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A Budapest

Páiyánati felhívás

Főváros VIII. keľület Józsefuĺĺrosi onkoľmányzat a Képviselő-tęstiilet
.,száműhatźlrozata alapján nyilvános pá|yźnatot hirdet a Budapest VItr. kerĹilet, József

utca 14. szám a|aLti, 34902 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére.

1. A pályázatĺ felhívás kőzzététe|e

A páIyázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetesi Szabályzat 11. pontjában foglaltaknak megfele|ően a
Budapest Föváros VIII. kertilet Józsefoáľosi Polgrírmesteń Hivatal hirdetőüábláján, a Bonyolító
ügyfélfogadrísľa szolgáló helyiségében, a Józsefuáľos címri helyi lapban, az onkoľmĺínyzat és a
Bonyolító honlapjáĺq továbbáazonkormányzat és aBonyo|ítősz,ámáraelérhető költségmentes hirdetési
felületeken' eryéb rendelkezésrę á1ló intemetes hirdetési porĺálokon teszi közzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljánást annak bármely szakaszában indokolás nélkÍil visszavoĺľri, és
eľről köteles hiľdeünényt kiftiggeszteni. A versenyeztetési eljáľás visszavonása esetén - amennýben a
dokumentációtazajźn|attevő ellenéľték fejébenkaptameg- aKiíró köteles az ellenéľtéketvisszafizetni.
Apá|yázati dokumentáció ellenéĺékét a Kiíró ezen kívül semmilyeĺr más esetben nem fizeti vissza.

2. A'pá|yánatĺ kĺíľás adataĺ

A'páiyáĺztt kÍírója:

Ä. pá|y ázat Bonyolítój a :

A,páiyánĺt iellege:

A pályázat célja:

A pí|yőzati dokumentácĺó ľendelkezésľe
bocsńtása:

Az ingatlan minĺmáIis vételáľa:

Az ajánlati bÍztosíték összege:

Áz ajánlatÍ biztosíték beÍizetésének módia'
számIaszám:

A p ń|y űzaltal érĺntett ĺn gatlan megtekínthető :

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefoárosi
onkormłĺnyzat (1 082 Budapest Baross tl. 63-67 .)

Józsefuĺírosi Gazdalkodási Központ Zrt. (1082
Budapest, Baross u. 6347 .)

nýlvános, egyfordulós pźiyáz.at

tulajdonjog átruházás (elidegenítés)

5o.0oo,- Ft + ÁFA

500.000.000,- Ft

55.000.000,- Ft. Az ajźn|atl biztosíték befizetese
csak maryaľ forintban teljesíthető, értékpapírľal,
garanciaszeruődéssel, zÁ|oglárggya| nem
helyettesíthető.

átutďás, a Józsefuárosi Gazdálkođasi Kö4pont
Zrt. K&H Banknál vezetefr. 1 0403387-00028859.
00000006 száml sz'ámlájáła

20|7.06.13. és 20Í?.07.1'0. kőzijtt előzetes
időpont eryeztetés a|apján. Időpont egyeztetése a
Józsefuárosi Gazdálkod-ĺísi Kö4pont zrt.
onkormanyzati Házkeze|ő hođájrán lehetséges
(1084 Budapest Tavasznezł5 u. 2., Te|,: 06.|-
2t 0 4928, 0 6 -1 -2r 0 4929)



Az ajánlatĺ bżtosíték beéľkezésének 2oÍ7.07.I|' 2400 &a, Az ajánlati biztosítéknak a
határĺdeje: megjelölt határidőig a banksámlara meg kell

érkeznie.

A pályázatok leadásának határĺdeje: . f017.07.12.1000 óra.

A'pár|yánatokleadásánakhelye: Józsefuarosi Gazđálkodási Köąpont Zrt., 1084
Budapest, or u. 8. I. em. Elidegenítési Iroda.

A pdlyázatok bontásának időpontja: 2017 .07 .I2.1 ll0 óra.

Apáiyázatokbontásánakhelye: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt., 1084
Budapest, or u. 8. I. em. Elidegenítési koda' Az
ajránlattevők a pźńyźuatok bontásán jelen
leheĺrek.

Apáiyánat eredményét megáIlapító szervezet: Budapest Főváros VI[. keľÍilet Józsefuáros
onkoľmányzat Képviselő-testí'iłete vaw
Varosgazdálkodási és Pénzügyí Bizottsága, a
66ĺ20|2. (xtr.13) önkormányzati ręndeletben
meghatározottakszerint.

A páiyázat elbírálásának hatáľĺdeje és a 2017.09.07.
várhatĺí eľedményhĺľdetés :

Apáůyőaatieljáľás nyelve: magyar

A páiyőĺ'atta| kapcsolatban továbbĺ Józsefuárosi Gazdálkodási Központ zrt,
infoľmáció kérhető: Elidegenítési hodájan

Tel.: 06-1-2i 6-6961

3. Apá|yánútal éľĺntett ĺngatlan:

Címe:

Helyľajzĺ száma:

Megnevezése:

Alapteľĺilete:

KłizmÍĺ ellátottsága:

Teľheĺ:

Budapest VItr. kertilet, József u. 14.

34902

kivett lakóház, udvar, gazđasági epiilet

2.446m2

összközm{lves

4 + 16 nŕ rcgyságttterületre azBLlvĺťl galózati Kft
javára vezetéĘog kertilt bejegyzésre az ingatlan.
nyilvĺántarüísba; az ingat|an jelenleg több bérleti
joggal terhelt; az lngat|an tertiletén talá|lntő egy

transzformátorállomás; a Magyar Áĺlaĺnnat es

Budapest Fővĺłľos onkoľmanyzatának elővásáľlási
joga van; az ingatlan egyebekben per-, teher- és

igénymentes.

\



Az ingatlanľa vonatkozó részletes adatokat a pźiyźuati kiírás mellékIetét képező ingatlanforgalmi
szakvélemény taĺtalmazza. Az ingatlan öv ęzęti besorolása: Ll -vm- 1 .

Kiíró felhívja a Íigyelmet, hogy

- a nelnzeti varyoĺľól sz6|ó f07l. CxcVI törvény 14. $ (2) bękęzdése a|apjána Magyaĺ Álhmot
minden e|ővásáľ|ási jog'jogosu|tat megelőzó ęlővásárlási jog illeti meg. Az elővásáľlasi jog
gyakorlásaľa a Magyar Allam ľészéľe fennál|ó haüáľidő az e|óvźtsár|lási jog gyakorlására felhívó
értesítés postłára adásának napjától számított 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévő varyontaľryak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 199l.
évi XXXIII. tv. 39. $ (2) bekezdése alapjrín a Budapest Fővráľosi onkormányzatnak elővásrárlási
joga van.

- az ingatlanon ta|á|hatő eĐ| transzfoľmátorállomás, melyľe je.lenleg az BrľvĺÚ-ÉuÁsz
EnergiaszolgáL|tztő Zrt. bér|eti szerződéssel rendelkezik. Az ELMU HáIózaÍi Kft. nyilatkozata
a|apjźn, az építkezés során egy ideiglenes transzformátonáliomást kell telepíteni a tertileten folyó
mwkálatok idejére, az épitkezés befejeztével az új ętiletbe kell visszahelyezni azza|, hogy az
ideiglenes kihelyezésľe is vezetétjog szükséges. Az ideiglenes állapotratizemeltetési megállapodást
kell kötni. A transzfoľmátorállomás ideiglenes áthelyezésével kapcsolatos költségeket (tervezési,
kívitelezési kĺiltségek, járulékos költségek) a leendő vevőnek kell vállalnia.

4. A'pá|yűzat célja' taľta|ma

Az elidegenítésľe keľülő ingatlan a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányzat
kizĺírólagos tulajđonát képezi, elidegenítésérę anemzeti vagyonról sző|ő 20|1. évi CXCVI. tĺirvény, a
Budapest Józsefuárosí onkormányzat vagyonáról és a varyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról
sző|ő 66/2012. (x[. l3.) önkoľmźnyzati rendelet, valamint a Képviselő-testiilet |lzl20I7. (V. l1.)
számú hatáLÍozata (Verseĺryeztet ési Szabá|yzat) vonatkozik.

A nyertes pźiyáző apźůyź.z;at elbírálásáľó| szóló értesítéskérhenételét követő 30 munkanapon be|ül
köteles előszerződést kötni. Az ę|őszerződésben felek arľa vállalnak kötelezettséget,hogy aze|adő źĺ|ta|

kiiirített ingatlanľą a teljesítésrĺĺl szóló éľtesítés kézhenéte|ét követó 30 munkanapon belĺil adásvételi
szerződést kiitnek.

Az e|őszerződés aláínását követöen eladó haladéktalanul megkezdi az épület kitiľítését, amelyre 12
hónapos haĺáľidöt vái|a|. Amennyiben a vállalt hatĺĺľidön beltil az ingatlan kiüľítése nem mery végbe,
emiatt pedig a birtokbaadás nem t<irtenik meg, akí<oľ az onkormányzat, az épĹilet kitirítése megkezdése
napját megelöző hónapľa előírt, lakások bérbeadásábći szfuĺnazćhérleti díj bevétel 1/30-ad részének
megfelelő összegiĺ napi kötbéľt fizet Vevőnet azza| a kikötéssel, hory amennyiben az Önkormányzat
érdekein kívĺil felmeľülő ok miatt nem tarthatő az ingat|an źúadásátra kijeliilt hataridő, kŕitbér
kötelezettség az onkormányzat terłrére nem keletkezik.

Kiíró lehetővé teszi, hory a vevő a vételĺĺrat

. egy összegben, vagy

- banki hitel felhasználásával

egyenlítse ki.

Vevő a vételiíĺ

a) iisszegben történő megÍizetése esetén - az ajźnlati biztosíték <isszegével csölĺĺ<entett -véte|árat az
adĺísvételi szerződés megki'tését követő 60 napon belÍil köteles az eladónak megťuetni,

b) a vételáľ barrki hitelből töľténő kiegyenlítése esetén, azźilta|amcgajĺánlott vételár - aján|ati biztosíték
összegével csökkentett - 50yo.źi a szprzijdés megkiitését követő 60 napon belĺil megfizetni. A
fennmaradó 50% kieryenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely teljesítésére - a Budapest Fővárosi
onkormrány zat va|anint aMagyar A|lam elővĺísrĺrlási jogĺának gyakorlására ľendelkezésre á||ó hatándó
IeteltéľőI szóló értęsítés kézhenéte|étő| számított 45 munkanap áll a nyertes ajánlattevő rendelkezesére.
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A vételár megfizetéséľe vonatkozó hataridő nem hosszabbÍtható meg. Az ajánlati biĺosíték foglalónak
minősiil.

Az ingat|an biľtokbaadásának időpontja: az ingatlan kiĺirítését követően, az adásvéte|i szeľződésben
meghatáľozott időpont.

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevőt teľhelő kötelezettségek:

Đ az ingatlanon található épíileteket elbontja, a biľtokbaad ásźúőI szźtmitotl2 éven belül jogerős építési
engedélyt szeręz

b) az ingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belüljogerős használatbavételi engedélyt sztrez,

c) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
15.000.000'- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó
késedelmę esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki garan ciaszerződés
megkötésével, vagy kőzjegyzői letétbe helyezéssel (a továbbiakban: gaľanciaszerződés)
biztosítandók. A gaľanciaszęruodésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén
időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken tril felmerülő késedelem esętén vevő által fizetendő
napi kötbér mértéke 30.000,- Ft.

Az adásvételi szcrződés megkiitésével kapcsolatban felmerülő költségek:

- 1,670,- FVszemély rtJB eljárási díj,

- 5.500,- rt + ÁpA eljárasi dii,

- 6.600,- Fíingatlaďúgylet ftildhivatďi eljárási illeték

A Kiíró kiköti továbbá, hogy

a) a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési e!árĺís soron következő
helyezettj ével szerződést kötni,

b) jogosult arra, hogy a versenyeztetési eljárást eredménýeleĺureknýlvánítsa,

c) sztikség esetén az ajän|attevőto| az ajłán|at lényegét nem érintő technikaĹformai kérdésekben
írrásban felvilágosíüíst kérhet annak elörebocsátásával, hogy azaján|attevő ezzp| kapcsolatos írásbeli
vá|asza semmilyen formában nem eredményezheti a versenyeztetési eljárásban tett ajánlatähan
megfogalmazott feltételek olyan megváltozását, amely az értékelés során a beérkezett ajánlatok
sorľendj ét módosítaná.

