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A képviselő-testtileti ülés időpontj a:201'7.június 8. . sz. napirend

Táľgy: Javas|at a Budapest YIII. kerĺilet Nap u 21. és Vajdahunyad u. 24 szám a|att
található in gatlanok nyilvános, eryfoľduló s páÄy ánat útj án tiiľtónő éľtékesítéséľe

A napirendet nýlt ülésen kell targyalni, a hatĺĺĺozat elfogadźsźłloz egyszenĺ szavazattöbbség
szükséges.

ElorÉszÍľ ő szppvuzETl EGYSÉG: JózsnľvÁnosl GAZDALKoDÁSI Kozpoľľ ZľtT,-ł
KÉszÍľBľrp: GyIvĺirHY BALAZs IRoDAVEZEľo $, 2
PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NĘMIGIiL|gEL, IGAZoLÁ,S: ?Ą.- /^---]-
JoclroNľRorl: d" 

{,

'!
BBľBRľgszrÉsnp elrĺLMAs :

ĺ/)
N1

DÄN,c.o,Ą-RIMÁN EDrNA
TEGYZO

Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi tr
Embeľi Erőfoľrás Bizottság véleményezi tr
Hatźrozati jav as|at a bizottsźĘ számźr a:

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|iĺterjesztés
mestársyalását.

Budapest Józsefvárosĺ onko rmányzat
Ké pviselő.testiilet e szálmír a

Tisĺelt Képviselő-testiilet !

I. Tényá|lás és a döntés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Budapest Főviĺľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkormźnyzat (továbbiakban: onkoľmźnyzat)
100 %-os fulajdonában źů1' a Budapest VIII. kerĺilet, Nap u. 2I. szźml a|atti, 35676llrsz.-tl,
427 fiŕ alapterületíĺ kivett |akőház, udvaľ megnevezésĺi, valamint a Budapest VIII. keľület,
Vajdahunyad u. 24. szátm a|atti, 35677 hľsz.-ú, 250 fiŕ alapterĹiletií, kivett |akőhźĘ, udvaľ
megnevezésű ingatlan.

Az ingat|anokľa vételi szĺándékný |atkozatkerült benyújtásra a JGK Zrt.-hez.

A Budapest VIII. kerület, Nap u. 2|. szźm a|atttalá|ható ingatlan tekintetében az éľtékbecslést
az Euro-Immo Expert Kft. készítette el 2017. február 28-án, az ingątlanfoľgalmi
szakvélemény a|apján az ingat|an forgalmi értéke 135.000.000,- Ft, mely értéket Gódor
Lász|ő ingatlanfoľgalmi igazságýgyi szakéľtő 2017. május 10-én jőváhagýa' A Budapest
VIII. keľület, Vajdahunyad u. 24. szźtm a|att ta|á|hatő ingatlan tekintetében az értékbecslést az
URBS Ingatlan Kťt. készítette el 20|7. maľcius 13-ánÉ&ł{ffiäffitrffirgalmi szakvélemény W
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a|apjźtn az ingatlan forgalmi értéke 122.810.000,- Ft, mely éľtéket Gódor Lászlő
ingatlanforgalmi igazságugyi szakérto 2017. május 10-én jővźhagýa. Mivel az ingatlanok
természetben egy tömbĺit alkotnak, ezert ertékesítéstik együtt javasolt, az egyuttes értéktik
257.810.000,- Ft.

A Budapest VIII. kerület, Nap u. 2|. szźm alatti ingatlanon egy 15 lakásos, 3 emeletes ęület
talźůhatő, összes hasznos alapterülete 1118 m2. A 15 lakásból 3 jelenleg nem lakott, 8lakó
hatźrozatIaĺ idejű, 4 lakő pedig hatźtrozott idejű bérleti szerződéssel rendelkezik. Budapest
VIII. kerület, Vajdahunyad u. 24. szźtm alatti ingatlanon ęgy 11 lakásos, 2 eme|etes épiilet
talźt|hatő, ĺisszes hasznos alapteľĹilete 9$ fiŕ. A 11 lakásból 1jelenleg nem lakott,6lakó
rendelkezik hatźrozat|an idejű, 2lakő pedig hatélrozott idejtĺ béľletí szerződéssel, valamint az
épületben 2 |akás esetében áll fenn jogcím nélktili hasznźiat. A lakások bérbeadásából,
hasznźiatbaadásából az onkoľmźnvzatnakösszesen 326.907 Ftbevétele szźrmazikhavonta.

Mivel az íngat|arlok jelenleg lakottak, ezek kiĹirítéséről gondoskodni sziikséges. A vonatkozó
koltség- és feladatelemzés szeľint, a bérleti jogviszony megváltása megkĺizelítőleg ĺisszesen
|25.261.000,- Ft összegben keľĹilt megllatźrozásra. Ennek fedezetét a Józsefuaľosi
Gazdálkodási Központ Zrt. a nyeľtes pźiyźaő által megfizętett ajźnIati biztosítékból, valamint
a nyeľtes pźiyaző źltal' beťlzetendő vételáľelőlegből kíválj a biztosítani.

A Nap u. 2|. szźlm alattí ingatlan terĹiletén ta|źihatő egy tľanszformátoľállomás. A
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ zrt. felvette a kapcsolatot BrMu-ÉM,q.sz
Energiaszo|gá|tató Zrt.-ve| és kérte nyilatkozat kiađását a tľanszformátorállomás miĺszaki
specifikáciőjźxa| kapcsolatban. A transzfoľmátorállomás jogi, műszaki ađatait a pźůyźĺzati
đokumentá ciő 1'artaImazza.

Fentiek a|apjźn javasoljuk' hogy a pźiyázatot az onkormźnyzat az alábbi feltételekkel
hirdesse meg:

Apźlyźnat céIja: a Budapest VIIL kerület,
Vajdahunyaď u. 24. szźm
történő elidegenítése

Nap u. 2L. szźtm alatĺí, 35676 hrsz.-ú, és
a|atti, 35677 hrsz.-ú ingatlanok együttesen

A minimális vételrĺľ összege: 257.8|0.000,- Ft

Apźlyázatbirá|ati szemponda: a két iĺgatlarca együttesen megajiĺnlott legmagasabb vételáľ.

Az ajźn|atí biztosíték: 26.000.000,. Ft.

A két ingatlan kizárő|ag egyutt vásarolható meg, csak az egýk ingatlanĺa benyújtott pá|yázat
érvénýelen.

A nyeľtes pźiyźzóval e|oszerzőđést kĺit az onkoľmányzat, amely alapjrĺn a nyertes pá|yźző a
26.000.000,- Ft-ot foglalóként frzetmeg, amely megegyezLk az ajántati biztosíték ĺisszegével,
valamint megťtzet további 100.000.000 Ft vételaľelőleget az adásvételi előszerződés
megkötését követő 60 napon belül. A bérlęti jogviszonyok megszĹintetésére az ajźn|ati
biztosíték és a vételáľelőleg megfizetését követően kerĹil soľ. Az adásvételi szeľzódés
megkĺltésének végső határiđeje a lakásokra kötdtt valamennyi béľleti szeruődés
megszĹintetését kĺivetőeÍ\ az utolsó bérleti szerződés megsziintetéséről szóló eladói értesítés

\ kézhezvéte|étó| számított 30. munkanap. A fennmaľadó véte|źmész kiegyenlítésére az

*}aaĺsvételi szerződés megkötését kcjvetően keľül soľ' a |12120117. (V.11.) szźlmű, az

ěontorményzattulajdonában á11ó ingatlanvagyon hasznosításáľa, tulajdonjoganak źúruhźuź.sźra



vonatkozó versenyeztetés szabályaiľól szóló hatĺírozat (a továbbiakban: Versenyeztetési
Szabźiyzat)64.pontjábanmeghataĺozotthatáĺldőkszerint.

Az ingat|an kitirítésének előkészítése a pá|yźzat kiírrásával egyidejűleg megkezdhető, de a
konkrét kiürítésre az adásvéte|i e|őszeruődés megkötését követően keľül sor, melyre az
Önkormĺĺnyzat az adásvételi e|ószerződés megkötésének dátumźLtő| 24 hónapon beltil vállal
kötelezettséget. Amennyiben a vźll|a|t hatáľidőn belül az ingatlanok kiüľítése az
onkormĺányzatnak felróható okból nem megy végbe, emiatt pedig a biľtokbaadás nem történik
meg, akkor az onkormźnyzat az éptiletek kitiľítése megkezdése napját megelózó hónapra
előírt bérleti díj bevétel 1/30-ad részének megfelelő ĺisszegiĺ napi kĺitbért ťtzet a Vevőnek,
azzaI a kikötéssel, hogy amennýben az onkormźnyzatnak nem felróható, éľdekén kívĹil
felmerĹilő ok miatt nem taľthatő az ingatlan átadásara kijelölt hatźrido, kötbéľ fizetési
kötelezettség az onko rmźnyzatterhére nem keletkezik.

Javasoljuk továbbá, hogy a hirdetmény a Képviselő-testtilet I|2l20|7. (V.11.) szźĺrľű, az
onkormányzattúajđonában ál1ó ingatlanvagyon hasznosításiíra, fulajdonjoganak átruházásźra
vonatkozó versenyeztetés szabźůyairől szóló határozatźtban foglaltak szerint keľĹiljön
megjelentetésre, azza|, hogy a felhívás nyomtatott sajtóban, fizetős hirdetésként nem keľĹil
közzététetre, de megjelentetésre keľĹil a www.ingatlan.com hirdetési poľtálon.

II. A beteľjesztés ĺndoka

Az íngat|alok értékesítésével kapcsolatos döntés meghozata|źlta aKépviselő-testtilet jogosult,
tekintettel arra, hogy azingat|anok éľtéke meghaladja a 100 M Ft.ot.

III. A döntés céljao pénziigyi hatása

A páIyéntatással kapcsolatos döntés meghozata|a pennlgý fedezetet nem igényel. Az
onkoľmĺínyzat szétmźra pozitív pénnlgy| hatás az ingatlan elidegenítése esetén Iesz,
amennýben a pá|yázatta érkęzik érvényes ajźn|at, és az e|járás érvényesen és eľedményesen
zátru|.

fV. Jogszabályĺ köľnyezet

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásríról szóló 66120|2. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 16. $ a) pontja alapjźn a 100
millió Ft feletti forgalmi éľtékű ingatlanok hasznosításával, elidegenítésével kapcsolatos
dĺĺntés a Képviselő.testtilet hatáskörébe taľtozik.

A versenyeztetési eljaľás lebonyolításanak részletes szabél|yaira a Veľsenyeztetési Szabźiyzat
irłányadó.

A Versenyeztetési Szab éiyzaÍ. 1 l . pontja értelmében a nýlvános pźůyźaatí felhívást közzé kel|
tenni:
a) a Polgáľmesteri Hivatal hirďetőtźtb|źtjtn,
b) a Bonyolító ügyfélfogađásra szolgáló helýségeiben,
c) a Józsefuĺĺľos című lapban,
d) az onkormźnyzatés a Bonyolító intemetes honlapján,
e) az onkormányzat és a Bonyolító rendelkezésére álló egyéb internetes hirdetési portáljain,

Đ u a) _ e) pontban foglaltaktól tulmenően a Kiíró dĺintése szeľinti más helyen, illetve
módon.

A Veľsenyeztetési Szabá|yzat 12. pontja szerint a pźl|yázati felhívásról szóló hirdetményeket 6 
"legalább 15 napra ki kell függeszteni Lh ĺ

Ury



Fentiek alapjźn kérem a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy az ingatlan elidegenítésével
kapcsolatos pźtlyźzat kíirźsára, és a pá|yźzat feltételeire vonatkozó döntését meghozni
szíveskedjen.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.) hozzájźra| a Budapest VIII. kerĹilet, Nap u. 2I. szźĺrl a|atti, 35676 hrsz.-ti, és
Vajdahunyad u. 24. szttm a|atti, 35677 hrsz..ú ingatlanok egyĹittes, nýlvános,
egyfoľduló s pá|y azat útjan töľténő értékesítéséhez.

Felelős: Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási KözpontZrt.va1yongazdálkodási igazgatőság
Hataľidő: 20|7 .június 8.

2.) elfogadja az előteľjesztés mellékletét képező, a Budapest VIII. kerület, Nap u. 21. szźml
a|atti, 35676 hrsz.-ú, és Vajdahunyad u. 24. szźtm alatti, 35677 hľsz.-ú ingatlanok
egyĹittesen tĺjľténő éľtékesítésére vonatkoző páIyázatí felhívást az a|źĺbbi feltételekkel:

a.) a két ingatlan együttes minimális vételaľa: 257.8|0.000,- Ft
b.) a pá|yźuat birá|ati szempontja: a két ingatlaffa együttesen megajánlott
legmagasabb vételĺáľ
c.) a két ingatlan kizáro|ag egyutt vásrĺrolható meg, csak az egýk ingat|anra
b enyúj tott p á|y źnat érvénýel en

Felelős: Józsefuiĺľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyongazdálkodási ígazgatőság
Hatáľidő: 20|7 .június 8.

