
4. sz. melléklet
A 148lf0t7. (vI.08.) sz. határozat melléklete

Páilyánati felhívás

A Budapest Fĺíváros VIII. keľĺilet Józsefoĺĺrosi onkormráĺryzat a Képviselőtesttilet
.....számú hatfuozata a|apjáĺ nýlvános páIyźzatot hiľdet a Budapest VIII. kertilet, Baueľ

Sándor u. 1 1. sziírn a|alti,35L28 hrsz.-ú és a Bauer Sándor u. 13. szám a|atĺi,35L27 hĺsz.-ú, ingatlanok
eryĺitt történő átékesítésére.

1. A páiy ázatĺ felhívás ktjzzététele

A páiyárati felhívást a Kiíľó a Veľsenyeztetési Szabályzat 1 l. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi Polgáľmesteri Hivatal hirdetőtráblájĺín, a Bonyolító
tig5rÉlfogadĺásra szo|gáló helyis-égében, a Józsefoiíros címíĺ hetyi lapban, az Önkormányzat és a
Bonyolítóhonlapján, továhbźĺazonkormányzatésaBonyolítőszámźrae|érhetőköltségmenteshiĺdetési
feliiletekeĺ; egyéb rendelkezésre álló intemetes hirdetési portálokon tes zi kozzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljĺárást annak brármely szakaszában inđokolás nélkĺil visszavonni, es
erről köteles hirdetnéný kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljárás visszavonása esetén _ amennýben a
dokumenticiótazaján|attevő ellenéľték fejében kaptameg_aKiÍró kĺjteles az ellenértéketvisszafizetni.
Apźiyázati dokumentáció ellenertékét a Kiíró ezen kívÍil semmilyen más esetben nem fizeti vissza.

2. Apáilyánatĺ kÍíľás adataÍ

Apáiyázat kĺÍľója:

A p áiy ánĺt Bonyolítĺíj a :

lĺpá|yńzat iellege:

Ap6|yáĺzat cé|jaz

A páiyńzalti dokumentĺícĺó ľendelkezésľe
bocsĺítása:

Áz ingat|anok mĺnimálĺs vételáľa

a Baueľ Sándoľ u. 11. szĺím a|attĺ ingatlanľa

a Baueľ Sándoľ u. 13. szám alattĺ ingatlanra

Osszesen:

Áz ajánlati bÍztosíték tĺsszege:

Az aján|ati bĺztosíték befizetésének módja,
szám|aszńm:

A pályáĺzatta|
megtekÍnthetőek:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Onkonnanyzat (1082 Budapest, Baross u .63-67.)

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (|082
Budapest, Baross u. 63-67.)

nyilvárros, egyfordulós ptůy ázat

fu laj donj o g átĺ:u|lázás (elidegenítés)

50.000,- Ft + {P4

305.620.000,- Fr

147.820.000,- Fr

453.440.000,- Ft

46.000.000,. Ft' Az ajźnlati biztosíték befizetése
csak magyaľ foľintban teljesíthető, értékpapínď,
garanciasznrzódéssel, záĺloglźtrggyal nem
helyettesíthető.

átutalás, a Józsefuárosi Gazđálkodási Kö4pont
Zrt. K&H Bankftál vezetett 1 0403387-00028859-
00 000006 számú szárĺiáj źtr a

20|7.06,13. és 2017.07.l0. között előzetes
időpont egyeztetés alapján. Időpont eryeztetése a
Józsefułárosi Gazdálkodási Kö4pont Z.Ít. /

rĺł ,,v* ?/

éľintett ingatlanok
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AZ ajánlatĺ
hatáľideje:

bÍztosíték beérkezésének

Önkormányzati Házkeze|ó Irodáján lehetséges
(1084 Budapest, Tavasanező u.2., Tel.: 06-l-
2r0 4928, 0 6 -t -21 0 - 49 f9)

f0|,7.07.|I, 24ao &a, Az ajĺánĺati biztosítéknak a
megjelölt hatĺáridóig a bankszámlara meg kell
érkemie.

2077.07.12. lOm óra.

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, 1084
Budapest, oľ u. 8. I. em. Elidegenítési hoda.

2017.07.72.1130 óra.

Józsefuarosi Gazdálkodási Központ zÍt., 1084
Budapest, or u. 8. I' em. Elidegenítési koda. Az
ajanlattevők a pźůyźzatok bontrásán jelen
lehętnek.

Budapest Főviáľos VIII. kerĺilet Józsefuáros
onkormrányzat Képviselő-testÍilete vagy
Városgazdálkodási és Péĺ:zngyi Bizottsága, a
66/z0lf. (XI.13) önkormányzati rendeletben
megýatározottak szerint.

2017.09.07.

Ínagyat

Józsefułárosi Gazdalkodási Központ Zrt.
Elidegenítési kodáján

Tel.: 06-1-216-6961

Budapest VItr. kerĹilet, Bauer Sándoľ u. 1l.
35128

kivett lakóház, udvar

1398 m2

összközmiĺves

az ingat|anonjelenleg bérlők találhatóaĘ az egylk
hkes lÉrBK-Programban szerepel; a Magyaľ
ÁIhmnak és Budapest Főváros onkormányzatłínak

elővásár|ási joga van; azingat|an egyebekben per-,

teher- és igén1mentes.

A p í|y ázatok leadĺĺsának hatáľideje :

A' páily ázatok leadásának helye:

A' páiy áĺzatok bo ntásának időpontj a :

A páiy ázatok bontásának helye :

A' páiy ízat eľedményét megállapító szery ezetz

A páÄyázat elbÍľálásĺínak határĺdeje és a
váľható eredményhiľdetés :

Ä' pń|y ánati etj áľás nyelve :

A pőilyázĺtta| kapcsolatban további
ĺnfoľmáció kérhető:

3. A prĺlyázattal éľintett ingatlanok:

Címe:
Eetyľajzĺ száma:

Megnevezése:

Alapterĺĺlete:
Közmű ellátottsága:

Teľheĺ:

valamint
\i. I.\
.{
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Címe:
Helyľajzi száma:

Megnevezése:

Alapterülete:
KiizmíÍ e|látottsága:
Teľhei:

Budapest VIII' kertilet Bauer Srłndor u' 13.

3s127

kivett lakóhá Z, udv ar, gazdasźę1 epület

649 mr

összközműves

az ingatlanon jelenleg bérlők találhatóak; aMagar
aĺarľľrat és Budapest Főváros onkormányzatának
elővásárlasi joga van; az ingat|an egyebekben per-,

teher- és igénymentes.

Az ingatlanokra vonatkozó részletes adatokat a páiyázati kiírás mellékletét képező ingatlanforgalmi
szakvéleményektarta|maz;;äi<.

Kííró felhívja a Íigyelmet, hogy

- a neĺnzęti vagyonľól szóló 2011. cxCVI. töľvény 14. $ (2) bekezdése alapjĺín aMagyar Áilaĺnot
minden elővásárlĺĺsi jog'jogosultat megelőzó elővásáľlási jog illeti meg. Az elővrásárlrĺsi jog
gyakoľIására aMagyar Allam részére fennálló haüáridő az e|ővásár|ási jog gyakorlĺísĺáľa felhívó
értesítés postára adásrának napjától szÁmitott 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévó vagyontárryak önkormányzatoktulajdonba adásáról szóló 199l.
évi XXXII. tv.39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnak elővásĺárlási
joga van.

