénekmódja:
pontjában meghatározott határidók szerint, il|etve a Budapest
Főváros V|l|' kerÜ|et Jlzsefoárosi Önkoľmányzatta|ż0ĺ5. szepternber 30..án Ínegkötött megállapodás
39. pontja szerinti beszámĺtássaĺ.

Az adásvétdi szeződés 4., 5',6.'

Budapesĺ 2015. október 20.

Dulin Tamás Levente

tlgyvezető

GEOROSCO Hotel ldegenturgalmi Kft.

GEOROSCOHoIeI Kft,

t088 Budapest, Tľefoľtu. 3-5.

Adószám: 12966357-242

Pase

1

of4

kivonat
(ĺ088
Cg.0ĺ-09.70?289 cégjegyzékszámúGEoRoSlp Ho!ęl ldeg.eĺtforgalmi Korlätolt Fete|ős6égü Táľśäság
kÖveĺkezök:
a
hatályos
ďatai
napján
ĺ5.
ld-apes{ Trefoľt utđ.elś.;cég 20ĺ5. oKóber
.

Gégformátó| függet|en adatok
Áttalános adatok
Céqieqvzékszám:01 49707289
Kor|átoltfďeĺóssfuri táľsaság

céďfońra:

Bejegyezve: 2Ńao7n5

2.

2n.

Acágelnevezése

.

GEoRosco Hotel ldegendorgalmi Kďátott Feleĺ6sség0 Táľsaság
A változ ás ĺdő pantiłł: 2008 la7 P3
ejagyzé s kelte : äoffiĺ1 1 ľz4
Hatályos: 2B08to7 f23,,.

B

A cég

Ěvldĺtettetneveeése

GEOROSCO HotelKfr.
A v áttoz á s łdöĺrľ1lja : 2008/07:23

'.

.

Bejegyz é s kełto: 2oa8l 1 1 l24
Haŕályos:2008n7E3 .'.

A cóg ezékhelye

1088 Budapest, Trefuľt utca $5.
A v áItoz á s i dő ponti a: 2o1Fl B3l t5

Belqyzés kefte: 2a15la4fi7 Közzétéve:

Zal 5,CI4i09

Hatályos: 2a15/CI3/05 ...
8.

A |étwító oklrat ke|te

8ĺ1.

2002. június 20.
H atáIy as : 2o02fr7
2002. oKóber

I1

5 ...

í5.

HatáIyas2ffi2l11ft1

..,

2006. oktober 2.

Bajegyzés ketb: 20ffiĺ12Í2o Rözzétéve: f087 lo1 l18
H atályo s : 2a0tslI 1 2Ízo ...

8ĺ4.

2008. jÚnius 3.

8/5.

2008. jú|łus 23.

Bejegwés kette: 2B08ĺ07 l02 Kězzét&e: 2008la7 81
Hatáýos:2Ü08fr7l02 ,..

Bej egtré s kelte : 2008 l 1 1 ľ24
Hatályos:zaún1ĺ24 ...

86.

2o1a. januäłt?8.

Bejegyzés keÍte: 2ofiI02ĺo5 Közzétéve : 2:010Io2ľ25
Hatélyos: 2o10l0z05 ...

'Ä\lą;
htBs ://occsz.e-ce

gi

egyzek.huiOccsz-Htnl*ReadAj anlat

2015.10.15.

Ya4e2

Cégkivonat

8n.

8i8.

Bĺ

2011. novembeĺ 14'

t1

Bejegyzés kefte: ?ať t11 ĺ15 Rözzétéve: 2;Đ1 1l1ua1
Hatályos: fa11 11 1 l 15 .'.

i

.i
Ct

i

Bź

2013' január 28.
Bejegyzés kofte : 2aÉF5tĐ2 Közzétéve: fo1 3/05Í30
Hatályos: 2013l05nz ...

8r9.

2015. rnáŕcĺus 5.

Belqyzés kelte:

2o1 5ło4iÍo7 Rözzétéve :

foí 5/04los

HatáÍyos:2015tr4,ĺ07 ,.,
902.

9R7.

A cég tevékenysége

ôila,08

Sajáttulajłlonrl ingat|an adáwétele

Fótevékenység

Bejegyzés kełte: 2o13to?lO2 Közzétéve:

2B1

3/03/07

Hatályos: 2a13ĺo2fr2 ...
9ľ38'

3230,08 Sportszergyáńás

Bejegvzés keIE : 2013!t2ft2 Kőtzétéw: äo1.3nilo7

Hatétyos:2ofiKl,aoz

.,.

4764,08 spoľtszer.lđgke€skedElem
Bęjqyzés kette: 2013tťf2fi2 Kőzzétévé:201a0ila7
H atáIy os: 20 1 3lo2l

9/40.

9141.

4778

08

02,..