3.) a páIyázati felhívást a Képviselő-testiilet II2/20I7. (V.11.) szźtmí hatźrozatának
(Veľsenyeztetési Szabályzat) |l. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros
VIII. keriilet Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatala hiľdetőtáblájan, a Józsefuríĺosi
Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító) ügyfélfogadásra szo|gá|ő helyiségében
(telephelyein), a Józsefuáľos című hetyi lapban) az onkormanyzat és a Bonyolító
honlapjan, továbbá az onkormźnyzat és a Bonyo|ítő számĺĺľa eléľhető költségmentes
hirdetési felületeken, egyéb ľendelkezésre á|Ió internetes hirdetési poľtálokon kell
kozzétenni.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KÓzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatóság
Hatáľidő: 2017 .június 12.

4.) felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljáľás
lebonyolításáľa, és a:ľa, hogy a pźiyźnat eredményére vonatkozó javaslatát te{essze a
Képviselő-testtilet elé jóvĺáhagyás végett. Amennýben a pá|yźnat eredménýelenül zźľu|,
feIhata|mazza aYźrosgazdźikodási és Pénzügyi Bizottságot a pá|yázatot lezfuő eredmény
megál1apításĺíľa.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KtĺzpontZrt.vagyon9azdálkodási igazgatősźry
Hataľidő: 20|7. szeptember 7.



A döntés végľehajtás át v égző szew ezeti egysé g : Józsefu aľo si Gazdálkodási Közpo ĺt Zrt.

Budapest, 2017. május 2![

igazgatőság elnöke
Tĺirvényességi ellenőrzés :

I)anada.Rimán Edĺna
jegyző

nevében és megbízásából:

l ĺ/ĺ [,
Jĺ ľlľľuĺz
uđr.Mészár Erika

a|jegyzł5

Melléklet:

- Pá|yźzati felhívás
- Ingatlanfoľgalmiértékbecslés





Páivánati felhívás

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkoľmźnyzat a Képviselő-testület
.'.számú hatfuozata a|apjáĺ nyilvános pá|ytĺzatot hirdet a Budapest VIII. kerület, Nap u.

2I. szttm alatti, 35676 hrsz.-ú, és Vajdahunyad' u. 24. szĺlm alatti, 35677 hĺsz.-ú ingatlanok egytittesen
tĺjrténő éľtékesítéséľe.

1. A' páÄy ánatĺ felhívás közzététe|e

A'páIyázati fęlhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabályzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuárosi Po|gármesteri Hivatal hirdetőtáb|áĘźtn, a Bonyolító
tigyfélfogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefuáros című helyi lapban, az onkoľmźnyzat és a
Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormiányzat és a Bonyolító szźtmźra elérhető költségmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre ál1ó internetes hirdetési portálokon tesziki3zzé'

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljarást annak bármely szakaszttban índokolás nélkiil visszavorľti,
és eľről köteles hirdetméný kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljráľás visszavonása esetén -
amennyiben a dokumentáciőt az ajánlattevő ellenéľték fejében kapta meg - a Kiíró k<jteles az
ellenértéket visszafizetni. A pźiyźuati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más
esetben nem ťtzeti vissza.

2. A'páiyázati kiíľás adatai

Apáĺlyázat kiíľója:

A' p áiy őĺzat B onyolítój a :

Apáiyánatjellege:

A pályázat célja:

A páilyánati dokumentáciĺó rendelkezésľe
bocsátása:

Az ĺngatlanok minimális vételáľa

a Nap u.2|. szőma|attí ingatlanľa

a Vajdahunyadu.24. szĺím alatti ingatlanľa

Osszesen:

Az aján|lati biztosíték łisszege:

Az aján|atÍ bĺztosíték beÍizetésének mĺódja,
számlaszám:

A pá|yáuatta|
megtekinthetőek:

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi
onkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. (1'082
Budapest, Baľoss u. 63-67 .)

nýlvános, egyfordulós pá|yázat

tulaj donj og átruhźuás (elidegenítés)

50.o0o,- Ft + ÁFA

135.000.000,- Fr

122.810.000,- Ft

257.810.000,- Ft

26.000.000,- Ft. Az ajtnlati biaosíték beťrzetése
csak magyar forintban teljesíthető, értékpapínal,
garanciaszerződéssel, zá|og!árggya| nem
helyettesíthető.

átutalás, a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont
Zrt. K&H Banknál vezetett 1 0403387-00028859-
00000006 számű szźmlájára

20|7 '06,13, és 20|7.07.I0. között előzetes

Ĺ

éľintett ĺngatlanok
időpont egyeztetés a|apjźn. Időpont egyeztetése a



Az ajánlati bĺztosíték beéľkezésének
hatáľĺdeje:

A' páiy ázltok leadĺĺsának hatáľidej e :

A' páily ázttok leadásának helye:

A' páł|y ázatok bontásának időpontj a :

A' pőiy ázatok bontásának helye:

A pőiyízat eľedményét megállapítĺí szervezet:

A páiyáłzat elbíľálásának hatríľideje és a
váľhatĺó eľedményhĺľdetés :

A pĺ{lyázati eljáľás nyelve:

A páiyńza;tta| kapcso|atban további
informáciĺó kérhető:

3. A' páiyőĺzattal érĺntett ingatlanok:

Címe:
Helyľajzĺ száma:.

Megnevezése:

Alapteľülete:
Kłizmíĺ ellátottsága:
Teľhei:

Józsefuarosi Gazdálkodasi Központ Zrt.
onkormány zati Hánkeze|ő Iĺodź!án lehetséges
(1084 Budapest, Tavaszmezó u.2., Tel.: 06-1-
210 -4928, 0 6 -1 -21 0 4929)

2017.07.II. 2400 óra. Az aján7ati biztosítéknak a
megjelölt hatáľidőig a bankszámlára meg kell
érkeznie.

2017.07.I2.1000 óra.

Józsefuĺárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 1084
Budapest, or u' 8. I. em' Elidegenítési koda.

2017.07.I2' 1150 óra.

Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ ZÍt,, |084
Budapest, oľ u' 8. I. em. Elidegenítési koda. Az
ajánlattevők a pźiyá.z;atok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Főváľos vlu. keľiilet Józsefuáros
onkormányzat KépviselőtestĹilete vagy
Yźlrosgazdźllkodási és Pénziigyi Bizottsága, a
6612012. (XII.13) ĺinkormányzati ľendeletben
meghatfu ozottak szerint.

2017.09.07.

magyar

Józsefuárosi Gazdálkodási Köąpont Zrt.
Elidegenítési kodáján

TeL:06-l-216-6961

Budapest VItr. kenilet, Nap u.21.
35676

kivett lakóház,vdvaĺ,
427 fiŕ
összközműves
3 + 14 ĺĺÝ nagysáý terĹiletre azELNÍU Há|őzati

Kft javára vezetékjog került bejegyzésre az

ingatlan-ný|vántartásba; az ingatlanon jelenleg

bérlők ta|á|hatőak; az ingat|an területén található

egy transzformátorállomás; a Magyar Államnak és

Budapest Főváros onkoľmány zatának elővásáľlási
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joga vaĺ; az ingat|arl egyebekben per-, teher- és

igénymentes.

valamint

Címe:
Helyrajzĺ szőmĺ:
Megnevezése:

Alapterĺilete:
Ktizmíĺ el|átottsága:
Teľhei:

Budapest VItr. kerület, Vajdahunyađv 24.

35677

kivett lakóház,udvar
250 Íŕ
összközmiĺves

azingat|anon jelenlegbéľlőktalźihatőak;'aMagyar

Államnak és Budapest Főváros onkoľmány zatának

elővásárlási j oga van ; az ingat|an egyebekben per-,

teher- és igénymentes.

Az ingatlaĺokra vonatkozó részletes adatokat a pźůyźzati kiíľás mellékletét képező ingatlanfoľgalmi
szakvél emé ny ek tarta|mazzźk.

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- aÍLeÍnzeti vagyonľól szóló 2011. cxcvl tcirvény 14. $ (2) bekezdése a|apjtnaMagyar Áilamot
minden elővásárlási jog.jogosultat megel'őző elővásárlási jog illeti meg. Az e|ővásátrlási jog
gyakorlására a Magyar Allam tészére fennálló haüáridő az e|ővźsár|ási jog gyakorlására felhívó
éľtesítés postara adásanak napjtúő| sztmitott 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáľól szóló l991.
évi XXXIII. tv. 39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Főváľosi onkormányzatnak elővásárlási
joga van.

- A Nap u. 2I. szźnrl alatti ingatlan teľiiletén ta|á'lható egy transzformátorállomás. A Bonyolító
felvette a kapcsolatot BrvĺŰ-ÉuÁSZ Eneľgiaszo|gźůtató Zrt,-ve|, és kérte nyi|atkozat kiadását a
transzfoľmátoľállomás műszaki specifikációjával kapcsolatban. A transzformátoľállomás jogi,
műszakiadataitapźúyźnatidokumentáciőtarta|mazza.

4. A'pőiyázat célja, tartalma

Az elidegenítésľe keľülő ingatlanok a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat
kizárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére anernzeti vagyonĺól szó|ó 2011. évi CXCVI. törvény, a
Budapest Józsefuarosi onkormányzat vagyonfuől és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 66/2012. (xII. 13.) önkoľmányzati rendelet, valamint a Képviselő-testtilet II2|20I7. (V. 11.)
szétmű határozata (Versenyeztętési Szabály zat) v onatkozik.

A nyeľtes pźiyźaő apáiyźnat e|bíľáIásáróI szóló éľtesítés kézhezvételét követő 30 munkanapon belül
köteles e|ószerzodést kötni. Az ę|oszerződésben felek arra vállalnak kötelezettséget, hory az e|adő
által kiürített ingatlanra, a teljesítésről szóló éľtesítés kézhezyéte|ét követő 30 munkanapon belül
adásvételi szeľződést kötnek.

Az ę|ószerződés aláírását kĺjvetően eladó haladékta|anul megkezdi az épĹiletek kiÍirítését, ane|yre 24
hónapos hatĺíridőt vál|al. Amennyiben avźi|a|t határidőn beltil az..ingatlan kiürítése nem megy végbe,
emiatt pedig a birtokbaadás nem történik meg, akkor az onkormtlnyzat, az épilet kitirítése
megkezdése napjét mege|óző hónapra előíľt bérleti díj bevéte| 1l30-ad ľészének megfelelő <isszegű
napi kötbét fizet Vevőnek, azza| a kikötéssel, hogy amennyiben az onkormányzat érdekein kívül
felmerülő ok miatt nem taľtható az ingat|aĺ źttadásfua kijelölt hatźrido, kötbéľ köte|ezettség az
onkormányzat terhére nem keletkezik.

Kiíró lehetővé teszi' hogy a vevő a vételttrat

- egy összegben, vagy



- banki hitel felhasznáIźsźrya|

egyenlítse ki.

Vevő a vételár

a) egy összegben töľténő megfizetése esetén - az ajźn|ati biztosíték és a vételáľelőleg összegével
csökkentett - véte|źrat az adásvéte|i szerződés megkötését ktivető 60 napon belül kĺjteles az cladónak
megfizetni,

b) a vételár banki hite|ből töľténő kiegyenlítése esetén, az źita|a megajánlott véte|ár - ajźn|ati
biaosíték és vételrárelőleg összegével csökkentett - 50%.źú a szerződés megkötését követő 60 napon
belül megfizetni. A fennmaradó 50% kiegyenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely teljesítéséľe - a
Budapest Fővárosi onkoľmányzat, valamint a Magyar Állam elővásárlási jogának gyakorlására
rendelkezésre álló hatáľidő leteltéről szóló éľtesítés kézhezvéte|étó| szátmitott 45 munkanap ál1 a
nyeľtes ajánlattevő rendelkezésére.

A vételár megfizetésére vonatkozó hatáľidő nem hosszabbítható meg. Az ajźnlati biĺosíték foglalónak
minősül.

Az iĺgat|anok birtokbaadásának időpontja: az e|ővásźlr|ási jog lemondásara vonatkozó nyilatkozat
kézhezvéte|étől, illetve a teljes vételáľ beérkezését követő 15 munkanapon beltil, attól fiiggően, hogy
melyik töľténik meg később.

Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerii|ő k<iltségek:

- I.670,- Ft/személy JÚB eljĺárási díj,

- 5.500,- Ft + ÁFA eljárási díj,

- 6.600,- Ft/ingatlaďügylet fřildhivatali eljrárási illeték

A Kiíró kiköti továbbá, hogy

a) a nyeľtes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a veľsenyeztetési eljáľás soľon kcivetkező
helyezettj ével szerződést kötni,

b) jogosult arra,hogy a versenyeztetési eljarást eredménýelennek nyilvánítsa,

c) szükség esetén az aján|attevőto| az ajźn|at lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben
íľásban felvi|ágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az aján|attevo ezze| kapcsolatos
írásbeli vtůasza semmilyen formában nem eredményezheÍi a versenyeztetési eljárásban tett
ajánlatábal megfogalmazott feltételek olyan megváItozásźlt, amely az értékelés során a beérkezett
aj ánlatok sorrendj ét módosítaná.