- Budapest VItr. kertilet, Bauer Sándoľ u. 11. fszt. |' szźlm alafti LÉLEKJakás értékesítéséhez a
Nemzeti Erőfonás Minisztéľium előzetes jóváhagyására van szĺikség. Amennyrben a Nemzeti
Eľőforľrás Minisztéľium az e|őzetes jóváhagyás megadrĺsáról a pźiyéuati felhívas 2. pontban
meghatározott eľedményhirdetési hatíľidőig nem nyilatkozik,vagĺ ahozzÄjáru|źst nem adja meg, a
versenyeztetési eIjĺĺras a Kiíľó által visszavonásra keriil.

4. Ä'páiyázat célja, taľtalma

Az elidegenítésľe keriilő ingatlanok a Budapest Főváros VItr. kertilet Józsefuárosi onkormányzat
kizárólagos tulajdonát ĘP""i' elidegenítésére a nemzeti vagyonról szóIó 2011. évi cxcvl. törvény' a
Budapest Józsefuárosi onkonnányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosijogok gyakorlásáról
szó|ó 66/2012. (xu. 13.) önkormányzati rendelet, valamint a Képviselö-testiilet |12/2017. (V. 11.)
számú hatźtrozata (Versenyeztetési Szabálpat) vonatkozik'

A nyertes páilyánő apályźzat elbíníIásráľóI szóIó értesítés kézhezvételét követő 30 munkanapon be|üI
köteles elłiszerződést kötni. Az előszeľződésben felek ana vállalnak ktitelezettséget, hogy adásvételi
szerződést kötnek. Az adásvételi szerződés megktitésének végsö hatłáľideje a lakásolq valamint a
gépkocsĹbeállókľa kötött valamennyi berleti szerzódés megsziintetését követően, az utolsó béľleti
szerződés megsziintetéséről szóló eladói éľtesítéskézhenételétől száÍnított 30. munkanap.

Az e|ószerzi5dés a|áírásált kiivetöen eladó hatadéktalanul megkezdi az épületek kiiirítését, amelyre 18
hónapos hatĺĺIidőt vállď. Amennyiben a vállalt hatĺáridőn beliil az ingatlanok kitiľítése nem megy végbe,
emiatt pedig a birtokbaadás nem történik meg, alJ<or az onkorĺnányzat, az épiilet kiiirítése megkezdése
napjáńmegelőző hónapra előírt bérleti dfi bevétel ll3D-ađrészének megfelelő összegiĺ napi kötbéľt fizet
Vevőnek, az.za| akikotessel, hogy amennyiben az onkormĺányzat érdekein kíviil felĺnertilő ok miatt nem
tarthatő az lngatlanok átadására kijelölt határidő, kötbér kötelezettség azÖnkormányzat terhére nem
keletkezik.

Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő a vételárat

- eryösszegben,vagy

- banki hitel felhasznźűősźxal

./
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Vevő a vételźlr

a) összegben történő megfizetése esetén _ az aján|atí biztosíték összegével csölĺkentett _vételźrat az
adásvételi szerződés megkötését kĺivető 60 napon belül köteles aze|adőnak megÍizetni,

b) a vételáľ banki hitelből történő kieryenlítése esetén, azá|ta|amegajánlott vételĺár - ajánlati biztosíték
összegével csölĺftentett - 50%-tlt a szerződés megkötését kiivető 60 napon belül megÍizetni. A
fennmaradó 50% kiegyenlítésére ba,nki hitel vehető igénybe, amĄ teljesítésére - a Budapest Fővárosi
onkormányzat valamint a Magyar Al|am elővásarlási jogának gyakorlásáľa rendelkezésre álló hatáľidő
Ieteltéről szóló éltesítés kézhezvételétől szĺmított 45 munkanap áll a nyeľtes ajánlattevő rendelkezésére'

A vételar megfizetésére vonatkozó hatráridő nem hosszabbítható meg. Az ajánlati biztosíték foglalónak
minősĺil.

Az ingatlanok biľtokbaađásának időpontja: az ingatlanok kiürítését kĺivetően, az adźsvéte|í
szerződésben meghataľozottak szerint.

Az adásvételi szerződés megkötésével kapcso|atban felmertilő kĺlltségek:

- 1'670,- Ft/személy JÚB eljárásí dii,

- 5.500,- Ft + ÁFA eljárási díj,

- ó.600,- Fíingatlaďügylet fijldhivatali eljárási illeték

A Kiíró kiköti továbbá, hogy

a) a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljarás soľon kĺivetkező
helyezettjével szerződést köfu i,

b) jogosult arra,hogy a versenyeztetési e!áľást eredménýelerrneknyilvánítsa,

c) szükség esetén az aján|attevőtő| az ajźn|at lényegét nem érintő technikaĹformai kérdésekben
íľásban felvilágosítást kérhet annak előľebocsáltásána|,hogy azajźnlattevő ezzel kapcsolatos írrísbeli
vźiasza' semmilyeĺr forĺiában nem eredményez,heti a versenyeztetési eljáĺásban tett ajěn|atźlbaa
megfogďmazott feltételek olyan megváltozästtt, amely az ertékelés soľán a beerkezett ajánlatok
sorrendj ét módosítaná.

Azaján|attevő tudomłísul veszi és elfogadja, hogy. a Kiíľó

a) az aján|attételi hatáľidőt indokolt esetben ery alkalommal meghosszabbithatja, amit _ az indok
megjelölésével - a Kiínís közlésével megeryező helyeken, az eredeti benyujtasi határidő |ejäĺtze|ott
legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjeleĺrtetni;

b) jogosult az ajźnlatteteli felhívását a versenyeztetési eljárás bármely szakaszában indokolás nélkiil
visszavonni azza|, bogy enől köteles a kiíľás közlésével megegyező módon hirdetményt
megjelentetni,

c) apáIyázatibiáosítékot a kiírás visszavonása, az eljárás eredménýelenségénekmegĺĺllapítása esetén,

1||etve- azajĺłnlatok elbínĺlrását követően _ a nem nyeľtes ajĺárrlattevők részére 15 munkanapon belül
visszafizeti,

d) az ajźn|ati biaosíték utĺín kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetési hatĺíridöt elmulasztją

e) a nyeľtes ajĺánlattevő esetében a befizetett biztosítékot az ajźn|attevő źita| fizetendő vételáľba
beszámítja,

Đ nem fizeti vissza a nyertes által teljesített biztosítékot. ha a szerződés megkötése a nyertesnek
fe|ĺóható vagy érdekkiirében felmertilt okból hiúsul meg. A vevőnek felróható ok az is, haavéte|źrat
banki hitet felhaszrálásával kívrínja kiegyenlíteni, de a banki hitelt haüáridőben nem kapja meg
vagy azafizr;tési határidő napjának f4 őrźignem érkezik ľleg eladó bankszímlájrára.