Az aján|attsvő tudomásul veszi és elfogadja, hory a Kiíró

a) az ajän|attételi határidőt indokolt esetben ery ďkalommal meghosszabbíthatja, amit - az indok
megjelölésével_aKiírás közlésével megegyezőhelyeken, azeredeti benyujtási hataridő lejáľtaelőtt
legalább 5 nappal köteles hirdeÍnényben megieIentetni;

b) jogozult az ajánlattďe|i felhívĺísát a versenyeztetési eljárás bármely szakaszźtban indokolás nélkĺil
visszavonni az'za|, hogy enől köteles a kiíľás közlésével megegyező módon hirdetnéný
megjelentetni,

c) apźiyźvatibiztosítékot a kiírás visszavonása, az eĺjźrás eređménýelenségének megállapítrása esďĘ
I|Letve _ az ajánlatok elbínálĺását követően _ a nem nyertes ajánlattevők részéte 15 munkanapon beliil
visszafizeti,

d) az aján|ati biztosíték uüín kamatot nem fizet kivéve, haavisszaťlzetési határidőt elmulasztja,

e) a nyeľtes ajźn|attevő esetében a befizetett bizosítékot az ajétn|attevő áIta| fizetendő vételárba
beszźlmitja,

Đ nem fizeti vissza a nyeľtes rłltal teljesített biztosítékot, ha a szerződés megkötése a nyeľtesnek
felľóható vagy éľdekköľében felmeľtilt okból hiúsul meg. Á vevőnek felľóható ok az is, ha a vételárat



banki hitel felhasználásával kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt haüáridőben nem kapja meg,
vaw aza fizetési hataridő napjának f4 őrźignem éľkezik meg elađó bankszámlájára.

5. Az ajánlat beuyúj&ásának előfe|tételei

Azajáln|at benýjtásĺínak elengedhetetlen feltétele azaján|ati biztosíték hatáľidőig torténő befizetése.

A Kiíró az ajánlati biaosítékot a pźiyź.ł;ati felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megállapítlísa esetén, ílletve - az ajźlnlatok elbíralását követően _ a nem nyertes ajłánlattevők tészére
köteles 15 munkanapon belül visszafizetni.

Apá|yáoaton való részvétel további előfeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje apälryźuattźtrgĺáú, az
ajránlattétel feltételeit _ vagyis apźůyázatl dokumentációt - és aztmagáranézve k<itelezőnek tekintse.

A nemzeti vagyonĺól szó|ő 20|1' évi cxcvl. törvény 11' $ (10) bekezdése ďapján apáIyázatoĺcsak
ár|éLthatő szewezet vehet részt.

Az aján|at benyújüási hatráridő leteltét ktivetően ajránlatot a Kiíró nem vesz át.

6. A'páiyáuaton töľténő reszvéte| feltételei

Az aján|attevő részt' vehet a pźúyázaton amennyiben

a) az ajźn|ati biztosíték összeget hataridőben megfĺzeti, és az beérkezjk a Kiíľo által megjelölt
bankszámlára,

b) az ajánlatok leadásának ha&íriđejéig az ajtnlatátbenyujtja.

7. Az aiín|a1 1ąa11|mi ktivetelményeĺ

Az aján|attevönek

a) az ajáĺiatban közölnie kell a nevét/cégnevét, lakcÍmét/székfie|yét, adőszźmźltladóazonosító jelét,
cég esetében cégtregyzékszĺmát, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszám|a számźlt,
elektronikus levelezesi címét, ha ilyennel rendelkezik.

b) azajźnlathozcsatolni ke||azajźn|ati biĺosíték befizetésérőI szó|ó visszavonhatatlan banki átutalást
v agy a banlcszáĺrla kivonatot.

c) az ajánlatban nyilatkozria kell arról, hogy vállalja a PáIyázati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leírt szeľmdéskötési és eg5léb feltételeket,

d) u ajánlatban nýlatkozrria kell aľról, hogĺ rá vonatkozóan a 20|5. évi CXLffi. törvény 62. $ és
63. $-ban foglalt k:zárő köľülmények nem állnak fenĺl

e) az ajántatban nýlatkoznia kell anól, hogy adó és adók módjára behajtható köztartozźsa nincs. E
nýlatkozat mellé kell csatolnia a NAV igazoläsát arról, hogy nem áll fenn kőztťrtozása.

Đ az ajáĺ7atbarĺ nyilatkoaria kell aĺról, hogy Kiíróval szemben bérleti díj taĺozása nincs, továbbá a
Kiíróval szemben szerződésben vái|a|tés nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az ajźn|atähoz csatolĺni kell a táĺsasäg 30 napnátl nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
képviseletére jogosultak alźiĺásí címpéldányának eredeti pé|dányát vagy hiteles másolatát.

h) az ajźnĺatban nyilatkoznia kell aľľó|' hory nem áll végelsámolás alatt ellene csőd-, illetve
felszámolási eljánás nincs folyarnatban.

Đ az ajánlatbannýlatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi cxcvl. törvény 3'
$ (l) bekezdés i. pontja szerint át|źtható szeľvezetnek minősül.

Az aján|attevőnek a pźiyázati eljĺánís során benyújtott aján|atźtt" továbbá az aján|at mellékleteként
benyujtott valamennyi nyi|atkozatát cégszerÍĺ aláíľással kell ellátnia. Cégszerĺĺ a|ákás sonín a cég i
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képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek a tarsaság kézze|, vagy géppel fi1 elónyomott, vagy
nyomtatott cégneve alá nevét/nevfüet önállóaďegyiittesen írjďírják a|á a hiteles cégaláírási
nyilatkozatuknak megfelelően.

Az ajtnlat benýjtásával eryidejĺĺleg, ajĺánlattevő jogosult a pá|yźłzati felhívás mellékletét képezÍ5
adásvételi ęlőszerziidés tęrvęzettęl kapcsĺrlatĺrs észľevételet módosítási vagy kiegeszítésľe iľányuló
javaslatok nregtételéľe atunk tudomásul vétęlével, hogy ezeket a Kiíró nerrr köteles elfogadni.
Ajánlattevő koteles nyilatkozatot tenni aľra vonatkozőan,hogy apá|yźnati felhívás mellékletét képezĺS
adásvételi előszerződés tervezettel kapcsolatos észevételet módosítási vagy kiegészítésre irányuló
javaslatok kiíÍő áIta|i elutasítása esetén is fenntartja ajźn7atát.

Amennyiben az ajźn|attevő észrevételei, módosításra irányuló javaslatai a versenykorlátozás tilalmába
ütkĺizóek, vagy eryébkéntjogsértőek,űgy azokat a Kiíró mérlegelés nélktil köteles elutasítani.

Hiánypótlási eljáľás során a pá|yázati felhívás mellék|etét képező adásvételi előszerződés tervezetekkel
kapcsolatos észrevételeĘ módosítási vagy kiegészítésre iĺányuló javaslatok megtételére nem kerlilhet
sor.

A Bonyolító ajánlott, téľtivevényes levélben, hatĺíridö kitiĺzésével felszólíthatja az ajánlattevőt az
ajanlattal kapcsolatos formai vagy tartďmi hiányosságok pótlásara, amennýben a szülĺséges
nyilatkozatokat, ígazolásokat neń megfelelően, illetve nem teljes köľĺÍen csatolta. Amennyiben az
ajánlattevő a felhívás kézflezlléte|ét követően az abban megjeltilt hauĺridőre a hiányt nem' vagy nem
teljes körííen póto!ą űgy ajétn|ataahiánypótlási hataridö elteltének napját követő naptól érvénýelennek
minősĺil, és apźiyávattovábbi ľészében nem vehet részt.

A Bonyolító a hianypótlási felhívásban pontosan megjelölt hirĺnyokĺól' a hiĺínypótlási hatĺíridőről
eryidejĺĺleg, kłizvetlenül, írasban kiiteles tźtjékoztafii az összes ajánlattevőt.

A hiánypótlás nem terjedhet |<l az ajźn|at módosítĺására.

Nincs helye hiánypótlási fęlhívás kibocsátásánat és az ajźn|attevo ajźn|ata érvénýelennek minősül,
amennýben

a) az ajźn|ati biztosíték tls szege apźůyázati kiírás 2. pontjáhan meghatfuozott hatáľidőn beIüI nem keľül
jóvźirźsra a Kiíľó bankszźmlźĄĄ

b) nemjelöl megvételárat.

Amennyiben ajránlattevő nem jelöli meg a vételár megfizetésének mődját,Kiíro úgy veszi,hogy azt az

adásvételi szeruődés megkötése utáĺl egy összegben fzetí meg.

8. Az ajánlat formai követelményeĺ

Azaján|atÍevőnek ajánlatát egy eredeti és ery másolati példĺányban kell elkészítenie, feltlintetve azadott
példanyon a z ,preďeĺ ajtnLat'' és ,}łÍásolati ajániať' megielölést, melyeket külön . kiilön sértetlen" lezĺáľt

borítékban kell benvriitania. A példanyok kĺjztjtti eltéres esetén az eľedeti példány éľvényes.

Az aján|atelső oldalán kell elhelyezri a megfelelően kitöltött,Jelentkezési lapoť', a második oldalon a
kitöltött ,,Ajánlati összesítőt'', különös tekintettel a megajáĺrlott vételár és megťlzetési módjának

megjelöIésére. Ezt követően kel| elhelyezni az aján|ati felhívás mellékletét képezi| értelemszeríÍen

kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban részlďezett valamennyi đokumentumot. Az
ajánlattevőnek közölnie kell a benýjtó nevét, lakcímét (székhelyét), ahová a pá|yáati eľedmény

közlését kéri, továbbá aztabati<szźlmlaszámot és abanlcszamlakedvezményezettjéneknevét illetvemás
azonositőjźú, ahova az ajźnlatl biztosíték (brínatpénz) visszautalását kéri, ameĺurýben nem nyertese a

pálryźtzatnak.

Az aJónlat és az ijsszes melléklet minden oldalát - Ćisszef[ĺzve, az oldalak számának
dokumentilásával _folyamatos számozással (az üres oldalakat is) kell elldtni.

Az iratokat ÍnawaÍ nyelven' Iezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (neĺn postai úton) kell
beqyújtani. A borítélľa kizárőlragapźiyázattárgytt kell níírni, az a|źlbbiak szęrint:r -.
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,,Budapest VIII. keľület, József u. Í4. szám alattĺ ingatlan elidegenítése - páIyázat''

A Bonyolító |ęzáratlan vary sériilt boľítékot nem vesz át' Kiíľó minden, az aján|attételi határidőn tul
benýjtott aj ránlatot érvénýelennek nyilvánít.

Amennýben az ajźnlaítevó a pá|yázati eljráľás bármelyik szakaszában meghatalmazott Ílt1án jár e|, a
teljes bizonyító eĘĺi magĺánokiľatba foglalt meghatz|mazźls eredeti pé|dányát is mellékelni ke|| az
aján7athoz. A polgári penendtartĺłsról szóló 1952. é:r^W' törvény 196. $-a szerint a teljes bizonyító eĘiĺ
magáĺtokiĺatnak az alábbi fęltétęlek valamelýkének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiratot saját kezíileg ír:r. és a|tńrta;

b) két tanú az okiraton a|áíľásáva| igazo|ja, hory a kiállító a nem általa írt okiratot előttĺik írta a|á, vagy
a|áírásált előttiik sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell
tüntetni;

c) akiźi|ítő a|áírźsavagy kézjegye az okiraton közjegyző által hitelesíwe van;

d) a gazdá|kodô szenĺezet áJltal'iz|etíkörében kiállított okiľatot szabáiysz-eruen a|áíľtrák;

e) iigyvéd (ogtanácsos) az á|ta\a készített okirat szabályszeľiĺ ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a
kiállÍto a nem áItala íľt okiratot előtte íľta a|Ęvagy a|áńrásáú előtte saját kezű a|áírásátnak ismerte el,
illetőleg a kiállító minősített e|ektronikus aláínłsával aláíľt elekhonikus okirat taľtalma azugyvéd
áIta| készített elektronikus okiĺatéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiállÍtoja minősített elektľonikus aláírást helyezett el.