Az aján|attevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíró

a) az ajźn|attételi hatĺáridőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja' amit - az indok
megjelöléséve| _ a Kiírás közlésével megegyezó helyeken, az eredeti benyújtási hatĺáridő lejárta
előtt legalább 5 nappal kötęles hirdetményben megjelentetni;

b) jogosult az aján7aÍt'ételi felhívását a versenyeztetési eljárás bĺírmely szakaszábarl indokolás néllail
visszavonni azzaI, hogy enől köteles a kiírás közlésével. megegyező módon hirdetméný
megjelentetni,

c) a pźůyázati biztosítékot a kiírás visszavonása, az e|járźls eredménýelenségének megállapítása
esetén, illetve - az aján|atok elbírálását követően - a nem nyertes ajánlattevők részére 15
munkanapon belül vi sszafizeti,

d) az ajánlatibiĺosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetésibatźttidőt elmulasaja,

) a nyertes ajźn|attevó esetében a beťlzetett biztosítékot az aján|attevő á|ta| fizetendő véte|árba
beszźmitja,

e
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Đ nem fizeti vissza a nyeľtes á|tal teljesített biztosítékot, ha a szęrzódés megkötése a nyeľtesnek
felróható vagy érdekköľében felmerült okból hiúsul meg. A vevőnek felľóható ok az is, ha a
véte|źtrat banki hitel felhasználásával kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt határidőben nem
kapja meg, vagy azaťlzetési határidő napjának 24 őrźńgnem érkezik meg eladó bankszźmlájźtra.

5. Az aján|at benyújtásának előfeltételei

Az ajźn|at benýjtásának e|engedhetetlen feltétele az ajź.n|ati biztosítek határidőig történő befizetése.

A Kiíró az ajźĺiati biztosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, az eIjárás eredménýelenségének
megállapítása esetén, illetve - az ajátn|atok elbírálását követően _ a nem nyeľtes ajánlattevők részére
köteles l 5 munkanapon belül visszafizetni.

Apá|yźaaton való részvételtovábbi előfeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje apźůyźnattźtgyáú, az
ajánJ'attéte| feltételeit - vagyis aptůyźzati dokumentációt _ és aztmagźra nézve kötelezonek tekintse.

Anemzetivagyorľól szőIő201'l. éviCXCVI. törvény 11. $ (10)bekezdése a|apjánapályázatoncsak
átIźthatő szewęzet vehet részt.

Az ajźnlat benyujtási hataridő leteltét követően aján|atot a Kiíró nem vesz át.

6. A' páiyánaton tiirténő ľészvétel feltételei

Az ajźtnl;attevó részt. vehet a pźiyźnaton amennyiben

a) az ajźn|ati biztosíték összeget határidőben megťlzeti, és az beérkezLk a Kiíró által megjelölt
bark'szźmlźtra,

b) az ajánl'atok leadásának határidejéig az ajźnlatát benyújtja.

7. Az aián|at taľtalmĺ kłivetelményeĺ

Az ajźtnlattevőnek

a) az aján|atban közölnie kell a nevéťcégnevét, 1akcímét/székhe|yét, adőszźtmtú/adőazonosító jelét,
cég esetében cégjegyzékszámźú, képviselőjének nevét és eléľhetőségét, bankszźtmĺa szźtmźú,
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b) az ajźn|athoz csatolni kel| az ajtn|ati biĺosíték befizetéséľől szóló visszavonhatatlan banki
átutalást vagy a bankszámla kivonatot.

c) az ajźĺnLatban nyilatkoznia kell arról, hogy vźil.a|ja a Ptiyź.zati dokumentációban, illetve
mel lékleteiben leíľt szerződéskötési és egy éb feltételeket,

d) az ajtnlatban nyilatkozľria kell arról, hogy rá vonatkozóan a 2015. évi CXLIII. törvény 62. $ és
63. $-ban foglalt fuzáró köľülmények nem állnak fenn.

e) az ajźn7atban nyilatkoania kell arról, hogy adó és adók módjĺára behajtható könatozźsa nincs. E
nyí|atkozat mellé kell csatolnia a NAV igazo|ását arľól, hogy nem ál1 fenrlkonartozása.

Đ az ajánlatban nyilatkozrria kell arról, hogy KiÍróval szemben bérleti dij tartozása nincs' továbbá a
Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az ajźnl'atźůloz csatolni kell a tĺársaság 30 napnźll nem ľégebbi hiteles cégkivonatát és a táľsaság
képviseletére jogosultak attútźsi címpéldányanak eredeti pé|dźtnyźlt vagy hiteles másolatát.

h) az ajźn|atban nyilatkoznia kel| arľól, hogy nem á|l végelszámolás alatt, ellene csód-, illetve
felszámolási eljáľás nincs folyamatban.

i) az ajźnlatbannyilatkozria kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szó|ó 2011. évi CXCVI' törvény 3.

$ (1) bekezdés 1. pontja szeľint áĺt|áthatő szervezetnek minősül.



Az ajźn|attevőnek a pźiyázati eljárás során benýjtott aján|atát' továbbá az ajźn|at mellékleteként
benýjtott valamennyi nyi|atkozatát cégszeľű aláírással kell ellátnia' Cégszerĺĺ a|álírźs soľán a cég
képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek a társaság kézze|, vagy géppel íľt, e|őnyomott, vagy
nyomtatott cégneve aIá nevét/nevfüet önállóaďegyüttesen írjďírj ák a|á a hiteles céga|átrási
nyi latkozatuknak megfelelően.

Az aján|at benyújtásával egyidejÍĺleg, ajánlattevő jogosult a pźúyźuati felhívás mellékletét képező
adásvétęli e|ószerzódés tervezettel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló
javaslatok megtételére annak tuđomásul vételével, hogy ezeket a Kiíró nem köteles elfogadni.
Ajánlattevő köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozőan,hogy apáiyánati felhívás mellékletét képező
adásvételi e|ószerzodés tervezettel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre iľányuló
javaslatok kiíró általi elutasítása esetén is fenntartja aján|atźú.

Amennyiben az ajźn|attevő észrevételei, módosít.ásra irányuló javaslatai a versenykor|źttozźs tilalmába
ütközőek' vagy egyébként jogsértőek, úgy azokata Kiíľó mérlegelés nélkül köteles elutasítani.

Hiánypótlási eljarás során a pá|yázati felhívás mellékletét képezo adásvételi előszerződés
tervezetekkel kapcsolatos észręvételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok megtételére
nem kerĹilhet sor.

A Bonyolítő ajátn|ott, tértivevényes levélben, hatźridő kitiĺzésével felszólÍthatj a az ajźn|attevót az
ajáriatta| kapcsolatos formai vagy tartaLmi hianyosságok pótlásaľa, amennýben a sztikséges
nyi|atkozatokat, igazo|ásokat nem megfelelően, illetve nem teljes könĺen csatolta. Amennyiben az
ajánlattevő a felhívás kézhezlłéte|ét követóen az abban megjelölt hatĺáľidőľe a hiáný nem' vary nem
teljes köľűen pótolja, űgy ajźn|ata a hiánypótlási határidő elteltének napját követő naptól
érvénýelennek minősül, és apźůyźlzattovźbbi ľészében nem vehet részt.

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiĺányokľól, a hiánypótlási határidőről
egyidejűleg, közvetlenül, írásban kĺjteles tźĄékoztatni az összes ajánlattevőt.

A hianypótlás nem terjedhet Ł'l az ajźnlat móđosításara

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajánlattevő ajźn|ata érvénýelennek minősül,
amennyiben

a) az ajánlati biaosíték összege a pá|yázati kiírás 2. pontjában meghatározott határidőn beliil nem
kerül jóváírásra a Kiíró bank'szźmlájźn,

b) nem jel<ilmeg vételárat.

Amennyiben ajźn|attevő nem jelöli meg a vételĺár megfizetésének módját, Kiíró úgy veszi, hogy azt aZ
adásvételi szerződés megkötése után egy összegben ťlzetimeg.

8. Az ajánlat formai ktivetelményeĺ

Az aján|aÍtevőnek ajźn|atát egy eredeti és egy másolati példrányban kell elkészítenie, felttinteýę az
adott példányon az ,,Etedeti ajźriat" és ,"Irdásolati ajtn|at', megjelölést, melyeket kĺilön - ktilön
sértetlen. lezárt borítékban kell benvúitania. A példányok közötti eltérés esetén az eľedeti példány
érvényes.

Az ajáĺn|at első oldalán ke|l e|helyezni a megfele|ően kitöltött ,,Jelentkezési lapoť', a második oldalon
a kitĺilttitt ,,Ajźn|ati összesítőt'', különös tekintettel a megajánlott véte|źlr és megfizetési módjĺának
megiel<ilésére. Ezt követően kell elhelyezni az aján|ati felhívás mellékletét képező éľtelemszeriĺen
kitöltött nýlatkozatokat, valamint a 7. pontban részletezett valamerľryi dokumentumot. Az
ajánlattevőnek közölnie kell a benyujtó nevét, lakcímét (szélĺńelyét), ahová a pá|yázati eredmény
közlését kéri, továbbá azt a bankszámlaszámot és a bankszámla kedvezményezett1ének nevét illetve
más azonositőját, ahova az ajful7ati biztosíték (bźnatpéĺu) visszautalását kéľ', amennyiben nem
nyeľtese a pźiy ázatnak.

Az ajánlat és az összes melléklet mínden oldalát - összefüzve, az oldalak számának
dokumentálásával - folyamatos számozással (az ijres oldalakat is) kell ellótni.
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Az lratokat magyar nyelven, |ezźtrt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benyujtani. A borítékra k'ĺzálrőIagapź.1rytľ;attárgyált kell ráírni' az aIt.ŕ,biak szeńnt:

,,Budapest VIII. keľůilet, Nap u. 21. és Vajdahunyadlu.24. szĺ{m alatti ingatlanok elidegenítése -
páÄyázat,,

A Bonyolítő |ezárat|an vagy sériilt boľítékot nem vesz át. Kiíľó minden, az ajźn|attételi hatĺáľidőn tul
benyújtott ajĺánlatot érvénýelennek nyilvránít.

Amennyiben az ajánlattevó a pźÄyźaati eljárás báľmelyik szakaszźtban meghatalmazott tttján jźr eI, a
teljes bizonyító erejiĺ magánokiratba foglalt meghata|mazás eľedeti pé|dźnyát is mellékelni ke|l az
ajźnlathoz. A polgári perrendtartásról szóló 1'952. évIIII. törvény 196. $-a szerint a teljes bizonyítő
eĘű magánokiratnak az a|ábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiľatot saját kezíĺleg írta és a|áirta;

b) két tanú az okiraton a|áírźsáva| igazo|ja, hogy a kiállító a nem á|ta|a írt okiratot előttiik írta alá,
vagy a|áitását előttiik sajźtkezll a|áírásźnak ismerte e|; az oklraton a tanfü lakóhelyét (címét) is fel
kell tĺintetni;

c) a kiállító a|źúrásavagy kézjegye az okiľatonközjegyző által hitelesítve van;

d) a gazdźikodő szewezet źita|uz|eti k<jľében kiállított okiratot szabźiyszer(ien a|źirták;

e) ügyvéd (jogtanácsos) az źita|a készített okirat szabźiyszeru ellenjegyzésével bizonyitja, hogy a
kiállító a nem ä|ta|a írt okiratot előtte ína a|á, vagy a|áírásźú előtte saját kezíi a|áírásának ismeľte
el, illetőleg a kiál|ító minősített elektľonikus a|źńrásź.ľal aláíľt elektronikus okiĺat tarta|ma az
Ĺigyvéd tita| készített elektronikus okiĺatéval megegy ezik;

Đ az elektronikus okiľaton kiállítója minősített elektľonikus a|áírást helyezett el.

Ha az ajánlattevő gazdźikodő szervezet, a pźiyźľ;ati eljárás során nevében nyilatkozatot a
cégsegyzékben feltĺintetett képviseleti joggal rende|kező személy, vagy e személy meghatalmazottja
tehet.

9. Az ajánlat mĺódosítása

Az ajźnlattevő az ajźn|attételi határidő |ejártźig módosíthatj a vagy visszavonhatj a pźiyázati aján|atźtt,

az ajtnlattételi hatĺáridő |ejártźtt követően azonban a benyujtott ajánlatok nem módosÍthatók.

Azaján|ati kötöttség azajźn|attételi haüĺľidő lejátának napjźxal kezdődik.

10. Ajánlatĺ kiitiittség

Az ajźn|attevő legalább 60 napig teľjedő aján|ati kötöttséget köteles vállalni' amely az ajźn|attéte|i
hatĺáridő lejátának napjával kezdődik. Az aján|attevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a K1irő az
ajánlatok eredményének megállapitásátra vonatkozó határidőt elhalasztotta, űgy vźi|a|ja az ajánllati
kötöttség meghosszabbítźsáú a pźiyázat eredményének megźůllapitására vonatkozó határidő
e|ha|asrtásźnak napj ai szÁmźx a| me ge gyezően.

Az ajánlati kötöttség tartalmának megllatźtrozásttra a Polgáń Ttĺrvénykönyv rendelkezései irányadóak,
käl<incis tekintettel a 6:64. $-ra.

Az aján|at olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely a törvény alapján
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket taľtz|mazza, s egyéľtelműen kitűnik belőle, hogy az abban
foglaltak tigyletkötési akaratot tÍikröznek, tehźtt a nýlatkozó _ aján7ata elfogadása esętén - azt magára
nézve kötelezőnek ismeri el.