$
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5. Az ajánlat benyújtásának előfeltétetei

Az ajén|at benyujtĺásának elengedhetetlen feltétęle az ajźn|ati biztosíték hataridőig történő befizetése'

A Kiíró az ajtn|ati biztosítékot a ptlIyázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megállapítása esetéĺl' illetve _ az ajźn|atok elbírálrását követően - a nem nyertes ajĺĺnlattevők ľészóľe
kĺjteles 15 munkanapon beliil visszafizetni.

Apá|yázaton való részvétel további előfeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje apźúyźnattárgyáú, az
ajánlattétel feltételeit - vagyis apá'|yźuatl đokumenŁíciót - és aztmagáranézve kötelezőnęk tekintse.

A nemzeti vagyomól szóló 201 l. évi CxCvI. törvény 1 1. $ (10) bekezdése alapján a pźlyázaton csak
éLt|átJtatő szeÍvezet vehet részt.

Az ajźn|at benyujtási hat.áridő leteltét követően ajĺánlatot a Kiíró nem vesz át.

6. A' páiyánaton tiĺľténő ľészvétel feltételei

Az aján|attevő részt vehet a péiyáz;aton amennyiben

a) az ajźn|ati biztosíték összeget hatríridőben megfizeti, és az beérkezik a Kiíró által megjelölt
bankszámlára'

b) az aján|atok leadásának hataridejéig az ajánlatźúbenyujtja.

7. 'Lz ajánlat tartalmĺ követelményei

Az ajálnlaÍtevőnek

a) az ajánlatban közölnie kell a nevét/cégnevét, lakcímét/székhe|yét, adősztlmáúladőezonosító jelét,
cég esetében cégsegyzskszÍĺmált" képviselőjének nevét és elérhetóségét, bankszím|a szämät,
elektronikus levelęzési címét, ha ilyerrnel rendelkęzik.

b) az ajźnlathoz csatolni ke|| az ajźn|ati biztosíték befizetéséről szóló visszavonhatatlan banki átutalást
vagy a bankszímla kivonatot'

c) az aján|atban nyilatkozria kell anól, hogy vállalj a a Pá|yázati dokumentációban' iĺletve
mellékleteiben leíľt szerződéskötési és eryéb feltételekeq

d) az ajźn|atbaĺ nýlatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozóan a 2O|5. évi CxLm. törvény 62. $ és
63. $-ban foglalt kĺ:zár6 körĺilmények nem állnak fenn.

e) az ajánlatban nyilatkozrria kell arról, hogy adó és adók módjrára behajtható kőztartozásanincs. E
nyíIatkozat mellé kell csatolnia a NAV igazo|źsát arról, hogy nem áll fenn közt artozÁsa.

Đ az aján|atbal nýlatkoznia kell aróI, hogy KiÍróval szemben bérleti díj tartozásanincs, továbbá a
Kiíróval szemben szerződésben vál|a|t és nem te$esített kötelezettsége nincs.

g) az ajźnlatźúloz csatolni kella társaság 30 napnál nem régebbi hitelęs cégkivonatát és a üársaság
képviseletére jogosultak aláíľási címpéldányának eredeti pé|dźnyátvagy hiteles másolatát.

h) az ajánlatban nýlatkoznia kell arról, hogy nem áIl végelszáĺnolás alatt, ellene csőd-, illetve
felszímolási eljárrás nincs folyarnatban.

Đ az ajánlatban nýlatkozrria kell anól, hogy a nernzeti vagyonĺól sz6|6 2011. évi CXCVI. törvény 3.
$ ( 1) bekezdés l . pontja szerint ĺátlátható szervezetnek minősĺil.

Az ajźnlattevönek a pá|yázati eljárás soľán benffitott ajántatat. továbbá az ajźnhat mellékleteként

lenyujtott valamennyi nyillatkozatźń cégszeríĺ aláírłłssal kell ellátlia. Cégszerű a|ííräs sorlĺn a cég
képviseletére jogosult szwĺélyĺszemélyek a tarsaság kézze|, vagy géppel írt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve alá nevéínevüket önállóaďeryĺittesen írjďí{ák a|á a hiteles cégalákásí
nyilatkozatuknak megfelelően. /r,4 ,v +,/

t/

'-f



Az aján|at benyrijtásával egyidejíÍleg, ajánlattevő jogosult a pá|yźuati felhívás mellékletét képező
adásvételi elĺjszerződés tervęzettel kapcsolatos észrevételet módosítási vagy kiegészítésre irányuló
javaslatok megtételéľe annak tudomásul vételével, hogy ezeket a Kiíró nern köteles elfogadni.
Ajánlattevő köteles nyilatkozatot tenni aľra vonatkozőan,hogy apáLyźzati felhívĺás mellékletét képező
adásvételi előszerződés teľvezettel kapcsolatos eszrevételelg módosítási vagy kiegészítésre irányuló
javaslatok kiíró általi elutasítása esetén is fenntartja ajám|atát.

Amennyiben az ajén|attevő észrevételei, módosítlĺsra irányuló javaslatai a versenykorlátozts ti|a|nába
ĺitkĺjzőek, vagy eryébkéntjogséľtőeŁ úry azokata Kiíró méľlegelés nélkiil köteles elutasítani.

Hiĺánypótlási eljaľás sorźlnapźiyźzati felhívás mellékletét képező adásvételi előszerzódés tervezetekkel
kapcsolatos észrevételet módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok megtételére nem kertilhet
soľ.

A Bonyolító ajánlott, téľtivevényes levélben, hatíridő kihĺzesével felszólíthatja az ajźn|attevot az
ajánlattal kapcsolatos formai vagy tartalmi hiányosságok pótlásaľa, amennýben a szÍikséges
nyilatkozatokat igazolásokat nem megfelelően, illetve nem teljes könĺen csatolta. Amennyiben az
ajánlattevő a felhívás kézhewéte|ét kiivetően az abban megielölt haüáľidőľe a hiáný nem' vagy nem
teljes körÍÍen pótolją űgy aján|ataahiánypótlási hatáľidő elteltének napját követó naptól éľvénýelennek
minősül, és apáilyáaattovábbi részében nem vehet részt'

A Bonyolító a hiánypótlasi felhívásban pontosan megielölt hiányokľól, a hianypótlási hauáridőről
egyidejíileg, k<izvetlenĺil, írásban köteles tź|ékozrafii az összes ajánlattevőt.

A hiánypótlás nem terjedhďk. azajĺínlat módosításáĺa.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsáüísának, és az ajánlattevő ajźriata érvénýelennek minősiil,
ameĺĺrýben

a) az ajánIatibiztosíték iissze ge apá|yázati kiíľás 2. pontjában meghatározott hataridőn beliil nem kerül
jőváírásta a Kiíró bankszámláján'

b) nemjelöl meg vételłáľat.

Amennyiben ajránlattevő nem jelöli meg a vételar megfizetésének módját, Kiíro úg5r veszi,hogy azt az
adrísvételi szerzÍĺdés megkötése után egy összegben fizeti meg.

8. Az ajánlat foľmaĺ követelményeĺ

Azaján|attevőnek ajánlatát ery eredeti és ery másolati péIdrányban kęll elkészítenie, feltiintetve azadott
péLdányonaz,,Eredeti aján7at" es ,Másolati ajánlať'megielölést, melyeket kĺilön - külön séľtetlen lezĺárt
borítékban kell benvúitania. A pćldányok közötti eltéľés esetén az eľedetÍ példĺńny éľvényes.