Haazaján|attevő gazdálkodó szervezet,apá|yázati eljĺánís soľánnevébennýlatkozatot a cégiegyzékben
feltiintetett képviseleti jogga| rendelkezí5 szemé|y, vary e személy meghatalmazottja tehet.

9. Az ajĺńnlat módosítása

Az ajźnlattevő az aján|attételi hatáľidő lejĺár1áig módosíthatja vary visszavonhatj apá|yázatl aján7atát, az,
ajánlattételi hatĺíľidő |ejáľtát követően azonban a benyujtott ajánlatok nem módosíthatók.

Az aján|ati kt'ti'ttség az aján|attételi hatĺáľidő lejáń.ának napjával kezdődik.

10. Ajántatĺ kötöttség

Az aján|attevő legalább 60 napig terjedő ajánlati ktĺtiittséget köteles vállalni, amely az ajanlattételi
hatĺáridő lejárĺának napjával kezdődik. Azaján|attevő köteles nyilatkozri, hory amennyiben a Kiíró az
ajĺánlatok eľedményének megállapitásfua vonatkozó határidőt e|ha|asúotta. úgy vállalja az ajás7ati
kötöttség meghosszabbítását a páůyźrat eľedményének megállapítĺásĺra vonatkozó határidő
elhalasztĺísának napjai szÁmáp a| megegĺezően.

Az ajźnlati kötĺittség tartalmának meýatározÁsára a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
kiilönös tekintettel a 6:64' $-ra.

Az aján|at olyan megáIlapodást kezdeményeaí nyilatkozatot jelent, amely a tĺirvény alapján
lényegesnek tekintett szeľződéses elemeket t'arta|ma,z.a, s egyéľtelműen kitűnik belőle, hogy az abban
foglaltak ügyletkötési akaĺatot tÍilĺrôaret tehát a nýlatkozó - ajźnlata elfogađása ęsetén - aztmagfua
nézve kötelezőnek ismeri el.

Az ajźn|atikötöttség azt jelenti, hory ha a másik fé| az adottidőhatáron beliil az ajánlatot elfogadją a
szprződés atĺirvény rendelkezése folytán létrejön. Azaján|atmegtételével tehát fiiggő helyzet alaku| ki,
amely az ajinlati kötöttség leteltével ér véget.

Alnelmyiben az ajźn|attevó ,az ajźtn|atikötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonj a, abefizetettajánlati
biztosítékot elveszti.

A Kiíró az ajánlati biztosítékot a pźůyázĺlti fęlhívás visszavoľása, az eljálrás eredménytelenségének
megállapítĺása esetén, illetve - az aján|atok elbínísát követően _ a nem nyeľtes ajĺánlattevők résznre
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köteles 15 munkanapon beltil viss zafuetnl. A Kiíľó az ajźnlatibiztosíték után kamatot nem fizet, kivéve,
ha a visszafizetési hatiĺridőt elmulaszja.

ĺ.1. A prĺlyázatok bontása

Apá'|yáaati ajánlatokaĺ tartalmazó záľt borĺtékok felbontását a Bonyolító végzi apźiyázati felhívásban
megie|ölt időpontban. Az ajrĺńlatok felbontásan' a Bonyolító képviselőjén kívül az ajĺánlattevők, illetve
meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazo|vány,
meghataimazás) igazolni kell.

Azaján|attevők a bonĹĺs időpontjáľól kiilön éľtesítést nem kapnak. Azaján|atokfelbonüísán jelen lévők
jelentéttik igazoĺásáĺa jelenléti ívet Írnak alá.

Az ajźn|atok felbontásakor a Bonyolító ismerteti az aján|attevok nevét, Iakóhelyét (székhelyét), az
általuk felkínált vételráľ ajánlatot, a vételár megfizetésének módját.

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

A Bonyolító az aján|atok felbontásáró|, az aján|atok ismeľtetett tartalmáról jegyzőkönyvet készít'
amelyét az ajén\attevőknek erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzőkönyvet a
Bonyolító képviselője és a jegyzőkĺinyvvezető íqa a|á, és a bonĺáson megjelent ajánlattevők köziil
kijelöltet pedig aláírasukkal hitelesítik.

12. A páiy ízat éľvénytelenségeinek esetei

A Bonyolító az ajĺánlatok bírálatakor megál|apilja, hogy mely ajánlatok érvénýelenek, és ez alapján tesz
javaslatot a Kiírónak az ajtn|atok érvénýelenségének megrállapításáta. A Kiíró érvénýelennek
nýlvánítj a az ajánlatot, ha

a) azt a kiírásban meghatározott, illetve szabáiyszerílen meghosszabbított ajánlattételi haĺáridö ut^án

nyrijtottrík be.

b) azt o|yan ajánlattevő nýjtotta be, aki az Önkorm änyzatta| szembeni, koľábbi fiz'etési kötelezettségét
(helyi adó' bérleti díj' stb.) nem teljesítette.

Đ azajźn|attevő a biaosítékot nem, vagy nem az elöírtaknak megfelelően bocsátotta ľendelkezésre.

d) a kiírásban szereplő ađatokat, igazolásokat nem' vag} nem az előírásnak megfelelően csatoltą
' ideéľtve, ha az aján|attevö nem csatolta aľról szóló nyilatkozatát, hogy nincs köztartozÁsa (adő-,

vám-, társadalombiztosítási járulék és eryéb, az á||anháaartás más alrendszereivel szemben
fenĺľálló fizetési kötelezettsége),

e) az aján|at nem felel meg a kiírrásban meghatáľozott feltételeknek vagy az ajánlattevő nem tett a
kiírásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot,

Đ azaján|attevő valótlan adatot kiiziilt

g) azajźtn|attevő a hiĺfulypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes kd'rĺíen tett eleget

h) olyan ajĺánlat erkezett, amely a meghatarozottfizetési feltćtelektől eltérő ajánlatot tarta|maz.

Az e|jálrás további szakaszában nem vehet tésztaz, aki a)-h) pontokban foglaltak szerint érvénytelerr
p á|y ázatí aj ánlatot tett.

|3. Apáiyńzatĺ aiánlatok elbírálása' az elbírĺńlás szempontjaĺ

A pá|yázati ajánlatokat a lehető legľövidebb időn belül el kell bírrálni. A pá|yáat eredményének
megállapítĺására vonatkozó hataľidő egy alka|ommal meghosszabbítható. Az új haĺíridőrőI, illeWe annak
ftiggvényében az aján|ati kĺitöttség időtartamának meghosszabbításáÍól a Bonyolító köteles ajránlott

levélben tźtjékoztatni az összes pétyźnót.

a.



A Bonyolítő a páIyźnati felhívásban meghatározott értékelési szempontok a|apjźn bírálja el és
rangsorolja az éĺvényes pźiyźuati ajĺĺnlatokat, szükség szerint szakértők bevonásával.

Az elbíľálás fő szempontja:

. az ajánlott vételárösszege.

A Kiíró a pá|yźvati felhívásban igényelt iratokon és adatokon tulmenően is jogosult megvizsgá|ni az
ajanlattevők alkalmasságáÍ a szerzódés teljesítéséľe, és ennek során a csatolt dokumentumok
eľedetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíró szükség esetén az ajánlattevőtó| az ajánlat lényegét nem érintő technikai-foĺnai kérđésekben,
írásban felvilágosítlíst kérhet annak előrebocsáüĺsával, hogĺ az ajanlattevő páiyárc ezzel kapcsolaÍos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eľedményezheti az ajánlatában megfogalmazott feltételek
olyan megváltozását, a:ĺrely a páĺ|yźaat során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéľéséről, és annak taľtalmaról haladéktalanul írásban éľtesíti a többi ajánlattevőt.

A páĺ|yáaú nyertese az, aki a pá|yázatl felhívásban ĺőgzitett feltételek teljesítése mellett a vételár
összegéľe a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételrĺna több ajánlat is érkezik
apályázat Bonyolítója źV azonos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb vétę|árat megajánló
ajánlattevőknek lehetőségük, van a vételáľľa licit formájában újabb ajánlatot, ajánlatokat tenni. Az
induló vételár a beérkezett legmagasabb vételár aján|at, a lícitlépcsö l.000.000,- Ft, azaz eeyÍnillió
forint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyertese az, az ajĺánlattevő, aki a legmagasabb összeget
ajźn|ja.

A versenytáľryalásról jegyzőkönyv készül, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzőkönywezető, a Bonyolító jogi képviselóje és az ajźtn|attevők jelen lévő képvisel<ji írnak a|Ĺ

A Bonyolító az aján|atok értékeléséről jegyzóktinyvet (a továbbiakban: éľtéke|ési jeryzőkönyv) készit"
amely tartalmazza

a) apáůyázati eljfuás rövid ísmertetését, a beéľkezett ajanlatok számátt,

b) a beérkezett ajánlatok rövid értékelését,

c) a legiobb ajánlatra vonatkozó javaslat indokďt,

d) az ellenérték (vételfu) meghatáľozásának szempontjait (ideéľtve a véte|árat befolyásoló
kötelezettségvállalá sokat),

Đ a kiktitött biztosítékok megfelelőségének szeľpontjait,

Đ a döntésękindokat,

g) a pá|yánati eljáľás eredményének összefoglaló értékelést, u első két helyre javasolt päůyárń
megielölésé! ha erre mód van,

h) abká|atban közreműködők á|ÍA| fontosnak taľtott köľülĺnényeket, tényeket.

14. osszeférhetetlenség

ApáIyázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha apźiyázatokelbíralĺísában olyan
teľmészetes szemé|y, s7śrvezet, illetőleg képviselöjtik veszrésń, aki maga is ajánlaĺevő, vagl

a) arĺrak közeli hozzźúartozója (Ptk. 8:1. $ (1) bekezdés 1. pont),

b) annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja,

c) annak más szeĺzł5déses jogviszony keretében fogla|koztatoj a, vagy fog|alkoztatottja,

d) ha błĺrmely oknál fogva nem várható el tőle ü|Jw elfogulatlan megítélése.
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15. A pá|yánĺtŤ eljárás érvénytelenségének és eľedménýelenségének megállapítására x
Versenyeztetési Szabályzat ľendelkezéseÍ szerint keľii|het sor.

I.6. Eľedményhĺľdetés' szeľződéskötés

A pá|yźuat eredményéről a Kiíró legkésőbb 20t7 . szeptember 7-éÍg diint amelyről Bonyolító 15 napon
belül valamennyi ajánlattevőt írásban éľtesíti.

Kiíró a páiyázat nyertesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghatarozottak szerint adasvételi
előszerződést k<1t.

A nyeńes pátyźző visszalépése esetén az ę|adő jogosult a pá|yźvati eljĺáľás soron következő
helyezettjével adásvételi előszeľződést köhi, amennyiben apá|yźuat eredményének megállapítĺĺsakor a
második legi obb aj ánlat meýlatźrozźlsra kerĹilt.

A nyeľtes ajánlattevő esetében a befizetett biztosíték az ajtn|attevő által ťlzetendő vételar összegébe
besámítasra kerĺil, azonban ha a szeľződés megkötése az ajźn|attevőnek felróható, vagy érdekkörében
felmeriilt más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biztosítékot elveszti. Az elvesztett biztosíték a Kiírót illeti
meg.