Az ajźnlati kötöttség azt je|enti, hogy ha a másik fél az adott időhatáron belül az aján|atot elfogadja, a
szerződés a törvény rendelkezése folytĺán létrejĺĺn. Az ajźln|at megtételével tehát függo he|yzet alakul
ki, amely az ajźnlati kötöttség leteltével ér véget.



Ambnnyibeĺ az aján|attevő az ajánlati kötöttségének ideje a\att aján|atát visszavonj a, a beťlzetet|
aj ánlati biĺo sítékot elveszti.

A Kiíró az ajánlati biztosítékot a páIyázati felhívás visszavonása, az e\járźts eredménýelenségének
megti|apítása esetén, illetve - az aján|atok elbírását követően _ a nem nyertes ajánlattevők tészére
k<jteles 15 munkanapon beltil visszafizetni. A Kiíró az ajźltlJati biaosíték után kamatot nem fizet,
kivéve, ha a visszafizetési hatáľidót elmulasĺja.

1 1. A pályázttokbontása

ApáIyázati ajánlatokat tartaImaző zártbontékok felbontását a Bonyolító végzi aptiyźaati felhívásban
megjelö|t időpontban. Az ajźn|atok felbontásán, a Bonyolító képviselőjén kívül az ajánlattevők, illetve
meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (szemé|yi igazo|vźny,
meghatalmazás) igazolni kell.

Az aján|attevők a bontás időpontjáľól külön értesítést nem kapnak. Az ajźn|atok felbonüásán jelen
lévők jelenléttik igazolásáľa jelenléti ívet írnak alá.

Az ajźn|atok felbontásakoľ a Bonyolító ismerteti az aján|attevők nevét, lakóhelyét (szé|<he|yét), az
általukfelkínáltvétę|źrajźnlatot,avéte|ármegfizetésénekmódját.

Az ajźn|attevő a fenti adatok ismeľtetését nem tilthatja meg.

A Bonyolítő az ajźn|atok felbontásírô|, az ajánlatok ismeľtetett tartalmáról jegyzőkönyvet készít,
amelyet az ajźnl,attevőknek eľre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzőkönyvet a
Bonyolító képviselóje és a jegyzókĺinywezető írja a|á, és a bonĹáson megjelent ajánlattevők köZiil
kijelöltek, pedig a|źirásukkal hitelesítik.

|2. A' páiyátzat érvénytelenségeinek esetei

A Bonyolítő az ajaĺt7atok bírálatakor megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénýelenek, és ez a|apjźn
tesz javaslatot a Kiírónak az aján|atok érvénýelenségének megállapításara. A Kiíró éľvénýelerľrek
nyilvánítj a az aj áĺůatot, ha

a) azt a|<lirásban meghatározott, illetve szabźiyszeruen meghosszabbitott ajźn|attéte|i határidő után
nýjtottákbe.

b) azt olyan ajánlattevő nýjtotta be' aki az onkoľmányzattal szembeni, korábbi fizetési
k<itelezettségét (helyi adó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette.

c) az aján|attevő abinosítékot nem, vagy nem aze|oirta|<rlak megfelelően bocsátotta rendelkezésre.

d) a kiíľásban szereplő adatokat, igazolásokat nem' vagy nem az előíľásnak megfelelően csatolta"
ideéľtve, ha az ajźn|attevő nem csatolta arról szóló nyi|atkozatát, hogy nincs köztaltozása (adő-,
vám-, tźrsadalombizosítási járulék és egyéb, az á|Ianháztartás más alrendszereivel szemben
feĺnálló fi zetési kötelezettsége),

e) az ajźn|at nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az ajáĺn|attevő nem tett a
kiíľásban foglaltaknak megfelelő ajźn|atot,

Đ az ajźn|attevő valótlan adatot kozo|t,

g) az aján|attevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem' vagy nem teljes körűen tett eleget,

h) o|yaĺ ajánlat érkezett, amely a meghatározottťlzetési feltételektől eltéró ajánlatottarta|maz.

Az e|jźrás további szakaszátbarlnem vehet részt az, aki a)-h) pontokban foglaltak szerint érvénýelen
p áIy ázati aj ánlatot tett.

13. A pályázati aján|atok elbíľálása, az e|bíráiás szempontjaĺ
q
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A pźiyázati ajánlatokat a lehető |egrĺividebb időn belül el kell bíľálni. A pźilyźnat eľedményének
megállapítására vonatkoző határidó egy alkalommal meghosszabbítható. Az tlj hatláridőről, illetve
annak fiiggvényében az ajźnl'ati kt'töttség időtaľtamának meghosszabbittlsárő| a Bonyolító köteles
ajánlott levélben tájékoztatrll az összes pźÄyźuót.

A Bonyolító a pźiyázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok a|apjtlĺ bírálja el és
rangsorolja azérvényespźůyźzati ajánlatokat, szükség szeľint szakénők bevonásával.

Az e|bíráĺ|áls fő szempontja:

o akét ingatlanra egytittesen megajánlott legmagasabb egyĹittes vételiár.

A Kiíró a pźiyźuati felhívásban igényelt iľatokon és adatokon tulmenően is jogosult megvizsgtini az
ajánlattevők alkalmasságźtt a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok
eredetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíró sztikség esetén az aján|attevoto| az aján|at lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben,
íľásban felvilágosíĺást kérhet annak előľebocsátásával, hogy az aján|attevő pźt|yźaő ezzel kapcsolatos
írásbeli vźiasza semmilyen formában nem eredményezheti az ajźnlatában megfoga|mazott feltételek
olyan megvá|tozását, amely a pá|yánat során a beérkezett ajánlatok sorľendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéľésérőI, és annak tarta|mźtrő| haladéktalanul íľásban éltesíti a többi ajźtn|attevőt.

A' pń|yáĺzat nyeľtese tz, aki a pźůyánati felhívásban rögzitett feltételek teljesítése mellett a véte|tlr
összegére a legmagasabb együttes ajánlatot tette' Amennýben a legmagasabb vételárra több ajánlat
is érkezik apźůyźnat Bonyolítója azazonos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb vételárat
megajánló ajánlattevőknek lehetőségtik, van a vételárra licit foľmájában újabb ajánĺatot, ajánlatokat
terľri. Az inđuló vételar abeérkezett legmagasabb vételár aján|at' a licitlépcső 1.000.000,- Ft, azaz
egymillió forint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyertese az, az ajźn|attevő, aki a legmagasabb
összeget ajánlja.

A versenýárgyalásľól jegyzőkönyv készül, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselője' a
jegyzőkönyw ezető, a Bonyolító jogi képviselője és az ajźn|attevők jelen lévő képviselői írnak alá.

A Bonyolító az ajźn|atok éľtékeléséről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: éľtékelési jegyzőkönyv) készít,
amely tartalmazza

a) apá|yázati eljrárás rĺivid ismeľtetését, abeérkezett ajránlatok szźlmźlt,

b) abeérkezett ajánlatok rövid értékelését,

c) a legiobb aján7atravonatkozó javaslat indokait,

d) az ellenéték (vételar) megllatźrozásanak szempontjait (ideértve a vétę|źrat befolyásoló
kötelezęttségvállalásokat),

e) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ adöntésękindokát,

g) a pźiyźaati e|játás eľedményének összefoglaló éľtékelését, az első két helyre javasolt pźiyáző
megjelölését, ha erre mód van,

h) abirźiatban közreműködők á|ta| fontosnak tartott körülményeket, tényeket.

14. osszeféľhetetlenség

Apźůyázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapitaru,ha aptiytnatok elbírálásában olyan
teľmészetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük veszrészt, aki maga is ajánlattevő,vagy

a) aĺľrak kcizeli hozzátartozőja @tk. 8:1. $ (1) bekezdés 1' pont),

b) armak munkaviszony alapjźn felettese, vagy alkalmazottja,

c) annak más szerzódéses jogviszony keretében foglalkoztatója,vagy foglalkoztatottja'
€
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d) ha báľmely oknál fogva nem váľható el tőle azigy elfogulatlan megítélése.

15. A páĺ|yízati eljáľás éľvénýe|enségének és eľedménytelenségének megállapításáľa 
^Veľsenyeztetési Szabályzat ľendelkezéseĺ szeľint kerülhet sor.

16. Eľedményhĺľdetés, szerződéskłités

A páiyźuat eredményéről a Kiíľó legkésőbb 20|7. szeptembeľ 7-éig dĺint, amelyről Bonyotító 15
napon belül valamennyi ajránlattevőt írásban étesÍti.

Kiíľó a páIyázat nyertesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghatározottak szerint adásvételi
e|őszerzódést köt.

A nyeľtes pá|ytzó visszalépése esetén az eladő jogosult a pá|yźnati eljárás soron kövętkező
helyezettjével adásvételi előszerződést kĺitni, amennyiben apá|yánat eredményének megállapításakor
amásodiklegjobbaján7atmeghatźrozásrakerült.

A nyeľtes ajźn|attevo esetében a beťlzetett biztosíték az aján|attevo źita| fizetendő vételáľ összegébe
beszámításra keľtil, azonban ha a szerződés megkötése az ajźn|attevőnek felróhatő, vagl érdekkörében
felmerült más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biztosítékot elveszti' Az elvesztett bizosíték a Kiírót
illetí meg.

17. Egyéb ľendelkezések

Az ingatlanok megtekinthetóek a Kiírás 2. pontjában megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt két
nappal a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt. onkormźnyzatiHźnkeze|ő Irodájának munkatársával
telefonos egyeztetés szükséges a következő telefonszámokon: 06 | 210-49f8,210-4929,2lo-493o,
210-4766.

Az aján|attevő az ajźn|atok felbontásáig köteles titokban tartani az ajfuĹatának tarta|mát, tovźbbá a
Kiíró által a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden téný,
információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, anőItźĄékoztatást harmadik személynek nem adhat,Ez
a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzoľciális aján|at esetén a ľésztvevőkkel való
kapcsolattartásra. Ha az aján|attevő vagy az érdekköľében álló más személy a pá|yázat titkosságát
megsértette, a Kiíľó az ajánlatát érvénýelerľrek nyilvánítja.

A Bonyolítő az ajánJatok tartalmát a pźiyázat |ezźrásáig titkosan kezeli, tartalmulaól felvilágosítást
sem kívülál|óknak, sem a pźiy ázaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajánlatokat |<lzźrő|ag elbírálásra hasntůhalja fel, más célú felhasznźiás esetén az
ajánlattevővel ktilön meg kell anól állapodnia.

A Kiíró a pźiyźnati eljárás soľán készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőrimi, továbbá ilyen jellegű ellenőrzés esetén az ellenőľzést végzó szeľv' személyek
rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabźůyozott kéľdésekben a Budapest Főváľos VIu. keľület
Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő.testtiletéĺek II2/2OI7. (V. 11.) számú határozata, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezés ei az trányadőak.

Józsefuáľosi onkormányzat
nevében eljaľó Józsefuarosi Gazdtůkodási Központ Zrt.

Bozsik István Péter
v agy ongazdálkodási ígazgatő

Budapest, 20 l 7. június 08.
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Mellékletek:

1. szźlmí melléklet: Jelentkezési lap

2. száműmelléklet: Ąánlati összesítő

3. száműmelléklet: Nyilatkozatvégelszámo|ásról, csődeljáľásról' felszámolásról

4. szémtĺ melléklet: Nyilatkozat a pźiyźľ;ati feltételek elfogadásáró|, szerzndéskötésľől,
ingat|anszerzésiképességľő|,ajźtn|atikötöttségről

5. szźtműmelléklet: Nyilatkozat adó és adók módjaľa behajtható koztartozásrő|; Kiíróval
szemben fennálló tartozásrő|, kizźrő körtilményről

6. számú melléklet: Nyilatkozat péĺaigyí alkalmasságról

7. számű melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról

8. számű melléklet: Nyilatkozat źLtlátható szewezetrő|

9. szátmumelléklet: Nyilatkozat a pźiyźnaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának
megismeréséről

10. számí melléklet: Adásvételi e|oszerzodés tervezet

11. számű melléklet Adásvételi e|oszerződést érintó módosítási javaslatok és nyi|atkozat

12. számímelléklet: osszefoglaló a benyujtandó ajánlat foľmai és tartalmi kovetelményeirĺĺl,
táj ékoztatźs az źt|źtthatő szerv ezet' fo galmáról

13. szźtműmelléklet: Értékbecslés
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1. számú melléklet

',Budapest 
YIII. keľület, Nap u. 21. és Vajdahunyai|u.24. szám alattĺ ůngatlanok elidegenítése.

pá|yázat,,

Jelentkezési lap

Budapest,

pźtLy źaő a|áírása/ cégszeru a|áír ás

Tráľsaság neve, cégformája:

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

Statisztikai számjel:

C égný lvánt artási száma:

Adószáma:

S zźlm|av ezető b anki ának neve :

Bankszámlaszánla:

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meghatalmazottneve';

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mailcíme:

. Meghatalmazott esetén

T2
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2. szźnrńme||é|et

''Budapest 
VIII. keľĺilet, Nap u. 21. és Vajdahunytdu.24. szátm a|atti ĺngatlanok elidegenítése -

pá.Jyázat,,

AJÁNLATr ossznsÍľo

Alulírott. ...(név/táľsaság
neve) a Budapest vlil. keľület, Nap u. 2|. és Yajdahunyad u. 24. szám alattĺ ingatlan
elĺdegenítésére kiíľt páiyázatra ajĺánlatomat az a|źtbbiakban foglalom össze:

A Budapest VIil. kerület, Nap u. 21. szátm alattĺ ĺngatlan tekintetében

a megajánlott vételár: ...........Ft

A Budapest VIII. keľület, Vajdahunyad u. 24. szátm alatti ingatlan tekintetében

amegajanlottvételáľ: ...........Ft

Osszesen .........Ft. azaz. '......foľint

A vételár megfizetésének módja:

a) egy összegben

b) banki hitel igénybevételével

(a meýlelő szÓveg alóhúzandó)

Budapest,

pá|y źnő a|źĺir ása/ cégszeru a|áír ás
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3. számúmelléklet

',Budapest 
VIII. keľĺilet, Nap u.21. és Vajdahunyadu.24. szám alattĺ ingatlanok elidegenítése -

páiyázat,,

II'YILATKOZAT
végelszámolásľól, csődeljáľásľól, fe|számolásľól

Alulírott
(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a tríľsaság

o végelszámolás alatt *á|Uĺen źlI
o ellen csődeljaľás folyamatban *vaďnincs
o ellen fe|sztlmo|ási eljáľás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

páIy aző aláír ása/ cé gszeru a|źir ás

4 ĺ.-gal megjelĺilt részné| a megfelelő szöveg aléůltlzandő.