Az ajźn|at első oldalán kell elhelyezli a megfelelően kittiltott ,,Jelentkezési lapoť', a második oldalon a
kitöltött ,,.Ąjánlati összesítőť', különös tekintettel a megajrłnlott vételáľ és megÍizetési módjának
megjelölésére. Ezt követően kell elhelyezni az aján|ati felhívás mellékletét képezó értelemszerűen
kítöltött nýlatkozatokat, vďamint a 7, pontban reszletezett vďamennyi dokumentumot. Az
ajaĺlattevőnek közöInie kell a benyujtó nevét, lakcímét (székhelyét), ďlová a pá|yáati eredmény
közlését kéri,továhbáazta banl$zámlaszĺĺmot és a bankszámla kedvezĺnényezettjéneknevét illetve más
azonosffiát, ahova az ajźnlati biztosíték (bánatpénz) visszautalását kéľi, amennýben nem nyertese a
pźiyźzałmak'

Az ajónlat és az łjsszes melléHet mínden oldalút - <isszefiĺzve, az g!cdąb4@!4\
dokumentálásával _folyamatos számonźssal (az iires oldalakat ís) kea elutní.

Az iľatokat ľĺlagyaÍ nyelven, lezárt séľtetlen borítékokban, személyesen (neĺr postai úton) kell
benyújtani. A borítélaa lazárő|agapźiyázattÁrgyźltkell náírni, az a|ábbiakszerint:

,,Budapest VIII. keľĺilet Baueľ Sándoľ u. 11. és 13. szám alatti ingatlanok elĺdegenítése.
pá|yő,zať,

r.{



A Bonyolító |ęzárat|an vagy sérüIt borítékot nem vesz át. Kiíľo minden, az aján|attételi hatĺridőn tul
benýjtott ajáĺúatot érvénýeleĺľrek nýlvánít'

Amennyiben az aján|attevo a pttĺyázati eljárĺás báľmelyik szzkaszźtban meghatalmazott útján jár e|, a
teljes bizonyító eĘíĺ maganokiratba foglalt meghatalmaziís eredeti példányát is mellékelni kell az
ajźnlathoz. A polgári perrendtartásról szóló 1 952. évi m. törvény 196. $-a szerint a teljes bizonyító eĘiĺ
magánokiĺatĺak az alábbi feltételek valamelyikének kell megfele|nie:

a) a kiállító az okiratot saját kezĺĺleg iĺtaés a|áírta;

b) két tanri az okiľaton a|áírásával igazo|ja, hogy a kiállíto a nem általa íľt okiľatot előtttik irta a|Ą vagy
a|źirásźú előttiik sajátkeaĺ a|áírásźlnak ismeľte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell
tĺintetni;

c) akiái|ítő a|áírásavagy kézjegye az okiraton kozjegyző álta| hitelesíwe van;

d) a gazdálkodő szewezetáltal tizleti körében kiál|ított okiľatot szabályszerĺien aláírták;

e) ügyvéd (oglanácsos) az á|ta|a készített okirat szabrílyszeriĺ ellenjegyzéséve| bizonyitja" hogy a
kiállító a nem általa írt okiratot ę|ótte írta a|Ą vag a|áirásźlt elötte saját kezű a|áírásának ismerte el,
illetőIeg a kiállító minősített elektronikus aLáíráĺsálva| aláírt elękkonilaľ okiľat tartalma azigyvéd'
által késátett elektroníkus okiľatéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiállítoja minősített elektronikus a|äírásthelyezett el.

Ha az ajźn|attevő gazdálkodó szeľvezet , a pźÄyáv.ati eljárás során nevében nyilatkozatot a cégieryzékben
feltiintetett képviseleti joggal ľendelkezó sznmé|y,vaw ę személy meghatalmazottja tehet.

9. Az ajőn|at módosítása

Az ajánlattevo az aján|attételi hatríľidő |ejfutáńg módosíthatja vagy visszavonhatja pály érati aján|atźtt, az
ajánlattételi hat.áridii |ejźĺtáú.követően azonbana benyujtott ajánlatok nem módosíthatók.

Azajźn|ati ktitöttség azajáln|attételi határiđő lejártának napjáva| kezdődik.

10. Ajánlati ktitöttség

Az aján|attevő legalább 60 napig terjedő ajánlati kiitöttséget köteles vállalni, amely az ajźn|attéte|i
hatĺĺľidő lejártĺĺnak napjával kezdödik. Az aján|attevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiíró az
ajánlatok eredményének megállapítására vonatkozó határidćt elhalasztotta, úgy vállalja az aján|ati
kötöttség meghosszabbítását a pá|yázat eľedményének megállapítására vonatkozó hatáľidő
elhalasztásrĺnaknapjaiszámáva|megegľezśen.

Az ajánlati kötöttség tartalnuĺnak meghatároaísára a Polgaľi Törvénykönyv rendęlkezésęi inányadóĄ
kiilĺinös tekintettel a ó:64. $-ra.

Az aján|at oýan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely a töľvény a|apjźn
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket taĺta|mazz4 s eryéľtelmüen kitíĺnik belőle, hogy az abban
foglaltak ĺigyletkötési akaratot tlilcröanek, tebź/- a nýlatkozó _ ajánlata elfogadĺása ęsetén _ azt magára
nézve kötelezónek ismeľi el.

Az aján|ati kötöttség azt. jelenti, hory ha a másik fél. az adott időhatáľon belül az ajrĺnlatot e|fogadja, a
szerződés atorvény rendelkezese folytán létrejön. Az aján|at megtételével tehát ftiggö helyzet alakul ki,
amely az ajánlati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az aján|attevő az aján|ati kötöttségének ideje alatt ajánlatĺát visszavonją a befizetett ajánlati
biztosítékot elveszti.

A Kiíró az aján|ati biztosítékot a pźiyźzati felhívás visszavonĺĺsa, az e|jźräs eredménýelenségének
megallapíLása esetén, illetve _ az aján|atok elbínását kĺjvetően - a nem nyeľtes ajĺínlattevők részére
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köteles 15 munkanapon belül visszafizetni. AKiíľó azajźriatibiztosítékután kamatot nem fizet, kivéve,
ha a visszafizetési haüáľidőt e|mulasztja.

tl. A páiyánatok bontása

1\píIyćuati ajánlatokat taĺtalmaző zárt borítékok fellrorrtását a Bonyolító végzi apá|yáz-ati felhívásban
megjelölt időpontban. Az ajźn|atok fęlbontásán, a Bonyolító képviselőjén kívĺil az ajánlattevők' illetve
meghatalmazottjaik |ehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazo|vźny,
meghata|mazás) igazolni kell.

Az ajźln|attevők a bontrłs idópontjáról kiilĺjn értesítést nem kapnak. Az ajźn|atok felbontásán jelen lévők
jelenlétĺik igazo|ásttra jelenléti ívet írnak alá.