17. Egyéb ľendelkezések

Az ingatlaĺr megtekinthető a Kiírás 2' pontjában megjelöIt időpontban, de a megtekintés előtt két nappal
a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, önkormányzati Házkeze|ó Iľodájának munkatársával
telefonos eryeztetés szükséges akiivetkezőtelefonsámokon: 06 1 21'049f8,2l049f9,2104930,2I0-
4766.

Az aján|attevó az ajáln|atok felbontasáig köteles titokban tärtani az ajźn|atźnak tartalmáĹ továbbá a Kiíľo
áIta| a részletes dokumentacióban vagy bánĺrely módon rendelkezésére bocsátott minden tényt,

információt, adatot köteles biza|ĺĺrasan kezelni, aľról tájékoztatást harrnadik személynek nem adhat. Ez
a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzoľciális ajĺánlat esetén a résztvevőkkel való
kapcsolattaĺtásra. Ha az ajźn|attevo vagy az érdekktirében ál|ó más személy a pálryázat titkosságát
megséľtette, a Kiíró az ajźnLatźtt érvénýelerurek nýlvráĺrítja.

A Bonyolító az ajánlatoktarta|mát apáŁyázat|ezáĺásźĺgtítkosan kezeli, taÍtälÍnulcól felvilágosítást sem

kíviilállóknak, sem a páiyázaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajáriatokat kzÁrćiag elbínálásra használhatja fel, más célú felhasználás esetén az

aján|attevővel kÍilön meg kell alľól állapodnia.

A Kiíró apá|yázatieljárás során készítettjegyzőkönyveke! dokumentumokat köteles 5 évig megőrizni,
továbbáilyenjellegűellenőrzesesetén aze||enórzéstvégzőszeľv,személyekrendelkezésérebocsátani'

A jelen dokumenüációban nem szabá|yozottkérdésekben a Budapest Főváros VIII. kertilet Józseforáľosi

onkormányzat Képviselő-testĺiletének Lla20L7. (v. 11.) számú |latározata, valamint a vonatkozó
egyéb j ogszabályok ľendelkezései az irányadóak

Budapest, 2017' június 08.
Józsefuárosí onkomlányzat

nevében eljáró Józsefuárosi Gazdálko dási Központ Zrt.
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10. számú melléklet Adásvételi előszerződés tewezet
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tź$ékoztatásazát|źúIntőszervezetfogalmáľól

12. száműmelléklet: Értékbecslés



1. számú melléklet
,,Budapest VIII. keríilet József u,.|'4. szám alattĺ ĺngatlan elidegenítése . pá.Jyázat,,

Jelentkezési lap

Budapest,

pźtlyźző alźľľása/ cégszeľĺi aliáíľás

l Megha

,rfu

Taľsaság neve, cégformája:

Szélĺfielye:

Postacíme:

Telęfonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

Statisztikai számjel:

Cégnýlvrántaľtási száľna:

Adószáma:

Szétmlav ezető bankj ának neve:

Bankszámlasztma:

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meghatďmazott nevel:

Telefonszáma:

Fax sziáma:

E-mail címe:

talnazott esetén

tŁ



2. számú mellélet

,,Budapest VIII. keľiilet József u. 14. szám alatti ingatlan elidegenítése - páilyá.zať,

Ał{NLATr osszrsÍľi

Alulírott. ..(név/tĺársaság
neve) a Budapest vlil. keľĺilet József u. 14. szám alattĺ ingatlan elĺdegenítésere kiírt
pźiyźzatraajĺĺnlatomataza|źlbbiakbanfoglalomössze:

Megajĺĺnlottvételar: ..................Ft

A vételaľ megfizetésének módja:

a) egyösszegben

b) banki hitel igénybevételével

(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

p aly áző aläír ěsa/ cégszeru a|äit ás



3. szĺímúmelléklet

,,Budapest VIII. keľület, József u. t4. sżátm alattĺ ĺngatlan elidegenítése - pá|yźnat,,

NYILATKOZAT
végelszámolásrról' csiíĺIelj áľásľól' felszámolásľól

Alulírott....
(tarsaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság

o végelsziímolĺás alatt *őtĺUnerĺĺáll

o ellen csődeljáľás folyamatban *vaďnincs

. ellen felszámolasi eljĺárĺĺs folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

páJy áző a|áfu ésa/ c é gszer(i alźńr ás

A *.gal megielölt részné| a megfelelő szöveg a|áhűzandó.

Í+
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4. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľület, József u. 14. szám alattĺ ingatlan elidegenítése. pályázat''

II-YILATKOZAT
a pályázati feltételek elfogadásáľő|, szenődésktitésľől' ĺngatlanszerzési képességľől'

aj ánlati ktitiĺttségről

A]ulírott.

... (név/társaság neve) kijelentem, hogy a pá|yźuat targyźú részletesęn megismertem, az

ajanlattétel feltételeit, a pźiyéuatl kiírást magaÍnľa nézve kötelezőnęk elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyarországon ingatlanszerzésre jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pźiyěľ;ati felhívásban foglalt 60 napos ajanlati kĺit<ittséget vrĺllalom.
Nýlatkozom, hogy amennyiben a Kiíľó az ajźtn7atokeredményének megállapitźsáravonatkozó
határidőt elhďasztotta' úgy vállalom az ajánlati kötöttség meghosszabbítźsźt a páiyánat
eredményének megalIapítésźlra vonatkozó hataridő elhalasztĺásrínak napjai srÁľľÉxal
megegyezően.

Budapest,

päLy aző aIěfu ásal cégszerű a|éútź,s

"rfu



5. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľület József u. t.4. szám alatti ĺńgatlan elidegenítése - pályäzať)

IYYILATKOZAT
adó és adók módjáľa behajthatćlkőztartozásrő|és a Kííľóval szemben fennálló

taľtozásľól, kizőr ő kiĺľůilményľől

Alulírott (név)

mint a .......... (ĺĺľsaság neve) vezetó

tisztségviselőjekijelentem,hogyazaján7attevőnek,

- Adó és adók mó-djáľa behajthato kö ztartozása* van / nincs;
. Kiíľóval szeĺnben tartozźsa(helyr adó, bérleti díj stb.) * van / nincs;
- Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van / nincs.

aĺnelyeket az a!źhbiokiĺatokkal igůobk:

1.

2..

Alulírott kijelentem, hogy cégtinket érintőęn a közbęszerzéselaől szćilô 2015. évi CXLII.
törvény 62. $ és 63. $.ban foglalt klzarő köľiilmények

a.) nem állnak fenn

b.) fenn állnak

(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

Budapest,

pá|y źnó a|alrasa/ cégszeru a|źfuźs

J.

4.

A *-gal jelölt ľésznél a megfelelő sz<iveg aláhuzandó.

I
,rv

)6

',:t'

ll



6. szĺímlimelléklet

,,Budapest VIII. keľiilet József u. 14. szám alatti ĺngatlan elidegenítése - pályázat''

I\IYILATKOZAT
pénzüryĺ alkalmass ágrĺól

Alulírott (név)

mint a (tĺársaság neve) vęzető

tisztségviselője, kijelentem, hogy apělyázattárgyéttképező ingatlan vételĺárának megfizetésére

képes vagyok, a szfüséges anyagi eszkĺizök rendelkezésemĺe állnak.

A számlavezető banknál az elmúlt l évben sorban ĺĺllás nem volt, amelyeket az alábbi
okiratokkal igazolok:

Budapest,

pzůy ázćl a|áfu ása/ cé gszeru a|źńr ás

1.

2.

*rhn'



7. számú melléklet

,,Budapest V[II. kerĺilet József u. l.4. szám alatti ingatlan elĺdegenítése . páiyázať,

ľIIYILATKozÁT
a kézbesítés helyéľőI és bankszĺĺmlaszámľól

Alulírott ...... lnévl mint a
(társaság neve) vezető tisztségviselője kéľem, hogy a Péiyźľ;attal. kapcsolatos mindennemiĺ
nýlatkozatot, felhívást, értesítést, vagy miás információt, valamint a Pźlyźľ;atIal kapcsolatos
esetleges jogvl!ában minden éľtesítést, idézést és bírósági hatźrozatot, stb. az alttbbí címre
kéľem postázni:

Cimzettz.

Cím:

Amennýben az źita|alrl a fentiekben megjelölt címzett a fenti címen az ĺĺatot nem veszi át,
ennek következményeit a qazdasági tarsaság vźillra|ja, Tudomłásul veszem' hogy amennýben a
ciĺľľ;ett a fenti címen az éľtesítést nem veszi éi, az éľtesítés a postiáľa a&íst követő 5.

munkanapon kézbesítettnek minősiil.

A pőIýázan felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvasérlräsźra fordított

összeget kerem az aIábbi bankszámlaszźlmra visszautalni :

Bankszamlave zstő péluintézet : . . . . .

Bankszámlaszźml:..

Bankszámlával rendelkezrri jogosult:
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

pźtryazőa|afu ása/cégszerualrźités

J''J TS



8. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľŮilet, Jőzsef u. 14. szám alattĺ ingatlan elidegenítése . pá|yánat,,

NIYILATKozÁ.T

Alulírott kijelentem, hogy cégünk anemzeti vagyonĺól szőllő20I|. évi CxcVI. t<irvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja szerinti

a.) éúIéúható szeľvezetnek minĺísĹil.

b.) nem minősiil át|éýhatő szervęzetnek.

(a megfelelő szóveg alók,izandó)

A jelen nyilatkozatomat a szervezetvez-ető tisztségviselőjeként biintetőjogi felelősségem teljes
tudatában teszem.

Budapest,

pźty źnő a|aíĺ ésal cé gszeľű alĺáínís



9. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľůilet József u . t4. szäm alatti ingatlan elĺdegenítése . páLyánat,,

NYILATKOZAT
apźůyázaton meghiľdetett ĺngatlan megtekĺntéséľől, állapotának megismeľésérő|

Alulírott a páiyźaaton meghirdetett Buđapest VIII. keľület' József u. 14. szám alattĺ
ĺngatlantelőzetesenegyeztętettidőpontbanmegnéztem, azáLlrapotě.l-ésanavonatkozómíiszak'l
tź$ ékoztattst megismertem.

Budapest,

pa|y aző alétirźsa/ cégszeru a|źitás

.fa



ADÁsvÉTELI
10. szrímú melléklet

ELosZF,'F-ZoDÉs

amely létrej ött egyrésnól
Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Jĺízsefvárosĺ onkormányzat (szélłüelye: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., adőszáma: |573571'5-2-42, KSH-száma: 15735715-8411-321-01, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgárĺnester), mint eladó meghatalmazásźtból és megbizásátbő| eljaľó Józsefuáľosi Gazdálkodrási
Köąpont Zrt. (szé|&ely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67 ', adósaáma: 25292499-f-42, cégtregyzék
száma:01-10-048457; KSH száma:25292499-683f-II4-0|, képviseli: ...............).

másľészľől
..... (székfielye: .........; cégtregyzékszźlma: .....; adőszźlma: ..........'..; statisztikai szanąiele: .......;
kepviseli: ....... . ..), mint vevő (továbbiakban: vevó)

között az alulírott napon és helyen' az a|źlbbi feltételelkel:

1.)
Buđapest Fővĺĺľos VIII. kerÍilet Jőzsęfvárosi onkormányzat KépviselĹtesfülete ...t20t7. (vI.08.)
számú hatÁrozata alapján egyfordulós, nýlvános pá|yázatot írt ki Buđapest VItr. kerület, 34902
bĺsz.-ú, természetben a József u. 14. cím alatt talĺálható, kivett lakóhĺáz, udvar, gazdasági épület
megnevezésű ingatlan értékesítéséľe

2.)
A pźiyázat nyertese a Budapest Főváľos VIII. keľtilet Józsefurírosi onkormányzat Képviselő.testĺilet
..ĺ2ol7. (....) számú határozata szerint vevő. Vevő pá|yźvatźban az ingat|an terüIetén ta|á|lntő
felepítmények elbontását, ĺnjd' az ingatlan beepítését vrállalta.

3.)
Eladó tulajdonátképezi 1/1 arányban a Budapest, 34902 hľsz.-ú, természetben a Budapest VItr. kertilď,
József u. 14. cím alatt található ingatlan.