/$
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4. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľület, Nap u.21. és Vajdahunyadu.2{. szám alatti ingatlanok elidegenítése -
páilyőztt,,

N'YILATKOZAT
a páĺIyánatĺ feltételek elfogadásárői, szerződésktitésľől, ingatlanszerzési képességľől'

ajánlatĺ kiĺtłittségľől

Alulírott.

... (név/tátrsaság neve) kijelentem, hogy a pźt|yźzat tźrgyźlt részletesen megismertem, az

ajźnlattéte| feltételeit, apźĺ|yazati kiíľást magamra ĺézve kötelezőnek elfogadom.

Kij el entem, ho gy M agyaľors zźlgon ingatlanszer zésre j o go sult vagyok.

Kijelentem, hogy a pźiyázati felhívásban foglalt 60 napos ajarlati kötöttséget vállalom.
Nýlatkozom, hogy amennýben a Kiíró aZ ajánlatok eredményének megźůIapitásfua
vonatkozó határidőt elhalasztotta, ilgy vállalom az ajźn|ati kötottség meghosszabbitásźi a
pá|yźzat eľedményének megállapítźsźtra vonatkozó hatáľidő elhalasztásának napjai szźlmźxaI
megegyezően.

Budapest,

pá|y źuő a|áír ása/ cé gszeru a|áir ás



5. sziĺmú melléklet

''Budapest 
VIII. kerület, Nap u. 21. és Vajdahunyadv24. szám alatti ingatlanok e|idegenítése -

pő|yáztt,,

I\IYILATKOZAT
adó és adók módjáľa behajthatőkijztartozásľól és a Kiíľóval szemben fennálló

tartozásr ől|, kizár ő kti ľülm ény rő l

Alulíľott (név)

mint a.... (tarsaság neve) vezetó

ti sztsé gvi s előj e kij el entem, ho gy az aj énIattevőnek,

- Adó és adók mődjźxabehajtható köztartozása * van / nincs;
- Kiíľóval szemben tartozźsa (helý adó, bérleti díj stb.) * van lnincs;
- Kiíľóval szembęn szerződésben vállalt és nęm teljesített kötelezettsége * van / nincs.

amelyeket az a|ábbi okiratokkal igazolok:

1.

Alulírott kijelentem, hogy cégĹinket érintően a kozbeszerzésekĺől szőIő 2015. évi CXLIII.
törvény 62. $ és 63. $-ban foglalt kizźrő körĹilmények

a.) nem állnak fenn

b.) fenn állnak

(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

Budapest,

páIy aző a|áírása/ cégszeĺíi aláir ás

2.

J.

4.

offi" 
jelĺilt ľésznél a megfelelő szöveg a|źůlűzandő.

T6
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6. számú melléklet

,,Budapest VIII. keriilet, Nap u.21. és Vajdahunyada.24. szám alatti ingatlanok elidegenítése.
páilyánat,,

NYILATKOZAT
pénzügyi alkalmasságľól

:!

: Alulírott (név)

. mint a (taľsaság neve) vezető

l tisztségviselője, kijelentem, hogy a pźiyźľ;at tngyát képező ingatlan vételáranak

l megfizetésére képes vagyok, a szükséges aÍIyagleszköz<ik rendelkezéseÍnÍe állnak.
;

; A szźrriavezető banknál az e|miilt 1 évben sorban állás nem volt, amelyeket az alźhbi

i "kiratokkal 
igazolok:

1.

I Budapest,

pźt|yźnő a|źńrása/ cégszeru altir ás
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7. szźlmu melléklet

,,Budapest VIII. keľĺilet, Nap u. 21. és Vajdahunyĺda.f4. szám alatti ingatlanok elidegenítése.
pá.Jyántt',

NYILATKOZAT'
a kézbesítés helyéľől és bankszámlaszámľól

Alulírott ..... /ĺévl mint a
(tarsaság neve) vezeto tisztségviselője kérem, hogy a Pźiyźĺzattal kapcsolatos minđennemű
ný|atkozatot, felhívást, értesítést, vdEY más informáciőt, valamint a Pźiytaattal kapcsolatos
esetleges jogvitában minden éľtesítést, idézést és bírósági hatźrozatot, stb. az alábbi címĺe
kérem postázni:

Cím:

Amennýben az źita|am a fentiekben megielölt cimzett a fenti címen az katot nem veszi át,
ennek következményeit a gazďaságs társaság val|a|ja. Tudomásul veszem' hogy amennýben a
címzett a fenti címen az értesítést nem veszi át, az értęsítés a postĺáľa adást követő 5.
munkanapon kézbesítettnek minősiil.

A pá|yázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásźr|ásźtra foľdított
ö s sze get kérem az aIźlbbi b ankszáml aszámr a vi s szautalni :

B ankszĺĺml av ezető p énzintézet:

Bankszámlaszám:

Bankszámlával ľendelkeznij ogosult:
(név, lakcím vagy székÍrely)

Budapest,

pá|y aző a|áitása/ cé gszeru a|áirźs

Ą1
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8. szłĺmú melléklet

,,Budapest VIII. kerĺilet, Nap u.21. és Vajdahunytdu.24. szám alatti ingatlanok elidegenítése -
páiyánat,,

I\IYILATKOZAT

Alulíľott kijelentem, hogy cégĹink aĺemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVL torvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja szerinti

a.) át|źÍhatő szerv ezetnek minő sül'

b.) nem minősül át|źlthatő szervezetnek.

(a megfelelő szöveg alĺźhúzandó)

A jelen nyi|atkozatomat a szervezet vezető tisztségviselőjeként btintetőjogi felelősségem
teljes fudatában teszem.

Budapest,

pá|y áző a|źńr ása/ cégszeru aláir ás



9. szrĺmú melléklet

,,Budapest VIII. kerĺilet, Nap u.21. és Vajdahunyĺdu.24. szám alatti ingatlanok elidegenítése -
pá.tryántt,,

NYILATKOZAT
a pá|yánaton meghirdetett ingatlan megtekintéséľől, á|lapotának megismeréséľől

Alulírott apá|yázaton meghirdetett Budapest VI[. keľület, Nap u. 21. és Vajdahunyad u.
24. szám alatti ĺngatlanokat előzetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az állapotát és
arľa vonatkozó mrĺszakí tźĄékoztatást megismeľtem.

Budapest,

páIy źaő a|źir ása/ cé gszeru alőúrás

oLJ
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ADÁSvETELI
10. számú melléklet

ELoyZEF.ZőDEs

ame|y létrej ött egy r észr ő|
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi Onkoľmányzat(szélĺÍrelye: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., ađőszźtma: 15735715-242, KSH-száma: I573571'5-84II-32I-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester), mint eladĺó meghata|mazźsából és megbizásábő| e|jźtró Jőzsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. (szék.hely: 1082 Budapest, Baross u.63-67., adőszźĺma:25292499-2-42, cégtregyzék
száma:01-10-048457;KSHszáma.,25292499-6832-Il4-0l,képviseli:..............).

másľészľől
..... (szélĺÍrelye: .........; cégjegyzékszáma: .....; adőszttma: ....'.'......; statisztikai számjele: .......;
képviseli: ..), mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az a|u|irott napon és helyen, az aLátbbi feltételekkel:

1.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testĺilete .,./f017. CvI.08.)
száműhatźrozata a|apján egyfordulós, nyilviĺnos pá|yázatot íÍt ki ál1 a Budapest VI[I. kerület, Nap u.
2I. szám a|atti,35676 hrsz.-il, 427 fiÝ alapteľülettĺ kivett lakóhźn, udvar megnevezésű, valamint a
Budapest VtrI. kerület, Vajdahunyad u. 24, szźlm a|atti, 35677 hľsz.-ú, 250 ÍIł alapteľületrĺ, kivett
|akőhźa, udvar megnevezésíĺ ingatlan egyiittes értékesítésére.

2.)
A páiyź.ĺzat nyeľtese a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testĺilet
..120|7. (....) számú hatźrozata szerint vevő'

3.)
Eladó tulajdonát képezik Il| aránybarl a Budapest VIII. kerület, 35676 hrsz.-ú, és 35677 hĺsz.-ú
ingatlanok.

Eladó tź!ékoztatja Vevőt, hogy a Budapest VIII. kerület' Nap u.2I. száma|atti35676 hĺsz.-ú ingatlan
terĹiletén 15 db lakás ta|áúhatő, amelyből 8 béľlő határozat|an idejű, 4 béľlő határozott idejú béľleti
szerződéssel ľendelkezik, 3 db lakás pedig üres, 3 + 14 ÍIŕ nagyságú teriiletre azELMTJ Hźiőzati Kft
javźra vezetékjog kerĹilt bejegyzésre az lngat|an-nyilvántartásba, valamint hogy az ingatlanon taIá|haÍő
egy transzformĺátor állomás.

Eladó tźĘékoztatja Vevőt, hogy a Buđapest VIII. kerület, Vajdahunyadu' 24. számalatti35677 hľsz.-ú
íngatlan területén 11 lakás ta|źihatő, amelyből 6 bérló hatfuozat|an ideju, 2 béľlő hatĺĺrozott idejű
béľleti szerződéssel rendelkezik, 2 db lakásnakjogcím nélkiili hasznźůőja van, 1 db lakás pedig tires.

Eladó té$ékoztatja a vevőt, hogy a nemzeti vagyonról szőLő 2011. CXCVI törvény 14. $ (2) bekezdése
a|apján aMagyar Allamot minden elővásárlási jog jogosultat mege|óző elővásárlási jog illeti meg. Az
elővásĺáľlási jog gyakor|ására a Mag7ĺar Allam részére fennálló hatźridő az e|ővásárlási jog
gyakorlásara felhívó értesítés postara adásanak napjátő| szálmitott 35 nap.

Eladó tźĘékoztatja Vevőt, hogy az egyes állami tulajdonban lévő vagyontálrgyak ĺinkormányzatok
tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXII. tv.39' $ (2) bekezdése alapján a Budapest Főváľosi
onkoľmány zatnak elővásáľlási joga van.
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4.)
Eladó el kívánja adni vevőnek, vevő pedig meg kívánja venni eladótól teljes tulajdonjoggal, összes
tartozékaival, szavatosság terhe mellett, vétel jogcímén az 1.) pontban írt ingatlanokat a jelen
okiratban írt feltételekkel.

Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az lngat|an kiiirítésének és a lakásokra vonatkozóan
kötött valamennyi bérleti szerződés megszíĺntetését követően, az utolsó béľleti szerződés
megszĹintetéséről szóló eladói éľtesítés kézhezvéte|étő| szźmított 30. munkanap.

s.)
Eladó vźů|a|ja,hogy az ingatlan kiüľítését jelen adásvéte|i előszerződés a|áńrásáltől számított 24 naptźrl'
hónapon be|i|, azaz legkésőbb . '.. napjáig végľehajtja. Amennyiben a vállalt határidőn beltil az
ingatlan kitirítése nem megy végbe, emiatt pedig a birtokbaadás nem történik meg, akkor az
onkoľmányzat, az épület kiiirítése megkezdése napját megelőző hónapra előírt, a lakások bérleti
díjából szźtrmaző bérleti díj bevétel Íl30-ad részének megfelelő összegíi napi kötbért fizet Vevőnek,
azza| a kikötéssel, hogy amennyiben azonkoľmányzat éľdekein kívül felmerülő ok miaff nem tarthatő
azingat|arl źúadź,rlfua kijelölt határidő, kötbér kötelezettség az onkoľmźnyzatterhére nem keletkezik.