Az ajánlatok felbontásakor a Bonyolító ismeľteti az aján|attevók nevét, lakóhelýt (székhelyét), az
általuk felkínalt vételaľ ajánlatot, a vételĺár megťrzetésének módját.

Azajźn|attevő a fenti adatok ismeľtętését nem tilthatja meg'

A Bonyolító az ajĺánlatok felbontásáró|, az ajźn|atok isinertetett tartalmáról jeryzőkönyvet készít,
amelyet az aján7attevi3knek erre vonatkozó igény esetén átad, i|letve megkiild. A jegyzőkönyvet a
Bonyolító képviselője és a jegyzőkcinywezető í4a a|á, és a bonüĺson megielent ajánlattevők közĹil
kijelöltet pedig aláírásukkal hitelesítik.

12. A' pály ízat érvénytelenségeinek eseteĺ

A Bonyolító az ajáĺilatok bírálatakor megźi|apítja, hogy mely ajánlatok éľvénýelenet és ez alapján tesz
javaslatot a Kiírónak az ajánlatok érvénýelenségének megállapításźra, A Kiíró érvénytelennek
nyilvánítj a az aj źn7atot, ba

a) azt a kltr,asban meghatĺĺrozott, illetve szabźilyszeruen meghosszabbÍtott ajánlattételi határidö utrán

nýjtothákbe.

b) aúo|yanajánlattevő nýjtottabe, aki az onkormányzatta|szembeni, koľábbi fizetési kötelezettségét
(helyi adó, béľlai díj' stb.) nem teljesítette.

c) az ajźn|attevő a biaosítékot nem, vary nem az előíľtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre.

d) a kiírásban szeľeplő adatokat, igazolásokat nem' vary nem az előínásnak megfelelően csatolta'
ideéľtve, ha az aján|attevő nem csatolta anóI szoló nyi|atkoz.atźlt, hogy nincs kĺiztartozása (adő-,
vám-, társadalombiztosítási járulék es eryéb, az źi|aĺnháztaľtás más alĺendszereivel szemben
fennĺálló fizetési kötelezettsége),

e) az aján|at nem felel meg a kiínásban meghatározott feltételeknek vary az ajźn|attevó nem tett a
kiírásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot,

Đ azaján|attevő valótlan adatot közölt

g) azajźn|attevó a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem' vagy nem teljes köriÍen tett eleget

h) olyan ajánlat érkezett, amely ameghatározott fizetési feltételektől eltérő ajánlatottaĺta|maz,

Đ ameĺrnýben apźiyźaő csakaz egyik ingatlanra tett érvényes ajánlatot.

Az e|jáĺás további szakaszábaĺ nem vehet ĺésú, az, aki a)-i) pontokban foglaltak szerint érvénýelen
pá|y źzati aj ánlatot tett.

t3. Apáiyánati ajr{nlatok elbíľálása' az elbíľĺńlás szempontjaí

A pá|yázati ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül el kell bínílni. A pátlyázat eredményének
megál|apítrásźravonatkozó hatĺáľidő ery alkalommal meghosszabbítható. Az tij határidőről, illetve annak
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fliggvényében az ajálnllati kötöttség időtaľtamának meghosszabbíťásráról a Bonyolító köteles ajánlott
l evélben tttj ékoztatn az összes p áLy ánőt.

A Bonyolítő a pźiyénati felhívásban megllattlrozoťt értékelési szempontok alapján bírátja el és
ľangsorolja az érvéĺyespá'Iyźuati ajrínlatokat, szükség szerint szakértők bevonásával.

Az elbíráIás fő szempontja:

. az ingatlanokra egyiittesen megajiłnlott legmagasabb vételáľ összege.

A Kiíró a páIyźlzati felhívasban igényelt iratokon és adatokon tú|menően is jogosult megvizsgá|ni az
ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítéséľe, és ennek során a csatolt dokumentumok
eredetiségét is ellenőľizheti.

A Kiíró sztikség esetén az ajźtn|attevotil| az ajźn|at lényegét nem érintő technikaĹformai kérdésekbeĺr,
írásban felvilágosítást kéľhet annak előrębocsátásával, hog az ajrĺnlattevő pźiyázo ezzel kapcsolatos
írásbeli vtlasza semmilyen formában nem eredményerhďí az ajráĺlatában megfogalmazott fęltételek
olyan megválltozásáú, amely apá|yázat sonĺn a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosíüís kéréséról, és annak tartalmáľól haladéktalanul ínĺsban éľtesíti a többi ajánlattevőt.

A' páiyánat nyertese az, aH a pálryźaatl felhívásban ňgzitett feltételek teljesítése mellett a vetelźlr
összegére a legmagasabb ęyťittes ajánlatot tette. Amenĺryiben a legmagasabb vételárra több ajánlat
is érkezik aptiyázat BonyolÍtda az azonos ajánlattevőket behÍvja és az addigi legmagasabb véte|źrat
megajánló ajánlattevőknek lehetőségük, van a vételiĺrra licit formájában újabb aján|atot, ąjánlatokat
tenni. Az indu|ó vételáľ a beérkezett legmagasabb vételĺáľ aján|at" a licitlépcső 1.000.000,- Ft, azaz
egymillió forint negatív licit nem lehetséges' A licit nyertese a1 az aján|attevő' aki a legmagasabb
összeget ajźn|ja.

A versenytáľgyalásról jeryzőkönyv készül, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzőktinywezetíĺ, a Bonyolító jogi képviselőj e és azajánlattevők jelen lévő képvisetői imak a|á.

A Bonyolító az ajźn|atok értékeléséről jeryzőkönyvet (a továbbiakban: éľtékelési jeryzőkönyv) készít,
amely tartalmazza

a) apźiyázatl eljárás rövid ismeľtetését, a beérkezett ajánlatok számźlt,

b) abeérkezett ajłánlatok rövid értékelését,

c) a legjobb ajánlatra vonatkozó javaslat indokait,

d) az ellenérték (vételár) meghatározásának szempontjait (ideértve a vétę|árat befolyásoló
kötelezettségvállalásokat),

e) a kikt'tött biĺosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ adöntésekindokat,

g) a pźiyázati eljáľás eredményének összefoglaló értékeléséĹ az elsö két helyľe javasolt páÄyázćl
megielölését, ha erre móđ van,

h) a bírálatban közľemiĺködők által fontosnak taľtott ktirü|ĺnényeket, tényeket'

1 4. osszeféľhetetlenség

ApáJyźnati eljánás sonĺn összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha apáLyázatok elbírálrásában olyan
természetes személy, szeĺIezet, illetőIeg képviselójük vesz ľésĄ aki maga is ajĺánlattevő,YW

a) aĺnakközelihozzátartozója(Ptk. 8:1. $ (1) bekezdés l.pont),

b) annak munkaviszony alapján felettese, vagy atkalmazottja,

c) annak más szerződéses jogviszony keretében foglďkoztatój\vaw foglalkoztatottja,

d) ha bráľmely oknál fogva nem viárható el töle Mugy elfogulatlan megítélése.
ér
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15. A' páilyánĺtí etjáľás éľvénfielenségének és eredménytelenségének megállapítására a
Veľsenyeztetésĺ Szabál1zat ľendelkezései szeľint keľülhet sor.

l6. Eľedményhĺľdetés, szeľződésktités

A páiyázat eredményérót a Kiíró legkésőbb 20|7 . szeptembeľ 7.éig dönt, amelyről Bonyolító 1 5 napon
belĺi l valamennyi aj an lattevőt ínísban értesíti.