Eladó trájékoztatjaYevőt,hogy az épiiletekben 5 db laĺűłs aláihatő,amelyból 4 db lakrás bét|ő áL|ta|lakott
1 db lalęásnak pedig jogcím nélkĺili használója van' valamint hogy egy helýség és a telek 669 mŁes
része bérbeadiásrakertilt hatźrozat|an bérleti sz.erződés alapjłán' A beľIeti jogviszonyok felmondási ideje
60 nap.

E|adő tź$ékoďatja Vevőt hogy Az ingatlan teľiiletén 6 db gękocsi beállót adott bérbe az onko rmányzat.
A gękocsi beállólaa kötött bérleti jogviszony felĺnondási ideje 30 nap.

Eladó ĺájékoztatja Yevőt, hogy az ingatlan teriiletén az ELNIĺi Hźiőzati Kft. áltat üzemeltetett
traĺlszfoĺmátonállomás tďálható. Az ELMU Háůózati Kft. nyilatkozata a|apján, az épitkezés során egy
ídeiglenes transzformátoľállomást kell telepíteni a terĺileten folý munkálatok idejére, az építkezés
befejeztéve| az új ęĺĺletbe kell visszahelyenli az.za|, hogy az ideiglerres kihelyezésre is vezetétiog
sziikséges. Az iđeiglenes állapotra iŁemeltetési megállapodást kell köfui. A transzformátoníllomás
ídeiglenes áthelyezésével kapcsolatos költségeket (tervezési, kivitelezesi költségek,járulékos költségek)
a vevő vái|a|ja azza|, hogy eladó kifejezetten tájékoztatja a vevőt arľól, hory az ELNM Hál|ôzati lKft.
nyilatkozata értelmében, a transzfonľrátonállomás ideiglenes kihelyezesével összefiiggő tervezés,
engedé|yezés, kivitelezés becsiilt költsége 13.500.000,-Ft+AFA, mely nem t.ańalmaz.za az ideíglenes
állomás béľleti díját és ajárulékos költségeket.



E|adó tájékoztatja q vevő! hogy a nemzeti vagyoĺľól szó|ó2071. CXCVI törveny 14. $ (2) bekezdése
alapján a Maryar Allamot minden elővásárlasi jog jogosultat mege|őző elővásárlĺási jog illeti meg. Az
elővásrárlási jog ryakorlásźraaMagyarÁuam részérefennálló hataridő aze|ővásár|ási jog ryakorlására
felhívó értesítés postáľa adásának napjától számított 35 nap'

E|adő tź$ékoztztja Vevőt, hogy az egyes állami tulajdonban lévő varyontárgyak önkormányzatok
fulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXII. t\l, 39' $ (2) bekezdése alapjan a Budapest Főváĺosi
onkoĺmányzatnak elővásrárlási joga van.

4.)
Elađó ęl kívánja adni vevőnek' vevő pedig meg kívaĺrja venni eladótól te$es tulajdonjoggal, cĺsszes
tartozékaíval, szavatosság terhe mellett, vétel jogcímén az 1.) pontban írt ingatlant a jelen okiľatban írt
feltétęlek*el

Az adźsvételi szerződés megkötésének határideje a lakásokľą a heýiségre, a telekrészre valamint
gépkocsĹbeállókra vonatkozóan kótött valamennyi bérleti szerződés megszüntetését követően, az utolsó
bérleti szerzódés megszüntetésérőI szóló eladói értąsítés kéżlezvételétől szĺmított 15. nap.

s.)
Y evő az ingatlan teľületén taláIható felépítmények elbontását, majd az ingatlan beepítését vállalta.

6.)
Eladó vállalja, hory az ingatlan kitirítését jelen adásvételi e|oszęrződés a|áírásától sámított 12 ruptÁn
hónapon be|i|, azaz legkésőbb napjáig végrehajtja. Amennyiben a vállalt hatĺáridőn belül az
ingatlan kiĺirítése nem megy végbe, emiatt pedig a birtokbaadás nem történik meg, alJ<or az
onkormányzat az épĺilet kiĺirítése megkezdése napjált megelőző hónapra előíľt, lakások bérleti dĺiából
szÁrmazó bérleti díj bevétel l/30-ad ľészének megfelelő összegíĺ napi kötbért fizet Vevőnek, a,.za| a
kikiitéssel, hogy amennyiben az Önkoľmányzat érdekein kívĺil felmerĺilő ok miatt nem tarthatő az
ingatlan átadására kijeli'lt hataridó, kötbér kötelezettség az onkormányzatterhére nem keletkezik.

7.)
A vételáľ .'Ft,azaz .. forint, mely a vevő által apéúyázati eljráľás során ajĺánlott

vételár. A vételárat vevb az alábbiak szeľint fizeti meg eladó részére:
Avevőpźiyázatánakbenyujtásakormegfizetęttazeladó számlájára 55.000.000ĺ Ft' azaz łitvenötmil|ĺó
foľÍnt összeget ajánlati biaosíték címén. A szprmdő felek úry ľendelkeznek, hogy a beÍizetett ajńnlati
bĺztosíték jogcímét foglaló jogcímľe vá|toztĄát így felek a befizetett összeget, bruttó 55.000.000,-

Ft összeget foglalónak fogadjfü el ('Foglaló''). Elöbbiek alapján tehát vevő foglaló jogcímen
megÍizetett 55.000.000 Ft łisszeget eladó ľészére. Az aján|ati biztosítékon fęlĺil a vételĺáĺból,

.. Forintot, azaz .............'... forintot vételár előleg jogcímén vevö jelen előszerződés
alĺźírósáig negfizetett eladónak. Az ajźn|ati biztosíték és a vétęlár előleg összegenek átvételét eladó
jelen szerződés aláíľĺásával elismeľi és nyug!źuza'

A véteiárból feĺrnmaľadó . Ft-ot, azaz ................. foľintot vevő a végleges adásvételi

szerződés megkötését követően teljesíti a kiivetkezők szerint.

a.) ery összegben töľténő fizetés esetén az adásvételi szeľződés megkötését követő 60 naptáĺi napon

beliil vevő köteles a vételárból fenĺmaľadó . Ft, azaz ...... forint összęet
megfizetnleladó részére. Eladó avéte|fuhátĺalék összegéről a bankszámláján töľténtjóváírás napjávď,
mint teljesítési nappalköteles előlegsámlát kiállítani Vevó ľészpre. Továbbá eladó a birtokátruházás

ĺapjáva|, mint teljesítési nappal köteles végszźm|át kiállítani Vevő részére.

b') banki hitel felhasználása esetén az adźsvete|i szerződés megkötését követő 60 naptáľi napon Vevő
megfizeti Eladó részére aztngatlal vételárának 50 yo-át, . Ft-ot, azaz ,....,.,.
forintot, amelybe az ajźtůaÍi biztosíték összege beszamításra kertil, a fennmaradó vételárat,

źa"



. ' .. '. Ft.ot, azaz .. forintot Vevő banki hitel felhasarálásával fizeti meg eladó
részéte,azBladő....á|ta|vezetett.............'.... számúbankszámlájtlraaze|óvásárlásijogróllemondó
nyilatkozatok vary az e|óvásźr|ási jog gyakorlásaĺa vonatkozó határidő eredménýelen eltęltére
vonatkozó eladói átesítés vevő részéľe történt sikeres kézbesítését követő 45 munkanapon belül.

8.)
E|adő az ingatlan kitirítését követően, az adásvételi szerződésben meghatározott időpontban adja
birtokba az ingat|ant. összes ingóságaitól kiĺirítve, a kulcsok źúadásáva|. E, dig az időpontig az
ingatlannal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az e|adőt, ettó| az időponttól kezdődően pedig
vevőt terheli.

e.)
Ezen okirat elkészítésével kapcsolatos összes költség eladót terheli.

10.)
Aze|adőMagyarctszág törvényei szeľint működő helyi önkormányzat. Vevő képviselője kijelenti, hory
Magyarorczźtgon bejegyzett gazdasáry1 társaság, ügyletkötési és ingatlanszerzési képessége korlátozva
nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonról szőIőf0|\. évi CxCvI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1.

pontj a a|apjáĺ źtt|ćtthatő szeĺł ezet.

Felek a jelen okiratot elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag
aÉlĄźn<.

Budapest,2017

Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuárosi
onkormányzat eladó meghatalĺnazásából és

megbizásáből eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási
KőzpontZr1.
képviseli:....

képviseli: ........

Jelen okiratot ... (..... '.....) budapesti ügyved készítettem és ellenjegyzeĺn'
Budapest, 2017 .. .... napján

äŕiratkészítő iigrvéd

2z ,rU



11. szĺĺmú melléklet

osszefoglaló' a benyijtandó ajánlat foľmaĺ és tartalmi kiivete|ményeiről, tíjékottłtás az
áĺt|áfthatő szerv ezet fo galmĺ{ľĺól

Az ajźn|atot a tarsaság képviselője minden oldalon kézjegyéve| kóteles ellátni'

Az ajźnlatnak folyamatos sorszámozással kell rendelkęznie.

A boľítékon non szerepelhet a benyújtóra vonatkozó jelzés.

Az ajánlatot két példányban, kĹilön lezárt boľítékban kell benýjtani, az egyik példányon feltiintewe az

,,Eredeti példáný', a másikon a,Másolati példáný' szĺiveget.

A borítékon a ktivetkező szöveget kell és |ehet feltuntetni: ,'Budapest VIII., József u. 14. szám alattĺ
ingatlan e|idegenÍtés e - páiyázĺt,,

Az ajanlatot sértetlen borítékban kell benyújtani, sérült, felnyitott borítékot a Bonyolĺtó nem vesz át.

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

Az aján|ati biztosíték befizetésénél a kö,zlemény rovatba a következőt kell beími: ajĺĺnlati bĺztosíték
Józsefu.14.

Az ajźn|at tarta|mát a következő sorrendben kérjiik tisszefiĺzni:

1. Jelentkezési lap

2. Ajánlati összesítő

3. Eredeti, 30 napnál nemrégebbi cégkivonat

4. Eredeti aláírási címpéld.ány

5. A Pp. előíľásai szeľinti bizonyító eĘĺi meghata|mazźs, amennyiben az ajän|atot nem a cég
képvise|ője iĄaa|á

6, PáIyźnati dokumentáció megvásárlásĺáľól szóló bevételi pérlztźtbizony|at másolata

7. Ajánlati biaosíték befizetéséről sző|ő igazn|áls másolata

8. Nyilatkozat végelszímolásról, csĺídeljáľásról, felszamolasról

9. Nyilatkozat apá|yázati feltételek elfogadásáľól, szerződéskötésról, ingatlanszerzési képességľől,
aján|ati kötöttségľőI

l0. Nýlatkozat adó és adókmódjáĺa behajthatókonatozásról; Kiíróval szemben ferrnĺálló tartozásrol

11. NAV igazolása

12. Helyi adóigazolás (beszeľezhető: Budapest Józsefuárosi onkormányzat Polgármesteľi Hivatala
1082 Budapest, Baross u.63-67.)

13. Kiíróval, bonyolítóval szemben fennálló tafiozás igazo|ása (beszerezłletó:.. Józsefuáľosi
Gazdálkodĺísi Kö4ont Zľt. l084.Budapest, or u. 8., és Budapest Józsefuáľosi onkonnányzat
Polgarmesteri Hivatala Pénziigyi Ugyosztáiy 1082 Budapest, Baross u. 63.67 . tr. em.)