6.)
A vételar Ft, azaz forint, mely a vevő által a pá|yázati eljráľás sorĺán
ajánlott véte|fu. A vételáľat vevo az alábbiak szeľint fizeti meg eladó részére:
A vevő pźůyázatźnak benýjtásakor megfizetett az eladó szźtm|źýára 2ó.000.000'. Ft, nzaz
huszonhatmillió foľint összeget ajźn|ati biztosíték címén. A szerzódő felek úgy rendelkeznek, hogy a
beÍizetett ajánlati bĺztosíték jogcímét foglaló jogcímľe váItonatják, így felek abeťlzetett cisszeget,
26.000.000,- Ft összeget foglalónak fogadjak el (,'Foglaló''). Blőbbiek a|apján tehát vevő fogla|ó
jogcímen megfizetett 2ó.000.000 Ft összeget eladó ľészére. Az ajánlati biztosíték, ezá|ta| a foglaló
összegének źnéte|ét eladó jelen szeľződés a|áirásźwa| elismeri ésnyug1ź,zza'

Az ajźniati biztosítékon felül vevő a vételarból, 100.000.000 Forintot, azaz százmillió forintot vételár
előleg jogcímén vevő jeĺen előszerződés alóírdsdtól számított 60 napon belül megftzet elądó részére az
eladó áItal meghatározott banlrszámlaszámra történő banki ótutalas ĺltjón'

A vételárból fennmaradó '.... .... Ft-ot, azaz .. ..'.... foľintot vevő a végleges adásvételi
szerződés megkötését kö'vetően teljesíti a következők szerint.

a.) egy összegben történő ťlzetés esetén az adásvéte|i szerződés megkötését követő 60 naptári napon
belül vevő köteles a vételarból ferľmaradó Ft, azaz ...... forint összeget
megfizetni e|adő ńszére. Eladó a véte|fu hátralék összegéről a bankszám|źĘźn történt jőváírás
napjáva|, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlźLt kiźL||ítani Vevő részére' Továbbá ęladó a
biľtokátruházás napjtxal, mint teljesítési nappal köteles végszźĺlllát kiállítani Vevő ľészére.

b.) banki hitel felhasználása esetén az adźsvéte|i szerződés megkötését követő 60 naptríri napon Vevő
megťtzeti Eladó részére az iĺgatlan vételĺárĺának 50 yo-át, ...... Ft-ot, azaz .,
forintot, amelybe az ajáĺ7ati biztosíték összege beszámításra kerül, a feĺrnmaradó véte|źEat,

.... ... Ft-ot, azaz ..... fońntot Vevő banki hitel felhaszrá|ásáva| ťlzeti meg eladó
részére, az E|ađő .... á|ta| vezetett ....... számú bankszárnlájźtra az elővásáľlási jogról
lemondó nyilatkozatok vagy az e\ovásźľlási jog gyakor|ására vonatkoző hatfuidó eľedménýelen
elteltéľe vonatkozó eladói értesítés vevő részére történt sikeres kézbesítését követő 45 munkanapon
belül.
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Eladó az ingat|anok kiiiľítését követően, az adásvételi szerződésben meghatározott időpontig, előľe
egyeńetett időpontban adja birtokba az iĺgatlant, tisszes ingóságaitól kiiirítve, a kulcsok átadźsával
Eddig az időpontig az ingatlannal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az e|adőt, ettó| az
időponttól kezdődően pedig vevőt terheli.

8.)
Ezen okirat elkészítésével kapcsolatos összes költség eladót terheli'

e.)
Az eladó Magyarorszttg töľvényei szeľint működő helyi önkormányzat. Vevő képviselője kijelenti,
hogy Magyarorsztlgon bejegyzett gazdasági tiírsaság, ügyletkötési és ingatlanszeruési képessége
kor|áttozlĺa nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonľól szô|ó 2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (l)
b ekezdé s 1 . p ontj a a|apj án tltlźLtbatő szerv ezet,

Felek a jelen okiratot elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt,
helyb enhagyó|ag a|áíÍJ źń<.

Budapest,20l7

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi
onkormányzat eladó meghatalmazźsźtbő| és

megbízásźtból eljĺáľó Józsefuarosi Gazdálkodási
KözpontZrt.
képviseli:....

képviseli:

Jelen okiratot .. . (. . . .. ...) budapesti ügyvéd készítettem és ellenjegyzem,
Budapest, 2017 .' . ... napján

oŕiľatkészítő ügyvéd
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11. számúmelléklet

osszefoglaló a benyújtandó ajánlat foľmai és taľtalmi kłivetelményeiľő|, tájékoztatás az
áĺtl;őúhatő szerv ezet fo ga|máľól

Az ajźn|atot a társaság képviselóje minden oldalon kézjegyéve| köteles ellátni.

'Az ajźnlatnak folyamatos sorszámozással kell rendelkeznie.

A borítékon nem szerepelhet a benyújtóra vonatkoző jelrzés.

Az ajźnlatot két példányban' kiilön |ezźrtbontékban kell benyújtani, az egy'lkpéldanyon felttintetve az
,,Eredeti pé|dány,,, a másikon a ,'I\dásolati példáný' szöveget.

A borítékon a következő sztiveget ke|l és lehet feltiintetni: ,,Budapest VIII. keriilet, Nap u. 21. és
Vajdahunyadu.24. szám alatti Íngatlanok elidegenítése - páiyőzat,,

Az ajfuiatot sértetlen borítékban kellbenýjtani, sérült, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át.

Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az eredeti igazolást kell csatolni az ajźn|athoz.

Az ajźn|ati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beírni: ajánlatĺ bĺztosíték
Nap u.21, Vajdahunyad u.24.

Az ajátn|at tarta|mźú a következő sorľendben kéťfü <isszefiĺzni:

1. Jelentkezési lap

2. Ajánlati ĺjsszesítő '

3. Eredeti, 30 napnál nemľégebbi cégkivonat

4. Eredeti a|ź.;ľási címpéldány

5. A Pp. előírásai szerinti bizonyitő erejiĺ meghata|mazás, amennýben az ajánlatot nem a cég
képviselője írjaa|á'

6. Pá|yźnatí dokumentáció megvásárlásrárólszóló bevéte|ipén^árbizonylat másolata

7. Ajánlati biztosíték befizetésérol szóló igazo|ás másolata

8. Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljarásľól, felszámolásról

9. Nyilatkozat apźiyázati feltételek elfogadásáró|, szerződéskötésľől, ingat|anszerzési képességľől,
aj źtnl.ati kötötts égrő l

10. Nyilatkozat adó és adók módjáľa behajthatő könatozásľól; Kiíróval szemben fennálló
tartozásrőI

11. NAV igazolása

12. He|yi adóigazo|ás (beszerezhető: Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat Polgármesteri Hivatala
1082 Budapest, Baross u.63-67.)

13. Kiíróval, bonyolítóval szemben fennálló ,tartozás igazo|á.sa (beszerezhető: Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ ZÍt. |084 Budapest, or u. 8., és Budapest Józsefuarosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala Pérnlgyi|Jgyosztźiy 1082 Budapest, Baross u.63.67. tr. em.)

14. Nyilatkozat pénnlgyi alkalmasságról

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról

16. Nyilatkozat át|áthatő szeľvezetľől

17. Az adásvételi előszerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosításijavaslatok
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Átlatnato szewezet:

A2011. évi CXCVI. tv. 3. $ rendelkezései alapján át|áthatő szervezet:

I. dtlótható szervezet:

a) az źůIam, a költségvetési szerv, a köztęstiilet, a helyi önkormányzat, a neft7zetiségi önkormányzat,
a tarsulás, az egyháni jogi személy, az olyan gazdá|kodő szeÍvezet, amelyben az áIllam vagy a
helyi önkormányzat kĹilĺjn-ktilĺin vagy egytitt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a ĺemzetkozi
szervezet, a ktilťolđi á||am, a kĺilfiildi helyhatóság, a ktilftildi állami vagy helyhatósági szerv és az
Európai Gazdasźęi Térségről szóló megállapodásban ľészes áilram szabźt|yozottpiacfua bevezetett
nyilvánosan működő r észll énýźtrsaság,

b) az o|yan belfijldi vagy kiilťoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdźikodő
szervezet, amely megfe|el a k<jvetkező feltételeknek:

ba) tlilajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása megelőzéséről és
megakadályozásárőI szóló törvény szerint megllatározotttényleges tuĺajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Euľópai Gazdasági Térségrő| szóló megá|lapodásban részes
államban, a Gazdasźryi Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagźů|amában vagy olyan
államban ľendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás
elkeľüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az oszta|ékadóról szóló t<lrvény szeľint meghatźrozott
ellenőrzött külÍt'ldi tiĺľsaságrak,

bd) a gazdźllkodó szervezetben k<izvetlenül vagy közveÍetten több miĺt 25%o-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi szemé|y, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdtikodő szervezet tekintetében aba)' bb) és bc) aLpont szerinti feltételek ferurállnak;

a) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) v ezető tisztségviselői megismeľhetők,

cb) a civi| szervezet és a vízitáttsulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem źLt|źLthatő

szęrvezetben nem rendelkeznek 25%o-ot meghaladó ľészesedéssel,

cc) szék'he|ye az Európai Unió tagźů|amźtban, az Euľópai Gazdasági Téľségľől szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagá'||amźĺban vagy olyan államban van, amellyel Magyaroľszágnak a kettős adőztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van;

9. meghatdľozó befolyás.. az a kapcsolat, amelynek révén természetes szemé|y, vagy jogi személy egy
jogi személynek tagja vagy részvényese, és

a/ jogosult e jogi személy vezetíĺ tisztségviselői vagy felüryelőbizottsága tagjai többségének
megv áiasńásara és visszahívásara, YlE!

b) a jogi személy más tagjaival vagy részvényeseivel kötött megállapodás a|apján egyedül
rendelkezik a szavazatoktöbb mint ötven százalékával:

3. $ (2) A" (1) bekezdés l. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a
szerződó félnek cégszerűen aláíľt módon nyilatkoznia kell. A va|ótlan taľtalmú nyilatkozat a|apján
kötött szeľződés semmis.
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4.0 Megbízás

A Józsefuárosi Gazdá|kodási KiizpontZrt. (1o84 Budapest, Vll|. kerü|et, Őr utca
8.) megrende|ése a|apján az URBS |ngat|an Vagyonkezeló és Forgalmazó Kft.
(,|132 Budapest, XllI' kertj|et, Visegrádi utca 9.) elvégezte a 1082 Budapest V|||.

Vajdahunyad utca 24. (hrsz 35677} sz' a|atti ingat|an értéke|ését forga|mi érték
megállapĺtás célla|.

4.1 Megbízás tárgya

Az értéke|és a 1082 Budapest Vl|l. Vajdahunyad utca 24. (hrsz 35677) sz.

a|atti ingatlanľa vonatkozik, az eset|eg ott |évő egyéb mobil berendezésekre,

felszere|ésekre nem terjed ki.

4.2 Adatszolgá|tatások

A vizsgá|at elkészítéséhez a megrende|ő betekintésľe rende|kezéstinkre

bocsátotta:

0 Tulajdoni lap máso|at2017.03. 08- i keltezéssel

0 Ingatlanvagyon - Kataszter
0 Lakás |ista

4.3 Szakértőimódszerek

A szakvé|emény felépítése és tarta|mi osszetéte|e megfeĺel a Termőfoldnek

nem minősÜlő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására
vonatkozó 32l 2000.(Vl||.29') PM rende|ette| módosított25I 1997' (Vl||.1') PM
rendelet e|őírásainak.

Az a|apterÜlet számításná| az €uropai Értérelési Szabványok (EVS 2003)

útmutatásait és a hazai hatályos épÍtésÜgyi jogszabályok eliĺírásait vettÜk

figyelembe.

4/t3
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Alkal mazott alapterriletek:
Bruttó szintterÜ|eť A szintek alapterĹl|eteinek összege a határotó falak kĹilső
felĺj|eteitő| mérue, a fedett terassza|, gépkocsi tárolóva| egyi.itt.

Nettó a|apterĹi|et A szintek a|apterÚ|eteinek osszege az épÜlet határo|ó
fa|ainak be|ső fe|Ĺi|etétől mérve, a be|ső szerkezeti falak, |épcsőházak,
felvonóaknák számításon kívü| hagyásával.
Nettó hasznos alapterü|et A nettó alapteni|et azon része, ahol a
belmagasság 1,9 m.né| nagyobb.
Redukált alapterÜ|et: Az egymástól jelentősen eltérő funkciójri, kia|akítású
szintek hasznosságait vessziik figye|embe. Korrekcĺós szoĺzók
a|ka|mazásáva| az e]térő szinteket egynemĺisítjĹik, a teljes értékű szinteken
kívii|i teruleteket teljes értéktj szintterü|etté a|akítjuk át.

ĺ Az ingatlan értéke|ésénél foľgalomképes, P€ľ, teher és igénymentes

ĺ tulajdonviszonyokat téte|eztünk fe|, azokon a kote|ezeüségeken kívül,
ame|yekre jelentésünkben kitértünk.

A rendetkezésÜnkre á||ó irat tanu|mányozásáva| egy idóben , 2017. március
í3.án helyszínĺ szemlét tańottunk. A he|yszíni szemle a|kalmáva| a bejutást
nem bĺztosÍtották, így az ĺngat|an értékbecs|és, megrendelő kérésére kÜlső
megtekintéséve| készü|t. Az ingatlan be|ső műszaki ál|apotára vonatkozo
dokumentáció nem á|| rendelkezésre, a kapott dokumentumok a|apján
te|jes fel új ítása szti kséges'

Fę értékelés szemrevéte|ezés a|apján töńént' Feltárásokat, statĺkai és
d iagnoszti ka i méréseket, vizsgá|atokat, szám Ításokat nem vegeáü n k.