Kiíró a pá|yźnat nyertesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghatározottak szęrint adásvételi
előszerződést köt.

A nyertes pźt|yźző visszalépése esetén az e|adő jogosult a pá|yázati eljrárás soron következő
helyezettjével adásvételi előszerződést kötni, amennyiben apá|ytaat eredményének megállapításakor a
másodiklegiobbajánLatmesatároztlsľakerĺiĺt.

A nyertes ajánlattevő esetében abeťlzetett biaosíték az ajěn|attevo á|ta| fizetendő vételar összegébe
beszĺmítĺísra keľtil, azonban ha a szerződés megkĺĺtése az ajźn|attevőnek felróhatő, vagy érdekkörében
felmeľtilt más okból hirisul meg, ajánlattevő a biztosítékot elveszti. Az elvesztett biĺosíték a Kiírot illeti
meg-

17 . Egy éb ľendelkezések

Az ingatlanok megtekinthetőek a Kiírás 2. pontjában megjelölt idópontban, de a megtekintés előtt két
nappal a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt. onkormányzatiHávkeze|ó Irodájanak munkatársáva|
telefonos egyeztetés szĹikséges a következő telefonsámokon: 06 I2|0-4928,2I04929,2L04930,2|0-
4766.

Az aján|attevo az ajźn|atok felbontásáig köteles titokban taľtani az ajánlatánaktaľtďmát, tovább á aKllrő
á|taI a részletes dokumentációban vary bármely módon rendelkezéséľe bocsátott minden téný,
infoľmációt, adatot köteles bizalmasan kezelni, arľóltájékoztatást hamladik személynek ne'lĺr adhat. Ez
a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzoľcirłIis ajĺínlat esetén a ľésztvevőkkel való
kapcsolattartásra. Ha az ajźn|attevő vagy az érdekkörében álló más személy a pä|yáz.at titkosságát
megsértettą a Kiíró az ajźnlatti éľvénýelennek nýlvánítja'

A Bonyolító azajénlatoktartalmát apźiyázaÍ' lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukľól felvilágosítást sem
kívtilállóknak' sem a pá|yáz.atonrésztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az aján7ato|<at klzźrő|ag elbínílásra hasanálhatja fel, más célú felhasználás esetsn az
ajánlattevóvel kĺilön meg kell arról állapodnia.

A Kiíró apźůyźvati e[iłĺrás során készítettjeryzőkiinyveket, dokumentumokat kijteles 5 évig megőľizri,
továbbá ilyenjellegÍĺ e|lenőrzés esetén az ellenőrzést végző szeĺv, szeméýek rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentĺícióban nem szabźiyozottkérdésekben a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi
onkoľmányzat Képviselő-testületének |12/20|7, (V. 11.) szÁműhatározata, vďamint a vonatkozó
egyéb jogszabályok rendelkezései az irányađóak.

Budapest, 201 7. június 08.
Józsefuáľosi onkonnányzat

nevében eljráró Józsefuárosi Gazdalkodási Köąpont Zrt.
Bozsik István Péter

vagyongaz-dźikodasiigazgatő
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Mellékletek:

1. sziámú melléklet:

2. sziámú melléklet:

3. számú melléklet:

4. szźlmtĺmelléHet:

5. számú melléklet:

6. számúmelléklet:

7. számú melléklet:

8. számú melléklet:

9. számú melléklet:

10. számúmelléklet:

11. számúmelléklet

|2, szźtmimelléklet:

13. számúmelléklet:

Jelentkezési lap

Ajánlati összesítő

Nyi latkozat végelszamo lásľól, csődelj aľásról, Íbl szamo lásról

Nyilatkozat a pálryźaati feltételęk elfogadĺásáró|, szerzódéskĺitésľől,
ingatlaĺszerzesikęességľő|,aján|atikötöttségľől

Nýlatkozat adó és adók módjara behajtható köztaľtozásról; Kiíróval szemben
fennálló tartozásról, kizáró köriilményľől

Nýlatkozat pénzügy' allcalmasságról

Nýlatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszímlaszímról

Nyi latkozat áú|athatő szeľvezetrőI

Nýlatkozat a pźiyźu,atoĺ meghirdetett ingatlanok megtekintéséről,
állapotának megismeréséröl

Adásvételi előszerződés teľvezet

Adásvételi előszerződést érintö módosítási javaslatok és nyilatkozat

osszefoglaló a benyujtandó ajánlat formai és taľtalmi követelményeiről,
tájékoztztasazáilźÍhatőszeĺvezetfogalmáról

Értékbecslés

4
+Ł



1. számrimęlléklet
,,Budapest VIII. keľÍilet Bauer Sándoľ u. 11. és 13. szám alattĺ ĺngatlanok elĺdegenítése -

pályázat,,

Jelentkezési lap

Budapest,

pźiy ěaő a|alrása/ cégszeriĺ aláíras

Taĺsaság neve, cégfo rmźĘa.'

Szélĺüelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax szĺĺma:

E-maíl címe:

Statisztikai számjel:

Cé gnýlvrántaľtási száľna:

Adószáma:

Számlav ezető bankj ának neve :

Bankszámla.szálmal.

Képviselőjének neve, beosz|ása:

Meghatalmazott nevel:

Telefonszáma:

Fax sziáma:

E.mail címe:

l Meghatalmazott esetén

+



2. szĺĺmúmellélet

,,Budapest VIII. keľĺilet Baueľ Sándor u. 11. és 13. szám alattĺ ĺngatlanok elidegenítése.
pí|yázat,,

AJÁNLATI osszEsÍro

Alulíľott.... ..(név/tiársaság
neve) a Budapest VIII. kerĺĺlet Baueľ Sándor u. 11. és 13. szám alattĺ ĺngatlan
elidegenítésére kiírt pőiyázata ajźn7atomat az alábbiakban foglalom össze:

A Buđapest vlil. keľíilet Bauer Sándoľ u. 11. szám alatti ĺngatlan tekĺntetében

amegajiánlottvéte|at .........Ft

A Budapest vlu. keľüleĹ Bauer Sándoľ u. I.3. szám alattĺ ingatlan tekintetében

a megajánlott vételar: ......Ft

Összesen ...Ft. azaz ..foľint

A vételáľ megfizetésének módja:

a) egyösszegben

b) banki hitel igénybevételével

(a megfelelő szöveg alóhúzandó)

Budapest,

paly őaő a|aiĺása/ c é gszeriĺ ďáírás

+
,rí



3. szĺĺmú melléklet

,,Budapest VIII. keľĺilet Bauer Sándor u. 1.1. és 13. szám alatti ingatlanok elĺđegenítése.
pźltryőzat,,

NIYILATKOZAT
végelszámolásľól, csődeljáľásľĺĎl, felszámolásľól

Alulírott.
(üársaság neve) képüseletében kijelentem, hogy a taľsaság

o végelszámolás alatt *álllnem áll
o ellen csőđeljarĺás folyamatban *vaĺlnincs
o ellen felszámolási eljarás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

pálly áző a|źirźsď cégszerű ďáírás

A *.gal megjelölt résznél a megfelelő szöveg alláhuzandó.