L4. Nyilatkozat pénnigyl allĺalmasságról

15. Nyilatkozat a kézbesítés helýröl és a banksámlaszamról

16. Nyilatkozat źLt|źLthatő szervezetről

17. Az adásvételíe|őszermdéssel kapcsolatos ésuevételek, módosítĺási javaslatok

\



c

etlatnato szeÍvezet:

A 20 1 1 . évi CXCVI. tv. 3. $ rendęlkezésęi alapjrán átlátható szęrvezet:

7. átlótható szervetret:

a) azállam, a költségvetési szeľv, a k<jztesttilet, a helý onkormányzat, aĺemzetiségi ĺinkornxányzat a
tiĺrsulás, az egyháaijogi személy, az olyan gazdalkodó szeĺvezet, amelyben az á.Ilaĺĺ. vagy a helý
önkormányzatKilön-kÍilön vagy egyitt 100%-os reszesedésselrendelkezit anemzetköziszeĺvezet,
a kĺĺlfiildi á||am, a kiilfi'ldi helyhatóság, a külfijldi iállami vagy helyhatósági szeľv és az Euľópai
Gazdasági Térségről szóIó megállapodásban részes állam szabá|yozott piacára bevezetett
nyilvánosan miíködő részvénytarsaság,

b) az o|yan belfijldi vagy kiilftldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdáIkodó
szeruezet' amely megfelel a kö'vetkező feltéte|eknek:

ba) tulajdoĺosí szeľkezete, a pénarlosás és a terľorizmus finanszíroása megelőzésérő| és
megakadályozásáttő| szoló torvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamäban, az Európai Gaz-dasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a GazÄasźęi Együttműkiĺdési és Fejlesztési Szeľvezet tagállamában vary olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Maryarorságnak a kettós adőztatás
elkerüléséról szóló eryezménye van,

bc) nem minősiil a üársasági adóľól és az oszta|ékadóľól szóló törvény szerint megfiatározott
ellenőľzött kĺilfr ldi tĺáľsaságnat

bd) a gazdźtlkodó szerver.ętbel közvetleirül vary közvetetten több mint 25%o-os tulajdonnal,
befoýással vagy s7tvazuti joggal bíró jogi szeméIy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szewezet tekintetében a ba), bb) és bcl alpont szerinti feltételek fennállnalq

a) az a civi| sz-ervez.ęt és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vez-ető tisztségviselői megismerhetók,

cb) a cívtl szervezet és a vízitarsulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek Zío/o.ot meghaladó ľészesedéssel,

cc) szs|<he|ye az Euľópai Unió tagá||amában, az Euľópai GazÄasági Térségról szóló
megállapodásban részes ál|amban, a Gazdasěęi Együttmĺiködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Maryarorszźqnak a kettős adőztatźs
elkerüléséról szóló eryezménye van;

9. meghatúľozó befolyás: az a kapcsolat, amelynek révén természetes személy, vary jogi személy egy
jogi személylrek tagja vagy részvényese, és

a/ jogosult e jogi személy vezetó tisztségviseloi vag felĺiryelőbizottsága tagjai többségének
megvá7asńására és visszahívására, vagy

b) a jogi személy más tagjaival vagy résnényeseivel kĺitött megállapodás alapján egyediil ľendelkęzik
a sz'avazatok több mint őľverl száza|ékával;

3. $ (2) Az (|) bekezdés 1 . pont b) és c) a|pontjában foglalt feltételeknek való megfelelésról a szęrződó
félnek cégszerĺien aláírt módon nyilatkonia kell. A valótlan taľtalmú nyilatkozat alapján kötött
szerződés semmis'





Értékéll ingąbn; Bp', Wt. kcr., !ózsef utca 14. tetek(Hlĺz: j4902)
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INGATLANT.oRGALMI szÁIrvÉLEMÉNY

a Budapest YIII. keľ., Józsefutca 14. szám
(hľsz.:34902) alatti,

Onkormányzati tulajdonú épíÍési telek ťoľgalnrĺ éľtékéľől

: Toronyĺ Feľenc
Ingatlanforgalmi értékbecslő
névjęyzélĺ szám : 03451ĺ2002

: 1példányban

Budapest 20Ĺt. Íebruár 24.

ľI-1139 Budapest' Yáci 
'jt 

95. Tsl.3 +36 (1) 27o 90 86 Fax: +36 (l) 27o 90 87 E-maih otooerugłJorlŕľun,hu
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GRĺFToN
ÉrtéfuIt inąątldł1: Bp', Iąil. Ier., JözsełutŁa 14. telek (ÍIŕsz: j4902\ . P.r'o.p.e.ŕ.t.y

É.nrÉrer,És összľľocĺĺĺT ABATIÁP
Á'z }NGATLAI\I FoRGÄLIÁI ERníIilínŐL

Az értékelt

Település (vfuos, kęľiilęt váľosrész)

|]tca. hétszÁm' emel et, ajtó
: Buđapest VIII. ker' Csamoknegyed
l Józsefutca 14.

:3490f

|ÉnľÉl4itÉnperpĺľsÉc :tulajdotlj?t l

lEnvÉľypssÉc : ľortlglonaptol szamĺtott lg.o nap I

ľngatlan nyílv&Itaľtás szeťuti megnevezése

Ingatlan (értékelt) típusa
Köarrü.ellátottság

: kÍvettlak,óháą udvar' gazđasĺígi épĺllet
: telek
: gĘ osatoľną villany, víz
:f.446ĺĺŕ

EEk"'é' 
"'k"'"'"""tt 

módszere : összehasonlÍtó alapú és maradványelvů eleľnzés
z20|7, fgbruáľ23.Éľtékoĺés fordulónapj a

Fajtagos forgatrní éľték
Az ingattan forgalmĺ éľtéke keľekítve

Az ĺngatlan liltvldációs értéke keľekítve

:204.415,-Ftlmz
:500.000.004-Ft
aza Ötszłtattllhiő forht

: 380.000.000ĺ Ft

ťjgľíi.qrłl Pľ+plľĺĺy i{tii.

"-*fffi 
,";ĺÍ ł', 1:ľ' s:. :l::Jl T tł.'. Ádłgef.łr.l: !?łi;Ěii.:.i:ę.1

.'...):' ...;:ł';Tľ*l.ľ:: .''.'}i.

*a rnesĺnapĺtott értékek bontási köItséget taľtalmaaak

BudapesL f017, februtu 24.

Toľonyi Feľenc
Iĺgatlanfo ľgalmi 6ľtékbecslő
néviegzék szá m.. 0345tl200f

H-1139 Budapest Váci lit 95. Tel'! +36 (1) 27o 90 86 Fax; +36 (l) 270 90 87 E.ma||: pggBglĘlągdĺ|p!.bg
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I NGATľ'AN I1 Rrpxg ĺ.é e^pl TI'qLF

ĺ. Á spAKÉnľltľBĺ,Bľt,tŕs ľÁReľ,l, ĺzÉnľnrprÉs cÉĺ,ľĺ
A Jóasefváľosi Gazđálkodási Kłi4ont ?'ÍL trc82 Budapest, Baross utca 63.67.)
megbízta a Gľĺfton Pľopeľty KfŁ.t a 1084 Budapest, Józseť utca 14' szám alarti, 34go2
bľsz-Ú telek ingatlan énékelésével.

Az ingatlaĺúnékelés célja az ilryatĺan .forgutnd értékének és lilą'iůÍciós ćrtékén'ek a
nrcgłÍllapíatsa.

2. A sEAI{ÉnľŐl VIZS€ÁI,AT IuóDszERE

2.I. Az értékeĺźsí sypbúlyzat, jagszabóly. amelynek megfeleĘően az óľtéke!és késziilt

Áz ingatlanértékelő adat|ap a foľgalnti érĺék eg}szeriisített dokumen{álł1si ftrrmábąn tiirĺćnö
megállapítása. A vonatkozĺ1 - a Magym Ingatlanfoľgďmazók Szĺivetsége szakmai
bizottságĺ által kidolgomtt. ajánlásoknak rnegfelelően, az abban meghatfuozott eljáľásokaľ
kĺivetve, az Ä|tóeszkőz Éĺeketók Euľópai ćsopoĺja (IEGovA' szakmai úuĺlutatásai
szerint, az ingatlarl jetlegérc tekintetĺel a piaci adatok összehasonlítć, elemzésén atapuló
módszert és a nraľadvúnyetvíĺ módszert atkalmaztuk. Az éľtékelésnél figye|embe vettĺik a
?s|I997. ()ü.l..) PM és az. 54t|997, (xt't) FM sz. rendęleteket, lovábbá a helý
Onkormán5zat speciális kitéteteit is. Á,z alkalmazott módszer és a levont. követkęzĺetÉsek
érteImezése ezekben a jogseabályokban éŚ iľánymutatásokban rögzíteĺek
firyelcmbevótelével' az ott meghatáľozotľak szeľint értendök.

2.2. Á, su.kértőí jelentésben hasaúlt értéIęfonlút módszerek megnevezése

Fi$lelemmel az értékelcndő íngatlan sajátosságaiľą továbbá az eľtékelés cé|júra az
éľtékelési gyakorlatban hasznáĺt eljárások közĺil a vizsgált epítési telek esetében a piaci

, információk elemzéséľe épĺĺló ósszehasonlító módszelt és a maradványelviĺ módszełt
alkalmazzuk.
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2,3. Efie$színi szemle és idďponfia

Helyszíni szenrle időpontja z 2017. februtu 23.

2.4. F elh ĺt-ĺzndĺt d ok a n e ntun ok

- tutajdoni lap (ncm hitęles,2017. ŕbbruór l4.). térképszelvény
- Józsefĺláľos Kerületi tpíĺesi Szabá|yzata(ré.szlet)

Az ingaĺIanĺól fényképfel.vételEk késztilĺek, melyeket mellékletként csatďtunk.
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ING ltTLÁN ISI\{ERTETESE

3. I. Ingatlan.nyilłántart,ási adatok

Telepiilés
Besoľolás
Cím
Helyľajzi szÉm
Megnevezése
Teľĺilet
Tulajdonos (ok)
Széljegyek
Terhek.

t Minimálistelekméľet:
ł Beépítés módja:

Budapest VIII' keľ.
belteľĹĺlet
Józseéutca 14'

34902
kivett lakóház, udvaľ, gazdasági épiilet
f.446mz
VIII. Keľiileti onkorrnáĺyzat l/t tulajdoni hńnyad

Vezeti'kjog 4 m2 nagyságú teľiilcľe. Elntiĺ Hálózati Ktt.
Vezetśkjo.ĺ t6 mf nagyságú ĺerĹiletre, Elmiĺ lłálózatĹ Kft.

ľ.l
a.i
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3.2. fu, żngaÍIaĺ elhelyeĺIiedése, úIłaIółas leírása

Áz éľtékelésbe vont ingatlan Brrdapest VIII. kęrületéberu Csaľnok neg5.eđ elnevezésű
váľos.rĺÍszben, a József utcáhan, a Salétom utcą és a Német utca köz"ĺjtt fekszik.
Ktiĺryezetćben ľégebbi és újabb építasiĺ' tíľsasházas és iizleti céIú ingatlanok találhatĺ5alĺ. a
Íiiltlszínten és a pincében tłibbfiýre iizletltelyiségekkel, miihelyeRel, ľaktíľakkal. Az
értékelt ingatlan lninden kiiznriíręl ľendelkezik. Ttinregközlekeděssel a lĺtĺľnyéken
közlekedij autóbuszokkal, villamossal é.rhető el. Személygépkocsival legkönnyebben a
József kdnít felől közelíthető meg. Az éttékelt terÍilet kijzvetlen közelében szfunos
ďapfolaÍ e|látási tunkcíó megtďálható. A ktiľnyék összkiizmüves, az utcák burkoltak, a
közbiztonság átlagosuak mondható.