A szintek terti|eti adatait a Megbízó tájékozÍatása alapján rögzítettrik, s azokat
a|apadatként kezeltü k'

A helyszín ĺ szem lén á | lapotrogzító fotókat készĺtettri n k.

Az értéke|ést a 7.3. pontban részletesen bemutatott 3 értékelési módszenel
végeztĹik el.

A felépítmény kÓltség a|apú értékelésené| az Éľrc Épĺtiĺipari kciltségvetés
2016 c. kiadványát haszná|tuk fel.

i
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5.í

5.0 A|talános leíľás

Környezet

A vizsgá|t ingatlan a főváros V|||. kerü|etében, Józsefuáros központ

térségében, a Vajdahunyad utcában a Nap utca és a Práter utca kozötti

szakaszon található' A vizsgá|t ĺngat|an e|őtt az út szĺlárd aszfalt burkolatú,
parko|ás korlátozott számban az utcán, fizetős ovezetben megoldott' A
tomegköz|ekedést biztosító vi|lamos és metľó cca. 150.200 méteľen be|Ül

elérhetőek'
A komyék infrastrukturáĺis e||átottsaga kitiÍnő. Bevásárlásra a kozeli Corvin

P|ázában és a kozeli kisebb üzletekben van lehetőség. Az a|apel|átást

biztosĺtó intézmények (bö|csőde, óvoda, iskola, kórház, orvosi rendelő,
gyógyszeńár stb.) 1 km korzeten beltil megtalálhatók.

Az ingat|anpiacot megvizsgáĺva a vizsgát ingat|an köľnyezetében hasonló

ingat|anok iránt eladás és bérbeadás tekintetében egyaránt kiegyensúlyozott,
közepes keresletet és kínálatot tapasáafunk, továbbá a környék

folyamatosan fejlődcĺ terlilet, ezéĺt az ingat|an árára je||emzően minimum

inf|ációkovető á remelkedést prognosáizá|hatu n k.

Telek

Budapest Főváros V|ll. kerületi onkormányzat helyi városépÍtési
szabá|yzatába n fog la|t e ]ő í rások a |a pjá n :

ovezetibesoro|ás: L1-Vl||.2

Teleknagyság min: 500 m2

Építménymagasság: 16 - 23 m
Beépítés módja: zártsoru
Bruttó szintteru|eti mutató max: 3,5 m2ĺm2

Beépítés mértéke terepszint a|att/fe|ett max.: 85 o/oi 60 o/o

Zo|dfelü|et min.: 15 o/o

A te|ek alakja egy hosszúkás tég|a|ap. A ter{ileten je|enleg egy felújítandó,

lakóépület á|l. Utcaľóĺ nézve baloldalon |akóépulette| határos, a jobb oldalán
pedig Ĺires teru|et talá|ható.
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K<izműhe|yzet 1 tervezett í
Vízellátás:
Az ingatlan a kcizmiihá|őzatra rákotott^

Melegvízellátás:
A vagyon - kataszter szerint a |akások meĺęvíz e|látása egyedi.

SzennyĺvÍzelvezetés:
Az íngat|an a kozmŰhálôza|ra ľákotott.

Elektromos ellátás:
Az ingat|an a közműhá|őzatra rákÖtott.

Gázellátás:
Az ingat|an a kozműhá|őzatra rákotôtt.

Fíités:
A vagyon - kďasáer szeĺint a |akások fi]tése el|átása egyedi.

Telefonel!átás:
Az ingat|an a te|efonhá|ózatĺa rákotött.

Egyéb:

5,4 Epületek' |étesítmények

Az ingat|anon egy pinceszint + fo|dszint + 2 emelet + lapostető/padlástéľ

szintszámú, 11 ]akásos lakóépĹi|et áll.

Az épti|et 1935.ben éprilt, hagyományos építési móddal, kő és tfula a|apra

he|yezett, poroszstiveg bo|tozatú fodémekke|, záľófödém csapos
gerendafodém, tégla fa|azatta|, tetőszerkezet ácsolt fa szerkezet cserép
fedésse|, lapostetón bitumenes lemez szĺgetelésse|.

A négyszintes épület fĺÍbejárata az utcaszinten találhato te|jeseľtékű

homlokzatfelü|etekkel kialakítva. Kiilső és belső hom|okzatán a vakolat
jelentős része hiányzĺk. Az épü|et pinceszintjén a fodém jelentős részén
(ahova bejutottunk) a|á van támasztva, nedvesedĺk. A pincei nedvesedésnek
koszonhetően az udvari hom]ckzat |ábazatán sok he|yen a vako|at levá|t,

hiányzik. A lépcsőház festése/vakolata helyenként hiányos, elavu|t, felújításra

szoru|. A lépcsőház mennyezete a|á van deszkáłva, a mennyezete erősen

felÚjítandó á|lapotú. A ftiggőfo|yosók közepes állapotúak, kisebb felújítással ł
rendbe hozhatik, Az éprilet pad|ásteľében az utcafront felé egy --"..,;; 
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|e van takarva' Az ácsoĺt Ía szerkezet korának megÍe|e|ő állapotú, felújítással

rendbe hozható. A tetőcserepek több helyen hiányosak, ezért a pad|ástérben

beázások tapasztalható' A szé|d eszkázat farostlemezekke| Van pótolva, m ind

azudvari, mind az utcaihomlokzat esetében'
A |akásokat lakják, így azokba bejutni nern tudtunk. A lakások műszaki

áĺĺapotáról információt Megbízó nem biztosĺtott (csak a komforiíokozatokról

biztosĺtott egy |istát), így az épü|et álta|ános műszaki á||apotábo| kiindu|va

értékeItijk.

Az éptj let összességében felúj ítandó ál|apotú.

Éptilet szerkezeti ismertetése

Alapozás: kő és tég|a aĺap

Felmenőfalazat: hagyományos tég|a

Fćłdémszerkezet: pince szinten donga bo|tozat, közbenső födémek
poroszstiveg boltozatú födémek, zárő fodém

csapos gerenda fodém

Tetőszerkezet: ácso|t fa fedé|székke|, fa szerkezetű teto

Lépcsőszer.kezet: vasbeton

Bádogozás: horganyzott bádog

Tetőfedés: égetett cserép

Homlokzat: vakolt-festett

Válaszftlak: kozös he|yiségekben tég|a vá|aszfalak

Homlokzati
nyílászárók:

fa tokszerkezetĹj, dupla ÜvegezésĹi ab|akok

Be|ső ajtók: kÖzcĺs he|yiségben fa szerkezetĹi ajtók,

ftiggőfolyosókná| ab|akos ajtik
Padlőburko|atok: kozös helyĺségekben kőlap

I
Falburkolatok: közös he|yisegekben vako|t, festett

ą{)u
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Az épĹi|et jelen|egi á|lapota:

Az épület fe|újítandó á|lapotú.

r

i1

6.0 Az ingat|an értékelése, aktuális foľga|mi érték
meghatärazása

6.í lngatlan értéknöve|ő és értékcsökkentő tényezői

Értéknövelő tényezők
frekventált negyed ben fekszik
jól megkÖzelíthető

É rtékcsökkentő tényezők
mĹiszaki á|lapot, keskeny telek kia|akĺtás

6.2 Az ingatlan jogi szempontok szerinti éĺtéke|ése

A Budapest Főváros Kormányhivatala X|. Kerületi Hivatala ćilta| 2017.03'08.
én kĺadott hite|es tu|ajdoni |ap - teljes máso|at |' része szerint a budapesti
ingat|an.nyilvántartásban 35677 hrsz.on szerep|ő ingat|an megnevezése
kivett |akóház' udvar, a telek terü|ete 25a m2, me|y a természetben Budapest
VlIl. VĄdahunyad utea24. sz. alatt ta|á|ható.

A tulajdoni lap l|. ľészének 3' sz. bejegyzései szerint az ingatlan tu|ajdonosa
1l1 arányban 1991. évi )Cfi|ll. tv. 1. s jogcímén ĺózservÁRos|
ÖľvxonuÁNYZAT 1082 Budapest Vll|. Baross utca 65.67.

A tulajdoni |ap ll|. része bejegrzést nem tartalmaz

Széljegy: nincs

Megjegyzés: nincs



6.3 lngatlan értékbecslésének összesítése

Az á|ta|ános gyakor|atnak megfelelöen a négy fó értékelési módszer közti|
kettó alka|mazásával kerÜ|t meghatározásra a szóban forgo vagyontárgy
valós piaciértéke.

Az alkalmazhatő nĄ;y módszer rövid bemutatása:

A költséq.megközelítés

Ez a módszer az értéket a vagyontárgy újraelőá|lításának, i||etve helyettesítésének
kö|tsege a|apján á||apítja ffieg, leszámÍtva a fizĺkaĺ kopásbó| és funkcioná|is
elavu|ásból származó éńékcsokkenést, amennyiben |étezik és mérhető. Altalában ez
a mldszer biztosítja a legmegbízhatóbb értéket a területfej|esztések, kÜlonleges célú
épületek esetében'

A piaci meqközelítés

A piaci megközelĺtés a|ka|mazásánál, a piacon a közelmú|tban eladott, ĺl|etve
értékesÍtésre felkíná|t vagyontárgyakat elemezztik és összehasonlĺtjuk az éńék
megállapítás tárgyát képező vagyontárggya|. E|emezztlk az utóbbi időben eladott
ingat|anok és a kérdéses vagyon közötti kü|önbséget, és kiigazításokat végzünk az
o|yan tényezőkĹilönbségek kikÜszÖbölésére, mint példáuĺ az értékesítés időpontja,
helyszíne, a vagyontárgy tĺpusa, koľa, fejlesztési á||apota és jovőben várható
hasznosítása.

A i ĺivede|em.meq ktizelÍtés

A jövede|em-megkozelítés, a vagyontárgy értékét azon nettó bevételek tőkésÍtésére
a|apoza, ame|yek a vagyontárgy bérbeadásakor ke|etkeznének, il|etve egy
válla|kozás esetében az adott ingat|an hozna.

Maradvánvelvíi meq kózel Ítés

A telek értékének beąsléséhez a|kalmazhati mldszer, amely során a megépÍtendő
ingatlan megvalisulás utáni feltételezhető osszértékének, forga|mi értékének és az
építési beruházás kö|tségeinek kĹilönbségéből számí$uk a te|ek értékét' Az ingatlan
éľtékét ebben az esetben a piaci, Vagy a hozamszámÍtás módszeréve| számíthatjuk'

1,0 / t3
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A két módszer alapján a társasházra kapott értékek a kovetkezők:

a|ka|mazott módszer becsĹi|t értek
Koltségmódsąe1 123 500 000.- Ft

Piaci összehason|ítás 122810 000.- Ft

Mivel az ingat|an jelenleg is |akható állapotban van, azt folyamatos je||egge|

|akják, ezért a két megköze|ítés kozü| a piaci osszehasonlításon a|apu|ó

megkoze|ĺtést fogadtuk el végső értékként.

A megá||apÍtott vég|eges va|ós piaci érték, folyamatos használatban a piacĺ

összeh ason l Ító módszert elfo g adv a 2017,a3.l 3-i érvén nye l a következĺÍ :

Fentiek a|apján a 1082 Budapest V|lľ. Vaidahunyad utca 24. sz. alafti

takóház va|is piaci értékét a funkciók figyelembevételéve|, igény-, per. és

tehermentes állapotban

122 810 OOO,- Ft
azaz szäzhuszo n kettőm i | | i ó- n yo |cszártÍzeze r Ft ös sze g re becsü ljÜ k.

A valós piaciérték az egyes vagyone|emek kozöttielmé|eti megosz|ása a költsége|vú

megkoze|ítés a|apján:

Vagyonelem Va|ós Pĺaci Erték
Fo|dterĹilet: 65 000 000.- Ft

ĚpĹiIet: 58 500 000.- Fr
Ingatlan Osszesen; í23 500 000.. Ft

A fenti eredmények részletes bemutatása a me|lék|etben kozolt osszevont
értékelő táb|ázatban talá|ható.

Meg kívánjuk jegyezni, hogy más, a jelenlegi funkciótól eltérő felhasználás
esetén, i||efue szabad piaci értékesĺtés esetén az ingatlan értéke a fentitő|
eltérő is |ehet. A megállapított értékek csak a megadott célra használhatók fel.
A megá||apĺtott értéket ÁrÁ.t nem tarta|maznak.

ffięfuđ-ffiA
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7.a Feftételezések és koľlátoza fe|téte|ek

Mivel a lakásokba a he|yszíne|és idején nern lehetett bejutni' ezért a

megállapított forga|mi érték feltétele a |akások műszaki ĺinállósága.

Nem vá|ĺalunk fe|elősséget o|yan, a későbbĺekben az ingat|anban, az ĺngatlan

környezetében eset|egesen bekövetke zo vá|tozásokért, ame|yek befo|yáso|hatják az

itt megadott értékeket.

Az íngat|an tu|ajdonĺviszonyaiva| kapcsolatos adatokat a megbízótól kaptuk, azokat

megbízhatónak tekintetttjk, de az egyéb, a megrende|őtől kapott információk, adatok

(ĺgy: terĹi|eti adatok, műszaki á|lapot, ta|ajmechanikai, épületfizikai, kornyezetvédelmi,

bér|eti bevételi és egyéb paraméterek) vaľódiságáért feĺe|ősséget nem vállalunk.