{ą



4. szrímú melléklet

,,Budapest VIII. kerÍilet Baueľ Sánđoľ u. 11. és 13. szám alatti ĺngatlanok elĺdegenítése .
pá|yäzat',

I{YILATKOZAT
a páiyáz;ati feltételek elfogadásáľĺól, szelződésktĺtésről, ingatlanszerzési képességľől,

ajánlati kiĺtöttségľől

Alulírott....

... (né:vltźrsaság neve) kijelentem, hory a pźůyěuat ttngyőt ľészletesen megismertem, az

ajĺánlattétel feltételeit, apźiyźaatikiínĺst magaÍnÍa ĺézve kĺĺtelezőnek elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyaľoľszágon ingatlanszerzésľe jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pźůyénati felhívásban foglalt 60 napos ajźnlati kötóttséget vłĺllalom.
Nýlatkozom, hogy amennýben a Kiíľó az ajánlatokeredményének megállapításrára vonatkozó
határidőt elhalasztotta, úgy vállďom az aján|att kötóttség meghosszabbítását a pźtlryźzat

eľedményének megállapitÁsěra vonatkozs hatĺĺridő elhalasztĺĺsának napjai szátĺláxa|
megegyezően.

Budapest

pźůyáľ;óa|áńtása/cégszería|źirás

Ę
'f{



5. számú męlléklet

,,Budapest VIII. keľület, Bauer Sándor u. 11. és 13. szám alatti ingatlanok elidegenítése -
pű|yánat,,

I\"YILATKOZAT
adó és adók módjáľa behajthatőkoztartozásról és a KĺÍľĺóval szemben fennálló

taľtozásľól, |<lzáró kłĺľiilményľől

Alulíľott (név)

mint a . ,.. (tĺársaság neve) vezető

: tisztségviselője kijelentem, hogy az ajĺĺnlattevőnek,

- Adó és adók módjarabehajthatőkicnartozźsa * van / nincs;
. Kiíróval szemben taĺtozása (helý adó, bérleti díj stb.) * van / nincs;
- Kiíróvď szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van / nincs.

aĺnelyeket az aLźlbbi okiratolĺJ<al igazolok:

1.

2.

: Alulírott kijelentem, hogy cégünket éľintően a közbęszętzésekről szć..Jlő 201'5. évi CxLm.
i torvény ó2. $ és 63. $-ban foglalt klzárő köľtilmények

-' 
a.) nem állnak fenn

I

; b.) feĺu'áIlnak
i., 

@ megfelelő szôveg atóhuzandó)

i; Budapest,

:

;

paly áuő aláútäsal cé gszenĺ ďáíriís

A *-gď jelölt résznél a megfelelő szöveg alahuzandó.

ĄJ.

4.
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6. számú melléklet

',Budapest 
VIII. keľiilet Baueľ Sándoľ u. 11. és 13. szám alatti ĺngatlanok elĺdegenítése .

páIlyázat,,

II-YILATKOZAT
pénzĺigyĺ alkalmass ágľĺól

Alulírott ............ (név)

mint a ..... (üĺľsaság neve) vezeto

tisztségviselője, kijelentem, hogy a péilyéľ:at tareyat képezó ingatlanok vételaranak

megfizetésere képes vagyok, a sztĺkséges anyagl eszközök rendelkezésemľe állnak.

A számlavezető banknál az elmúlt l évben sorban állas nem volt, amelyekęt az alábbi
okiratokkal igazolok:

Budapest,

pá|y áaő a|áírása/ cé gszerú' a|áiĺéls

1.

2.

r\
-"--,í
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7. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľĺĺlet Baueľ Sándoľ u. 11. és 13. szám alatti ingatlanok elidegenítése -
páůyázat,'

hIYILATKOZAT
a kézbesítés helyéľől és bankszámlaszámľĺól

Alulírott ...... /név/ mint a
(taľsaság neve) vezető tisztségviselője kéľem, hogy a Ptiyázatta| kapcsolatos mindennemú
nýlatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más infoľmációt, valamint a Päiyźľ;attď kapcsolatos
esetleges jogvitában minden éľtesítést, idézést és bírósági hatźrozatot, stb. az alábbi címľe
kérem postázni:

Cimzett:

: Ameľľrýben az źtlta|aĺĺ a fentiekben megielĺilt cimzett a fenti címen az fuatot nem veszi át,

ennek következményeit a gazdaságs társaság vź.Jl'alja. Tudomásul veszem' hogy amennýben a
címzett a fenti címen az értesítést nem veszi źtt, az értesítés a postĺíĺa adást követő 5.

; 
munkanapon kézbesítetÍrek minősül.

A páiyźľ;an felhívĺĺs visszavonása esetén a Kiíró'a dokumentáció megvásarlására fordított
. összeget kérem aza|źlbbibankszĺłmlaszámravisszautalni:

Bankszámlav ezetó pélvlntézet:. . . . . . . .

Bankszámlaszám..

Bankszĺĺmlával rendelkezni jogosult:
(név, lakcím vagy szék1rely)

Budapest

péty azó a|átlrásal cégszerű aláírĺís

T&



8. számúmelléklet

,,Budapest VIII. keľület Bauer Sándoľ u. 11. és 13. szám alatti ĺngatlanok elidegenítése -
pá.tyázat',

II"YILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy cégünk a nemzeti vagyonĺól sző|ő f0L1. évi CXCVI. törvény 3. $
(l) bekezdés 1. pontja szerinti

a.) átlátľrató szeľvezetnek minősiil.

b.) nem minőstil źĺtlátható szervezetnek.

(a megfelelő szöveg alóhúzandó)

A jelen nyilatkozatomat a szewezetvezető tisztségviselőjeként bĹintetojogi felelősségem teljes
tudatában teszem.

Budapest,

pelJy áaő alźfu asa/ c é gszeľii ďáíras



9. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľiilet Baueľ S:índor u. 11. és 13. szám alatti ĺngatlanok elidegenítése.
pá|yázat,'

NYILATKOZAT
a páůyázaton meghĺľdetett ĺngatlanok megtekĺntéséľől, áIlapotának megismeľéséľől

Alulírott apźtlyázatonmeghirdetett BudapestVIII. keľtilet Baueľ Sándoľ u. 11. és 13. szám
alatti ingatlanokat előzetesen egyeńetett időpontban megnéztem, az źl|apotát és aľľa
vonatkozómiĺszakitajékoztatastmegismertem.