3.3. á viagú.It ingaÍ|łn leír&ĺa

^ 
34902 hnz.ú ftĺldrészlet 2'446 ď nagyságú' Az értćkelés időpontjában a telken ttjbb

rossz állapotrÍ földszintes és fijldszint + emeletes épiiletrész lághaĺó' melyeket a megbízó
kéĺés&e nem vetttink figyelembe az éłtékképzésnél.
A tclek Ll-vlĺI-l övezeti besoľoiású, mely főleg lakófuukciójú övczetbę ĺIleszkediŁ
felszíne sík, a tulajdoni lapon szeĺeplő megnevezése ,,kivett lakóhaz, udvaľ, gĺtzdasági
épiileť'. Formája keskeny teglalap ďakrÍ, síkfelületťt. Az utcafľonton és az udvaľi részelr is.
a környező lakóházak t{izfa|uval éńntkező hagyomínyos szerkezetĺi épiiletek vann:tk,

A tblszín részben, a kocsibejáró űtvoĺalában keľamitlĺockákkal., viacolor elemekl.:el és

betonnal buľkolt. A szemle sonín az ingatlant béľIők haszná|ták.
Az ingatlan övezeti besorolása szerint Ll-un.l jelíĺ, záľtsortí beépítés{i nagyvárosias
lakóterĺilet' A jelzetĺ öveĺeti elóírásnak az alábbi határértékek felelnek meg:
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500 nŕ,
Záľísorri (łz ntca jel|egébőI *đóđĺóan)

r Maximátis bcépítés teľepszint felet{: 65 o/o,

r Maximális beépítés terepszint ďatĹ: 85 %' nrél1.garázsesetśaÍilfi o/o,

ł Maximálís szintteľiileti mutató: 4mf|mf,

H.| l39 Budapcst, váci đt95. Tai': *ł6 i!) ä7Ü 9c s6 F*x: t36 (1) ?70 90 87 ts-małł.. !ípsĚByĺíEsľĺfi&],i!
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GR ĺFTo N
]inélšelt inlatlan: ip., wII' ker., Józsr{tilL.(! 14. ĺdek ffiđz.: 34902, P.,r.o.p.e.Y.t,y

ł Maxirnális építruény rnłgassága: Ig mé(er,
e Zóldfelület mátéke: t5 o/o.m€Iygaľázs esetén 0 %.

A teriileten létrehozható:
+ lakóéptilet
+ szálláshely-szolgáImtó épĹiiet
o közintézmény
. irodaépiilet
r építési övezetben nlaximált ,5ľtékben meghatáľozott brutľó *zinttertilet{i onálló

kiskeľeskedelm i épĺilet
r paľkolóhźn, méIygaĺázs
* sportléĹesítmélryek
ł egészsé8Égýépíľrrény
t szociális ópíunény
t ewházi építmény

A rászletes szabáĺLyozási elĺjírásokat a rnellékletben csato$uk.

4. Eľtéh meghatáľozás

Az éľtékelé's célja a kijetölt ingattan piaci éľtékének nlegharáozása volt. A
25ĺ|997.NW.ĺ.) pľ,l. renđelet, valanrint a TEG0VA irfuryelveiben (ielalleg: E\ĺs 2003)
előírt módszer1ani elvek és köl.etelmén)ck ĺĺltat elf<lgađott dęfiĺícÍó szedru:

',Piaci 
(forgďmi) éĺték azt a piaci áľat jelenti, amely ŕisszegéľt egy vagyontárgyban vłlo

éľđekeltség méltányosan, magńąiogí saerződćs keretében es az értékelés időptutjában
váľhatóan cladható' feltételezve a kłĺvetkezóket:

" azeladó hajlandó azelradásĺ.a
r az' adásvételi táľgyalások lebonyolÍtásiához, figyelembe véve a vagyontĺárgy jelĺegét

és a piaci helyzeteą megfelelő hossz.úságri ídőtaĺtam áll rendelkezÁsre,
ł ĺtfugyalás iđőszakábanaz értéknenr változiŁ
+ a vagyontáľgy szabadon kerĹtl piacrą meghiľdeté.se megfelelĺ5 nyilvánossággal
* átlagostól eltéľő' speciális vevői kĺiliin ajánlat ťrgyetembevételéIts nem keľiil soľ.

A vagyonfáľgyak piaci értékének ľneghatáľozására a szakjľoĺialom három nemzetközileg
elfogadou és alkalmazott értékelési módszert ajánl: a piaci összehasonlító adaÍokon
alapuló, a köIüség-alaprÍ és a hozam-alapú megközelítést. Áz egyes konkĺét esetekben
alkalmazandó ĺnódszeľ me.uváIaszĺását az tlrté.Łůq:slés célja, az értéketenđö vagyontđrgy
jellege és a módszer adatigénye is befolyrĹtolja'

Az ingatlan piaci értékénck becsléséľe a Grifton Propeĺty Kft. szakĺiltői jelen esethcn a
piaci adatok ďĘán törtélrő összehasonlító és a nraradványelvű nró<ĺszerĹ taľtoĹták
aĺkalmąsnak'
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Az értékbecslés készítése soľiín aztfeltételeztĺjk, hogy avagyontźĺgyaktulajdoni viszonyai
ľendezettek. azok foĺgalomképcsek, szabadon áuultázbatók, és az így megáIlapítort piaci
értékben nenr tiikrözödik semmilyen terhelés értékcsökkentő hatása'

4. Í.Iłorgalmi éÍtÉk nte.glwtározdsa piaci iisszehąson|ÍÍó uóĺĺszerrel

A piaci iisszehasonlító rnegkłizelítés lényege az, hogy a kíizelmríltbarr eladott illen.e
értékesítésre felkínált vag}ontárgyakat ö'sszehasonlíĺjuk a jelen é.rtćtbecsles tárgyát képczil
ingatlanokkal' Az összehĺęonlítás ttibb' kĺilönféle szempollt alapján történik. Eeek köziil a
műszakĺ, az építészetl, a lrasználat.i és a hasznosíthĺtósági szempontok. az infi.astĺuktlíĺą a
környezeti jellernzók, a jogi és a szabá|yozási szempontok a iegfontosabbak. IIa a felsorolÍ
jellemzők valamelýke tekinteľébĺ* az ćĺ;ékelendö ingatlan lény.egesen kĹilłinbiizik a
hasonlításra hiválasztott, vismnylag homogén ingatlan-csoporttól, azt a fajlagos alapérték
(Ft/m' fu) kialakításakoľ értéknövclő vagy -+sökkentő tényezőként Íigyelembe kell t.enní.

A módszeľ ďkalrnazásánakaz a feltétele' hogy.az ércékelendő vagyontárgyhoz hasoľrlítbató
ingatlanoknak legyen va|ós piaca" s az éľtékelő rendelkezzen az összehąsonlítást lehetóvé
tevő adatokkal. Az összehasonlítl elemzés kôrébc 5 darab, a vizsgált ingatlanhoz
leginkább hasonló ingatlanokat vontulrk be' Összehasonlítási egységnek _ a vizsgált
ingattanok jellegébćil .idódóan - l nr2 hasznos telekteľtiletet vála.sztottunk.

Az összehasonlítás elemeit az lngaĺlan az.on jellemzĺli alkották, melyek a vételáľatiajánlati
{ĺat legiobban befolyásolják. A ťlgyelembe vehető fontosabb tényezöh az a|rabbiak:

ł a ĺelek nagysága
r e|helyezkedése,
r használhatóságą
ł beépíÍbetősége'
* az ínBatlan közmrivesítettsége és
r az' ajárlatjellege.

Az értékelésben kínáIati adatokíĺď dolgoaunt mivcl az éľintett ingat|anpiacni a kínálati
piac jellemzr5, ezéťl; -L59,o árkorrekcióc alkalmaztunk. A vízsgált ingatlan és az
összďnsonlításba bevont ingatlanok közötti kĺilönbözőségeket koľekciós tényezők
atkalmazásával hiđaltuk át. A kerület váľrsközporrti övezetbe (tl-vIII-I) sorolt ingatlanra
vonatkozó ĺészleĺes száľtrításokat a kĺivetkező oldalon találhátó értékcló tźbtáz^lt

tartalmazza.

Á részletes számítĺńsok ł|apj,ín a pÍaď łi'ęscehasonlítti rrródszeľ elkalmazásívłI
meghatáľoztuk ł Buda1rcst YIE. keľ., József utca 1{. szám alatŕj (349ł}2 hrsz.rl)
telekingatlan érŕékóh

533.G00.000'. Fą

ötszáľ.hann i,,ffio-,,,ilt ĺó forĺnt
összegben szĺĺmszeľĹisíĺettiik.
A fenti érték visszaigényethető ÁľÁ-ĺ nem taflalmaz. A telekingatlan piaci énékére
vouaťkozó elemzóst a következő oldalon látható táblíuatban kĺizĺiljĺik.
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A likvídációs érték megállapítńsánál gyors szabadpiaci értékesítest feltételeztĺrrk. A
?i megbízó kifejezett kéľésének és igényeinek eleget téve' az éftékeit ingatlannál a g]oľs
t i szabadpiaci éĺékesítés miĺrt 3ao/o korľekciót ďkďmaztunk a likvidációs érték

meghataľozásálál.
tr.]
ĺi
t. j ,l.2. Áz' ingaĺĺnn értéke jłiveiÍeleln alapú megkii*elítésseÍ

ľí A jiivedelen alapú megktizeĺíŁés azofl a, feltételezésen ďapul. hogy iĺsszcfĹiggés varr az
Ĺ i ingatian bevételtermelő képessége és az. éľtéke között. A szárníĺ.ások soľán abból hdulunk

ki, hogy báľmely eszkcĺz éttéke annyi, mint a belőle származő tiszta jövďelnrek

ľ: jelenóľtéke. Tíszta jiivedelem ďaĺt az ĺisszes - az üzemeltetés érdekóben felmerÍtlt -
l i kiadássď csökkenten bevételt értjiik. A ''lisztď'bevéte]t áltatában kéĺ módszer segítségével

alakíthatjuk át értékké. Ezek a móđszerek a ktjzvetIen tőkésítés es a diszkontált périztblyarrr

{.i elenizése. A kiizvctlen tőkésítés eseĹében eg,y év bevételét atakítjuk át érÍékké, a hozĺrm
l i tőkésítési modszeľ szerint a jiivőbeni haszon jelenlegi átékét hauározzuk meg.

i ] A számítás eredrnényét alapvetően három Íöbb télyer'ő befolyásolja:
ĺ.:

. az ingatlan fejlesztésére vonatkozó előírások szeľinti maxináĺisarr elér.hető

I., . ::ľJ:T;tt beruházás bruttó bekerülési köttsége,
r az ingatlanra építhető És értékesíthető teriiletok (lakások, ĺizletek, gépkocsi

i ; 
parkolóhelyek stb') éĺtékesítĺisi árszintjc.

A kíalakítandó ingatlanok átszintjót a kiirnyékm kialakult eladási és kínálati áľä.kból{:
} i állapítottuk meg.
Ł-i

Á maľadványérték számítás esetében a teľvezett beľuházás kiiltségtényezoinek ősszességét

! i kęll a lakások és paľkotók r'áľľrr:tó eladási árávď összevetni. A beľuházási költséget, illetve
Lj a projektszerveľ,ők basznát, hastlnló specifi'kációk}ĺI fogtalkozó kivitelezőkkel' ilIeľvc

fóvállatkozókkal történt egyeztetés atapján becstiltÍik meg.
t!