Egyéb m.n.s. új áru kiskeÍeskedehe

Beiegąés ketta: zaÉIauoŁ Rözzátéve:
Hatátyos:zafiIouo? ,..

7022,o8

20

finao7

Üz|etvitell, egyébvezotési tanácsadás

Bslegyzés kelte: ffi13ĺ02l02 Közzétévę: 2a1ao3n7

H atály as: 2o13tĐa 02, .,.

08

VegÍye$termékkörĺi nagykereskedelem
Bejegyzés ke|te: 2a13Io2J02 Közzétéva: 2offin3n7
4690

Hatáłyos:2o13Ńao2.,.
9143.

4n1

08

Ruházat kiskereskedelem

Belegyzős kełts: ho1€naaz

KôzzéÍéve: 2aí 3,o3,CI7

Hatátyostffi13naÜł...

stu.

5610,08

Étteľmi,mozgó vendég|átás

Bejegyzés kełte: 2a1.3ltťŕ/02 KözzéEve: 2a13ło3/07

Hatátyos:Bafinao2...

5ô3o,08 |talszolgáltatás
Belegyzés kelte: 2o13IaŻO2 Kötzétéve: 2oí3/03to7
H atáIy o s : 2a 13 ĺouvz ...

6820,08

Saját tu|ajdonĺ], béľelĺingtlan bóĺbeadása, ĹizemeÍtedése

Beiegąés kelte: 2013ĺo?J0f Közzétéve: Za1.3fiila7
HatáIyos:Bofinaoz ...
9t47.

4120,08 Lak&

és nem lakó épüet épĺtése
K&zétéve: 2o13lo3to7

Bejegyzés kelF': 2o13lo2lo2

Hatályos:2ü13na0f

,..

5510,o8 Szälĺodai szolgä|tatás

httos //occsz.e.cesi

esyzek.hďoccsz-Hbn1-ReadAj.anlat

201s.10.15;

Page 3.of 4

Bejegyzés kelte: 2o13t02!af Közzétévó: 2013/03/07
H atályos:
5 520,

201u02l02

a8

Üdüle.s|-,

...

egyěb átmeneti szál lásheľy-szol gáltatás

Bejegyzés kełte: 2o13lo2Ío2 Közzétéve:
H attly os : 201

3I

giltZ

201 3/03107

...

6831,08

lngat|anĺigynöki tevékenység
Bejegyzés ke||e: 2a1H02lt2 Közzétéve: fBí 3103/07
H atáIy o s : 2o1 3 lväIo? ...

A cěg jegrzett tőkéje
Megneveaés

Összes

Pénznem

Pérubeli hozzájárulás

3 000 000

Ft

Összesen

3

m0000

Ft

Hatályos: 2aaüĐ7 l 15 ...

A képvise|etre |ogosultÍak) adata|
Duĺin Tamás Levente '

A kéovise|et módĺa: önálló

n rebťśdetre jo{osu|t tisztsége: ügyvezető (vezetó {isäségviselóJ ' . ' .
Á ĺiłtälei*óáäĺřásĺ nyilatkozät vafi aztigyvéd általellenjegyzett aláłľás-mĺntabenvúĺtäsrakerütt.

zaťn a loz

Jogviszony kezdete:

A

váItozás időpontia; 201 3ľ0ĺ128
Bejegyzés kdte: 2o1 3J05/02 Közzétéve : 2o1 3/0ď30
Hatátyas: 2o13to1 l28 ...

A cég statiszffka| számjele
12866357.08Ío.1í$01.
fuéiegyz és keĺte:

20a8ft 1 ĺ2o

Hatályos:2ao&0íö1

...

A cég adószáma
/dőę,ám:128iffi357.242.

Adő sz ám ďáŕrĺsza; érvényesadósaám
Státu sz kezd ete : ŻWil a8 E4

A

s id őp orlÍja: 2o 1 5 E4,ĺoT
Belegyzés kette: 201 5/04/09 Rözzétéve: 2o15ĺ04t11
v áItozá

Hatátyos:2015n4n7

u.

ur1.

...

.A jogutód cég(ek} adata|

Átalalĺulás módJa:

kivfu!éE

Cégiegryzékszám:
GEfuosco Meaĺcal ÉgészsésügyiKor{áto|t Fełelósség,ü Társaság
A változá s kJő po ntja : 20Éĺ07 n3
Baj egyzés kefte : 2o08 I 1 1 ľfĄ

Hatélyos:200a07n3

...

A cfu penzfoęalm| jelzősĺáma
í 0300002.í 05071 37-488200í 9
A számla megnyitásának dáfuma: 20í0/06130.
KzRT (1051 BIJDAPE9T, vÁCl utca 38) keze|i.
Á

pđł;'gäĺ,iií;i'.o-*g

Cégjegyzékszám:

Beiegyzés kette: 2010107 tffi Kőzzétóve : fa1ofi7 fzg

15.10.15.

1cą$**
2015.10.15.