Feltéteáuk, hogy a tulajdonjog forgalomképes és nem terhe|i semmi|yen jelzálog,

vagy egyéb kotelezettség azokon kívü|, amelyeket konkrétan megemlítettĹink

je|entésünkben.

A szakvélernény - ki.ilon erre vonatkozó megbízás hiányában - nem vizsgálja a

veszé|yes, egészsfure árta|mas, egyéb kömyezetkárosíti anyagok jelen|étét,

illetőleg az ingat|an környezetében eset|egesen fo|ýatott ilyen jelĺegĹi tevékenységek

hatását'

A vagyonértéke|ó jelentésben je||emzett mĹiszaki á||apotot a heĺyszínĺ szemłén, az

épii|et üzemeltetőjének szóbelitájékoztatása és a részunkre átadott adatszo|gá|tatás

alapján mutattuk be' Nem végeztünk talajmechanĺkai, épĹi|etfizikaĺ, kömyezetvédelmi

és egyéb hason|ó vizsgálatokat.

A vagyonértékelés me|lékleteként becsatolt dokumentumok csak a bemutatás ce|ját

szo|gálják és segÍtenek megjelenÍteni a je|entésben tárgyalt kérdéseket.

Ezen vagyonértéke|ő je|entés előzetes íľásbelĺ engedélyunk né|kĹi| sem egyben, sem

részeiben nem pubtikálható, a megadottóleltéľő cé|ra nem használhati.
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1 082 Budapest, Vajdahunyad utca 24.

ingat|an forga|mĺ éľték megá||apĺtása

1082 Budapest

Vajdahunyad utą24.
35677

Megbízás tárgya:

Gím l Te]epülés:

Utca / Házszám:

Hrsz:

Ért- tu|- hányad:

Teleknagyság:

Kizár. haszn. te|ek:

1t1

254

25A

Szemle:

Értékelő:

2017.03.13

Várszegi Dóra. Vékony Zo|tán

Megnevezés Bruttó terti|et
Figyelembe
vett terü|et

Faj|ago piaci ár
NETTI

Esyéb korrekció Megállapított
NETTÓ értěkfeIcvés iIl

éoítésikö|tség 0To o% 58 500 000

telekérték 250,00 250,00 259 530 o% 0% 65 000 000

Osszesen: 123 500 000

xolľsÉcMoDszER NETTó ÉnrÉx összsseľ: | .123 500 000 Ft

Ęą



ffi82 Budapest, Vajdahunyad utca24.

Megbízás tárgya:

Cĺm t Telepü|és:

Utca / Házszám:

HÍsz:

ingat|an foęaImĺ érték megá||apĺtasa

ĺ082 BUdapesl

Vajdahunyad utca 24.

35677

Éń. tu|. hányad:

TeIeknagyság:

Kizár' haszn. telek:

Szemĺe:

Értéke|r:

1t1

259

250

2017.03.13

Várszegĺ Dóra - Vékony Zoltán

TELEK PIACI

A Íe|€k tég|abp a|apú' Íó
oldahrányr!. Tengeýének

táJo|ása K.ł.|yl' Íelsfln€s sík.
Három oHahół épÜbtekke|
k'řnÖ{ kerĺtéBs€|, az utc€ félđ

díÚtfu mttal b€kerĺtstL Az
uÍcán m|nden kt}zmii
alapvozeték k|épített

lÍodaépĺil€t' €sstbg parkolóház,
vagy más célú ls az éľvényes

alapján. A Baĺoss
Íĺzetö parkolós.

T€rv vázlel á|| ŕ€nde|kezésre:
- 33 |akasos |akóházÍa;

társasMz lát€sĺtésóÍe Lí.Vl||.1
óvezetl b€soíoäsú, tgÍ€pszint

felett 65%.hän' mélygaráfs
ssetén teľepsarĺt a|att 100%.
ban boepíthetó' í5olřog zö|d
teľúbt Ébsĺtés€ mo||ett' Az

éłü|€t bgÍlegyobb

iaci hasonlító alapú módszerrel számított érték:

t/,?J



.szt. Ita
=szt.2.

Megnevézés

Fszt. 3.
ĺ. em,4'

. em.5.

. em.6.
L em.7.
, em, E.

2. em.9.
2. em. í0'
{EM |áKAĹcELu HELY|SÉGEK

nettÓ
terület

Ogszesen:

4U.bZ

terasz /

erké|y

)ti tt I

?4 ??
75.61

0,(]u

34.2

galéria

U.UU

24.75

0.00

6,4.15

ooo

t)_oo

ffgyolcmbe
vott ĺoÍiilot

38

ooo

0.00

zti.Ltb

ouo

26.05

U.OU

o-oo

4ĺ) í)í)

I

4Lr 6j

o.oo

379.72

Fajlagos
piaci ár

ooo

2Íj,O1

().uo

ooo

24.22

0.00

-s-
6-..

ooo

/íb.61

,ĺlt4 5:ł9

ooo

|.ĺ]u

34.20

327 316

0.00

KorreKclo

o.uo

?475

344 539

0,00

64.15

fekvés

295 53ti

U.UO

ła oo

327 316

0.00 379.?2

26_05

'5'/o

344 539

2ŕi.t15

-5o/o

295 536

4U.txl

-5s/^

méret

1?t

0%

344 539
{'t ti

0"/a

344 539

0"/o

Megállapított
érték

kaĺalríĺrła

0'/o

o9ĺo

51 073

Oo/n

oo/"

U'/o

Q%o

Ao/o

o%

13 300 00(

oo/"

Ĺ)"/o

OYo

Oo/o

I 110 00c

A"/o

z c3()

22 350 00(

u"h

11 190 00(

oo/^

I 530 00c

a,/o

18 960 00(
12 440 00C
a 94() ouu

gÜ{] l

2 040 000
1Zz šlU uĺ,U



HatÓsági elóĺrások:

Övezet:.
Beépítésimid:
Beépíthetóség terepszint a|att:
BeépĺthetŐség terepszĺnt felett:
Építménymagasság:
Szintter |eti mutatÓ max:
Zo|dfe|Ĺilet min.:

cím: 1082 Budapest' vaidahunyad utca24.
Hľsz: 35677
Te|ekterĹi|et: 250 m2

A|apadatok a helyi építési szabá|1zat a|apján

ĺ082 Budapest' Vajdahunyad utca 24.

^_s-
1-l

L1-Vilt-2
zártsoľ

85%
60o/o

16-23m
3,5

15o/o



ALAPTE R|.i LET szÁ M iTAs

funkclÓ
Fszt. 1.
Fsá' 1/a
Fszt. 2.
Fsä.3.
osszeseŕr:

funkciÓ
2. em.7.
2. em. L
2. em.9.
2. em. 10.
Osszesen:

FOLDSZINT

2. EMELET
tertilet

terĹi let teraszierkély
23

40,62
26,07
24,22

íí3'9ĺ 0

teraszJerké|y
64,15

38
26,05
26,05
154,25 0,00

(m eg rendeló á lta| biztos ított adatok a|a pján)
PINCESZINT

funkciö ter[ilet

osszesen: 1?1,3

í. EMELET
funkciÓ terii|et teraszJeľkély
1. em. 4. 75,61
1. em. 5. 34,2
1. em.6. 24,75

Összesen: í34'56 o.oo

LAKÓ TERÜLETEK
nrĺn I-łxÁs cÉLÚ xelysÉoex

Kozos TERÜLETEK

i

l

'-.1

l

402,72
40,00

368,00



1900

kÖzepes m szaki és jÓ
esztétikai á||apot'

tég|a fa|azat'
komfortos: Egyedl

Gáz fútés
(mv.:Gázboyler)'

társasházije||eg' 1 +0
fé|szoba' 2. emeleti

27 mZ

kÖzepés műszakĺ és iÓ
esztétikaĺ állapot' tég|a

falazat, komfortos:
egyedi Gáz f tés

(mv.:cirkÓ)' társasházi
je|leg' 1 + 0 Íé|szoba' 1'

emeletĺ

5,5 mlll Ft

5í6 667 Fťm2
-10oÁ

ZártsorÚ;.tég|a
. :. sżerkezotÚ,

hösztgetelő
Üvegezéssel el|átott,
m anyag szerkezetÚ

nyí|ászárők jÓ

á||apotban' udvari
ablaktĄo|ássa|.,
monollt vasbeton
fôděm. komfortos'

-1le/o

.: ...., Zár1ŠcjrÚ;.tégĺa'
,.śżerkezet 

'. 
hőśzig+két

.., ŕélegÍi ilvegezéssel
', ellátott' Ía szeĺkezet

nyĺ|ászárÓk]jÓ
á||apotban. udvarí
abIaktájolással.,

poroszsiivęg fodém,
komfortos, Egyedl

'Í tésĺi' (1 + 0 fé|szoba);

387 500 FVm2

,t,,,:.' ,,, .: 't: .: l :. ..:.1 . :.

jÓ műszaki és jszer
esztétikai á||apot' těgla

Íá|iazat, komfu ŕtos:E gyedl
Gáz Íiltés (mv:M||anyboyleÍ)'

1 +.1 félszoba 3' em]i, 29
lakásos épliletben



1482
apest

kÖzepes m szaki és
JÓ/kozepes esztétlkai
állapot. tégla fałazat'
komfortos: Egyedi

Gáz fOtés
(mv':Gázboyler)'

társasházije||eg' í + 0
íé|szoba. 1. eme|eti

kÖzepes m szaki és jÓ

esztétikal álĺapot, tfula
ŕaĺazat, komfortos:
egyedi Gáz fĺités

(mv.:CirkÓ)' táÍsasházi
Je|leg' 1 + 0 fé|suoba' 1'

emeleti '

14,1

. :szeĺkezet ;: hőszigeÍe|
iivegezéssel ellátott,
m anyag szeÍkeuet

nyĺlászár k jÓ

á|lapotban' udvari
ablaktájolással.'
monollt vasbeton

fÖdém. komfoľtos'

szérkezétű, hősf ig+két
rétęg végeŽéss6|'

e|látottl fa szerkezetű
nyĺlásárÓk jÓ

á||apotban, udvari
ab|aktáiolá8sa|''

poroszsĺivęg ťodém,
komÍortos, Egyédi

f tésĺi' (í + 0 fé|szoba)'

301 388 Fťm2

.. jÓ miiszaki,és, lijszeÍii,
esztétikai állapotl tég|a

falażat,. komíortos:EQyedl. ]

Gáz frités (mv:Vi||anyboyler),
1 + 1 fé|szoba 3; em.i' 29

|akásos épůĺetben '

.ô



2

Práter utca
1900
0m2

kÖzepes m szaki és
fe|'iĺtandÓ esztétikai
ál|apot' tég|a fa|azat'
komfortos: Egyedi

Gáz f tés
(mv.:Gázboyler),

társasháá jel|eg.2 + 0
fé|szoba, 3' eme|eti

327143Ft1m2
-1OTo

327 143FUnZ



Krizterület neve
ľéI('Dii|és

Redukált elantérÜléŕ

Epítés éve
Te|ek teľĺi|et

Jellemzók

E|adásilkínálati ár
Inf|áciokorrekciÓ

Kíná|atiár korrekciÓ

Kis Stácil utca

NETTO Failaoos ár

.o
o5o
oV

'1s00

0m2
45 mz

t(orľi$ált fájlagosäľ

EpĹiIet á|lapota
Lakás táio|ása miatt

utcai pĺnceszintl egyéb
helyiség

Kisfaludv utca

Komfort fokozat

Egv
éb

Allaoot

',1 l

Telek mĺáret

't900 :

(.t\
ť

0m2

PI': befejezatlenség,
panoráma, emeieti

elhelyezkedés, jelleg,

64 m2

I milt Ft

il:il:

Budapest

utcal íłi|dszĺnt| egyéb
hely|ség

15%

A|aoterĺ]|et

25 556 Fťm2

FutT utca
Í900
Om2

' '1086 : :

50 m2

éptileten belÜli
fékvés mlatt

2 mlll Ft

utca| fti|dszint| egyéb
helyiség

Budabest
Szerdahelvi utca

15o/o

35 938 Fťm2

Yrl:l: . 'lr!l!: lI.!q,u qY

1900
0m2

25 556 Frh2

50 m2

-1oělo

3 mlll Ft

épfileten be| |ĺ

fekvés mlatt

utcai fô|dszinti egyéb
he|y|ség

Brid

15o/o

69 000 FUm2

1

S. utca

0m2
A6'mt

15o/o

-5o/o

35 938 Ft/m2

^'loo/o

4 mlll Ft

ép |eten
bel(ili fekvés

miatt

utcal fti|dsz|nti egyéb
heIyisé9

15%

92 000 Ft/m2

'5o/o

1Oo/o

65 550 FVm2

-1íYo

épiiIeten
be| |i fekvés

miatt

15%

47 917 Ftlm2

^5o/o

1Oo/o

82 800 Ft/m2

épĹiIeten
bel |i fekvés

miatt
-5s/o

5o/o

45 521FtJm2
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Pincében a|ádúcolt födém
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1082 BudaPest'

Vajdahunyad utca24.
HRSZ:35677
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