Ł: Mind a beruházási kiilĺség, mind az eladási ár jelentős mértékben Íilgg a beruházás
miĺszaki színvonalátóI. Számjtásainknál átlagos mĺiszaki tarta]mat valószínűsÍtettĺink,

l i igazoclva oköľnyezeti adottságokhoz.
Łj

A számítĺísok ďapjául sznlgáló többsztjr módosított 1zl2008.(Iu.18.) szárnú önkormányzati
li
ĺ ! rendelet szerinti iĺvezeĹĺ besorolás szcľinti mutatók szolgáltak.
Ĺj

Áz ingirtlan övezetĺ besorolásfurak mcgfclelő maximális beépÍĺést vďószínÍÍsítettiik. ,Ą

! i rcľvezétt épiileÍegyiitt.es össząsen l39 db, 30 - 7s m2-es, ttibbségében 50 m2 nagyságú
Ĺ'ĺ lakoegységet foglal magába. A szabályozási tervnek ĺnegfelelően az épírnénymagasság és

a teľemgľázs szĺĺkséglet ďepjtłÍ' mélygaľázsszint + fszt. + 5 anelet szintszámú épiiler
li
E i helyezhető el.
Lĺ

T'
T;
i*j

tiĺił:

I

{

a*i
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GR IFTON
Énéketĺ hgatlt:ĺ: Bp., Vill. ker., Jtizsc{utca 14, ĺelek (Hĺsz: 34902) P.r.o'p.e.r.t.y

ĺ".ł ĺ| gépkocsik elhelyezésére terepszint alani garázst ĺís felszíni palkolót teľ\'ezttink. A
l i terepszint atatt 85 o/o-os búpítés erejúig tervezttink terenrgarázst és lakásonként 3 m2

táĺolót. Az erkétyek' teraszok mérete az átlagosan 50 mz-es lakásoknáI lakásonként 3 m2.

i"j ľel kalkuláItunk. Áz éptilet és az épĹileten beliil a lakások ellrĄezés6t, i|7. az épület

i i anyaslaszĺéilatát szintén nem ľészleteztiik. A kivitelezési költségek tervczésekor átlagos
szeľkezetti és igényszinľó tĺpiilercr tétďeztiink fel.
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ľelek tertilete 2M6 1
m-

tvezetjele Ll.vlĺI.1

Beéptésimod z
ľehk leekisebb teľĺjlete 500 i!

ilTl

l"elek lePkisebb szébssése t8 im
Lepnaĺvobb beéníretsése (teľcpsźnĺ alan) 85 ,\b

Lemae$obb beéoíeĺtsése (tereoszint febtt) 65 %

Lepkbębb zŕildfe[ileĺi aÉnv t5 i.o/a

s zinÜeÍijbti határérték 4,0
,2, f
:ft /IIl

Đffinrmsassághgalább 16,0 m
píľrľÉnyĺnamssáe bpÍtliebb 19,0 m

Bľuttó beépŕés telepszint alatt ?079 ',
rrŕ

Bľuttó beépffés terepszilrt fębtt t 5901 m

MaxírľńB szintteriibt 978/i
1

m

Maxinńlb szinttertibt (énítrÉnvmaeassás alapián) l0 864 m-

Neüó beépúés terepszfuĺ abĺt I 87t
2

m

Netló beépítés terepszint ftlett I 316 m

FöIdszinti bruttó tel.iiht r l88i
1

nŕ
Földszinti iideĺęk bľutró ferĺileft 594

2m

t.akások nettó ösyzteľiibtt 6 950i
t

m

ĺ.ľzłtek retÍó össaertiletę 535
I

Íľĺ

Közös reri'ibtek 832
a

m
1

fukéfu ĺterusz (3 m-/lĺkás) 4Í7
ą

m

ľáÍ06k (3 ďihkás) 417
5

m

I'akássám (50 ĺď/Iakás) 139 đb

ľelie.s nettó beépŕés paľkobval I 821 m

lerempzĺáxlrclvek sánłr 97 tb
Felsźĺi paľkolóľelvek sťĺrľn 4f tb
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Ł ; A ľészletes száľnítások a}apján a jövedcleľn a|apri módszer alkalrnzásával a BudapesÚ
YIII. keľ.' József utca 14. szám (34902 hnsz.) alaŕtÍ telekíĺgatlarr éľtékét:
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Erlékell ingaĺkn: Bp., Wil. A'er., Jtizsďutctz I-l. uĺek (IInz: 3190x) P.r.o.p.e.r,t.y

TtlľüleÍi ađaĺok

Éadható lakásteń}le{ 6 950 El
Eadható itzlĚt t€Í|llet 535:m3

E|adható teĺas ą bg gia. kcrt 4L7 :
m

Köziis teriilętek &ł? m

Eladható táĺoló 4t'7 m
Eađhĺĺí tprcmsará,íi 97idb
Elađhłtó felszíni o aĺft oló 42;db
Ĺakńssáru r39;db

Á.fejlesztés ktilbése
Bontási költsés t5ffa0m FI

ÉDÍtésí kľiÍtség - läkÁs 2l0ül0 FtJntr

fo Írés ĺ kłi}ĺs r:g - uzlctek 2r0m0 Ft/m-

Ęlĺtes köIts ég - eť|ćĺy/teľ.łsf r30 000 Ftlm

u)ÍIes k,)ltsés - táÍoló r30 000 Ft/m?

EpIr.es költség tererrgaľáa 110Ofi) ľUm
Eĺftési ktĺ|Ísép felsáni narkĺllťlk 280fin FÍ/db

fu ítési kottség kozils teÍĺlletek r30 000 Ft/nŕ
Bontásiés épfĺtlsiki'ltsés összescn I 82) 74918 Ft
Ktiznlvek és ktĺzďtn yilaĺřoatok Azépítés i költsés 3,0 oh-a 54.ľI3f4łi|Í|
Műszab elleuőĺzés. szłkén{li dÍbk Aĺ,építésiköltľégi 2'0 o/ö.a 365t5 498:Fr
TervezÉs dfia - enEedélves tervck Azépít€si köItsćs 3.0iolo-a 54n3248\Ft
ĺbľcrĺ(s dÍia - kiviteli tcn'ck .ĄzéoÍtés i költsée LO o/oą 36 515 498 jFt

BcÍuláaii d fi . larlalćklĺcreĺ Azépítĺ"Ęikrhsés';  ,a.\ý/o.a 73 03Ú yř7iFt

osszes kötÍsés 2 0ĺll383.ĺ07iFt

a '- ., .. ' .-. ..
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Értékelt blgatlalĺ: Bp., VilI. keľ., űjzse{aĺcn 11' tciel (IlrsĹ: 34ffi2)

GRIFTO N
P.r.o.p.e'r't.y

4.3 A aúrgyi íngatłłn ért€kének meglílĺapítása:

Ae értékelést készítő s?,akértő az ingatlant ?017. fsbruáľ 23-án megtĺ.'kintette. A szakóĺo az
ingatlant a kĺĺrĺilĺnények figyelembe vételével elván szemľcvételezéssei felmér.te, íEy ezt az
időpontot tekintjĹik az éľtékbecslés ćľvényes đátumának.

Az ingatIan tulajdoni státuszát a20L7. ťebruár 14-i, nem hiteles tulajdonĹtap adatai alapján
azonosítoťtuk.

Az íngatlon egyez,eĹett piací ćrtékét a piaci összehasonlító elemzéssel és a maľadványéľték
elvű módszeĺľel kapott érték 7 0-3oo/o.os fi6rye1embe vételévei javasoljuk elfogadni.

Áz ismeľüetetŕ nlrĺdszerľel és felŕéłellel ĺr Budepest YIlÍ. ker., .Iózsef utca 14. szám
(34982 hľsĺJ słat"ti te|ekĺngatlan pĺncÍ éľtékét keľekítl'c:

50$.00s.00$ ř't.ban'
äz'tz

{lsĺázmillĺĺń foľirrtban

hatáľoztuk meg.

A folga|mi órté'k tehementes ingatlanra vonatkozik, es ÁFł.t nem tartalmaz!

Budapest, 201'7 . februáľ 24. Grifton Fľoperý Kft.
1ĺ39 Budapest, Váci út 95
ldoszám : 2267 9026.2. 4 1

q-ľ':.'u.*.{
Torouyi Eerenc

ĺngatlłnfoľga}n*ĺ dľtékbecslő
névJegzék sz mz 03451 ĺ21Wf

H.l 139 Budape st' Váci tÍt 95. 7g1.; +36 (1) ?7ľĺ 9áJ 8ŕ, Fex: -ĺ.36 (l) e70 9ł 87 E-mail: Eĺđ,JśĺilśŁgIĹEt['*Ęu

Álka|rrnmtt nxídsze re k t{aci iiss ľthasoldíĹĺí nr6&m ľ ÍIoaruualapú rď&per

ŠĺÍÍ'.ĺlľÍĺ ř]ó/d .!{ľ!..i

Píaci étték 533 000 000 Fr 41 I 000 000 Ft
Egvczŕeteŕt nłEcĺ éľtéti 49ó 00$ 0s$ Ft
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GR IFTON
P.r.o.p'e-r.t'y

5. Speciilis fehételezések, korlátozisok

A megállapított éľték az ingatlan Í-orgďomképes, tdes per-' igény- és tehenncntes állapĺ;trÍ
Ĺulajdonjogára vonatkozik, a helyszíni szem|én megisnrerĹ állapotbarr.

Az értékelő kijelentĺ, hogy az enékďés táľgyát kép*zö ingatlanhoz senrmineľni személycs
és anyagi ĺĺľdekeltsége ncü fiizĺidik,. ąz általa megbatáľozott érték semmilyen
összefiĺggésben nincs a megbízási díj nagyságávď'

Az értékelést a kászítendö szakvéleményben részletesen felsorolt' kapoĺt szóbeli és íĺásbeli
információk alapjáĺr készítettĺik el. A }vtegbíz6 az áIta7a szolgá|tatoĺ és az érĺékelésnél
felhasznáIt adatok hitelességét és valódiságát szavatolja.

Így a Megbízó á,\tA| rendelkezésünkľe bocsátott iratok' egyt9b dokumentumok
tanulmányozásán trĺlmenöen jogi teľmészetĹt vizsgálatot (iogcÍm, vagyodogok
érvényessége, stb.) nem folytaľtunh, Az ingatlan forgďomképesstĺgénck jogi el.ederű
korlátozásáľól a tulajdoni lapon bejegyzetteken túIĺnenően nincs tudomásunk, de ezért
feletösĺéget nem váilalunlĺ.

A rendelkezésiinkre bocsátott adatok. és inťormációk, melyeket az éľtékelé.s soľán
felhasználtunŁ tudomásunk szetĺnt helyĺállóak és pontosaŁ azonban teljes köni
ellenőrzésiiket nem volt módunkban elvégezni' ezérl felelősségünk e vonatkozásban
lĺorlátozottnak tekintendő. A szakvéIeményhez csatolt iratok és dokumentrrmok csak az
ingatlan bemutaÉsát szol g{Iják.

Megbízó tudomásul veszi, hory az fttÉkeló ař ćrtékelést szemľevételezé's es a Megbízí
adatszolgáltaúsai alapján készíti. Áz esetlegesen fennńIló, de szemľevéĺelezéssel nem
észlelbető éľtékbefolyá'ĺoló tényezőkém az éľtékelő felelôsséget nem vállal (pl.:
épüIetsze*'kezetÍ, ĺalajfelszín alatti, stb. pľoblémák).

Áz ingatlanon énékclt felépíĺnények értéke magában foglalja az épület rendęltetásszęrű
használatához szilkségas felszeręlések, gépészeti bercndezések értékét de nem Íarta|mazza
az adotÍ.funkcióhoz kapcsolóđó telepített vagy mobil eszközök értékét.

Az éľtćkelés iđőpontja 20ĺ7. febĺuáľ hó, a ktizgazdasági, jogi feltételek és piaci viszonyok
előľe kelló pontossággal nem prognosztizálható változásai módosíthatják, ílletve
&vényteleníthetik a szakértöi vélemény forgďmi értékre vonatkozó rnegá}lapításďĺt, ez&t
az értékelés foľdulónapját követö 6. hónapon nÍl történő felhasználás esetén a megadott
étték felĺilvi zsgá|ata indokol t.

Az áItalunk meghatáĺozott értók a fentiekben vázolt feltételeken alapul, és a Megbízó áItal
megjelölt céIĺa tör.ténĺj felhasználásbĺrn éľvĺ9nyes.
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.MELIÉKLETEK

Tblajdoni lap
Térképszelvény

Józsefvár'os Kerĺitcti ÉpÍtćsi Szabályzata (l.észlet)

Fényképek
Térkép
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1084 Budapest, József utca 14. telek Hľsz.:34902

Kömyezet, utca

Utcafronti l akóház kapualj a

Utcafronti ĺakőhäz udvarr ľesze

f}I.]. február 23.

łľ

A vŁsgált ingatlan utcaftontja



1084 Budapes{ József utca|4. telek Hľsz.:349af

A vizsgált ingatlan udvara

Gałázsként hasanált fedett táľo lók

k0

Üzemi épiitetek az udvar végében

20L7.fęhruár23.
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