Budapest,

pźl|y źuő aLáirása/ cé gszerťi a|áfu ás

ea



10. számú melléklet

ADÁsvÉTELI Er,isZERzouÉs

amely |étrejt'tt egyrésnó|
Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuáľosi Onkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., adószáma: |5735715-242, KSH-szama: L57357I5-84II.32I-01, képviseli: dľ. Kocsis Máté
polgármester), mint eladó meghataLmazásábő| és megbíásźlból e|jźtő Józsefuáľosi Gaz&ĺlkodasi
Kĺiąpont Zrt. (szélr,hely: 1082 Budapest, Baross v 63.67., adőszáma: 25f92499-2.4f, cégtregyzék
száma: 0 1 -1 0-048457; KSH száma: f5292499-6832-7 L4-0I, képviseli: ..... ... . . .. .).

másrészről
..... (széküelye: ... ......; cégegyzékszama: .....; adószáma:
képviseli: ..........), mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az alulírott napon és helyen, az a|ebbi feltétęlekkel:

1.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuĺíľosi onkormányzat Képvĺse|ő.testĺilete ...12017. (u.Os.)
számú határozataa|apjánegyfordulós, nýlvanos palyázatot írt ki a Budapest VilI' kerület, Bauer Sándor
u. 1 1 . szám a|atti, 35128 hrsz.-ti, kivett lakóhĘ udvar megnevezésű ingatlan és a Baueľ Sándoľ u. 13 .

szźlma|atti,35127 hrsz.-ú alatt található, kivett |akőház, udvaľ, gazdasági éptilet megnevezésiĺ ingatlan
egyiittes értékesítésére.

2.)
A pźůyázat nyertese a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő.testiilet
..ĺ2ol7. (....) számú határozata szerint vevő.

3.) Eladó tulajdonát kęezik LlI arányban a Budapest VItr. kerület,35128 hrsz.-ú, és 35127 htsz.-
úĘatlanok.

EIadó tájékoúatjaYevot, hogy a Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor u. 11. szám a|atti35I28 hrsz.-ú
ingatlan területén 10 db lalđs található, amelyböl3 berlő határozat|an idejü' l bérlő hatĺározott idejű
béľleti szerződésse| rendelkezik, 3 lakásnakjogcím nélktili használója vaĄ egy lakás a lćlek program
keretén belül kerĺilt hasznosításra, 2 lakás pedig iires. Eladó tájékoztatja Yevot, hory az lngat|an
teľĺiletén 24 db gépkocsi beállót adott bérbe az Önkonnányzat. A gépkocsi beallókľa kötött bérleti
jogviszony felmondási ideje 30 nap.

Eladó tĺájékoztatjaYevót. hogy a Budapest VItr. keľĺilet, Bauer Sándor u. |3. szám alatti 351'27 hľsz.-ú
ingatlan teriileterr 5 lakás ta|áihatő, amelýöl l bérlő hatźrozat|m idejű' 1 bér|ĺłhatärozott idejiĺ béľIeti
szerződésse| rendelkezit l lakásnakjogcímnélktili használójavan, 1 lakáspedigtires.

Eladó tĺĺjékoztatja avevőt, hory a nemzeti vagyonról szőIő 2oI1. CxCvI. törvény 14. $ (2) bekezdése
alapján a Magyar Államot minden elővrásárlrási jog jogosultat mege|őzś elővásárlási jog illeti meg. Az
elővrásráľlrási jog ryakorlásráľa a Maryar ÁIlam részere fennáltó hatrĺridő aze\ővásfu|ási jog ryakorlásĺára
felhívó értesítés postłára adásĺáĺak napj átő1l számított 35 nap.

Eladó Łĺjékoztat1a VevőĹ hogy az egyes állami tulajdonban Iévő vagyontźrgyak ĺinkormányzatok
tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. tv. 39. $ (2) bekezdése alapjĺán a Budapest Fővĺárosi
onkormrínyzatnak elővásáľ|ási joga van.

f{



4.)
Eladó el kívánja adni vęvĺínet vevő pedig meg kivánja venni eladótól teljes fulajdonjoggal, összes
tartozékaival, szavatosság terhe mellett, vétel jogcímén az 1') pontban íľt ingatlanokat a jelen okiratban
írt feltételelĺ:kel.

Az adźsvételi szerzódés megkötésének hatarideje a lakasolaą valamint a gękocsĹbeállókra
vonatkozóan kötcitt valamennyi bérleti szerzÍldés megszíĺntetését követőęn, az uto|só bérleti szerződés
megszĺintetéséľől szóló eladói értesítés kézhezvételétől szíámított 30. munkanap.

s.)
Eladó vállalja, hory az ingatlanok kiürítésétjelen adĺásvéte|i e|őszerzíldés aláírásától szĺmított 18 naptári
hónapon be|u|, azaz legkésőbb napjáig végrehajtja. Amennyiben a vállalt haĹáľidőn belül az
ingatlanok kiiirítése nem megy végbe, emiatt pedig a birtokbaadás nem történik meg, akJ<or az
onkoľmányzat, az épú|et kitirítése megkezdése napját megelozőhőnapra előílt lakasok bérleti díjából
szátmaző bérleti dii bevétel 1/30-ad ľészenek megfelelő összegÍĺ napi kötbéľt fizet Vevőnek, azza| a
kikötéssel, hogy amennyiben az onkormányzat érdekein kíviil felmerüló ok miatt nem taĺthatő az
ingatlanok źúadásfuakijelĺilt hatríľidő, kötbér kĺitelezettség azöllkormźnyzat terhére nem keletkezik.

6.)
A vételrár 'Ft, azaz . forint, mely a vevó által apáÍyázati eljárás soľán ajránlott

vételár. A vételrárat vevo az alábbiak szerint fizeti meg eladó részére:
A vevő pá|yźmtźnakbenyujtásakoľ megÍizetett aze|ađő szám|áĺjálra..... Ft' azaz..,... foľĺnt összeget
ajźľnlati biztosíték címén. A szľ;rződő felek úgy ľendelkeanek, hogy a beÍizetett ajĺínlati biztosíték
jogcímét foglaló jogcímľe változtatjfu igy felek a befizetett összeget, Ft összeget fogtalónak
fogadják el (,'Fog|aló''). Előbbiekalapjántehátvevő foglaló jogcímen megÍizetett........... Ftłisszeget
e|adó ľészére, Az ajáliati biztosítéĘ ezźita| a foglaló ĺisszegének át''véte|ét eladó jelen szeľzódés
a|tllĺ ásźx al elismeń és nyagJázza.

A vételárból ferrnmaradó .. Ft.ot, azaz .............'... forintot vevő a végleges adásvételi
szerződés megkötését kiivetően az atábbiakszerint fizeti meg:

a.) egy összegben töľténő fizetés esetén az adásvételi szeľződés megkötését követö 60 napĺári napon
belül vevő köteles a vételĺárból fennmaľadó .Ft, azaz ...... forint összeget
megfizetni eladó részére. Eladó a vételár hátralék összegeről a bankszámláján tĺirtént jóváírłás napjával,
mint teljesítési nappalköteles előlegszámlát kiállítani Vevő részęre. Továbbá eladó a birtokátruházás
napjźwa|, mint telesítési nappal köteles végszámlát kiallítani Vevő részéľe'

b.) banki hitel felhasználása esetén az adásvételi szerzÍĺdés megkĺitését követő 60 naptári napon Vevő
megfizeti Eladó részére az ingatlanok vételánínak 50 yo-á!t, . Ft-ot, a?.az .........
forintot, amelybe az ajźntatí biztosíték összege beszĺmításra keriił, a fennmaradó vételárat,

'. Ft-ot, axÄz ......... foľintot Vevő banki hitel felhaszlálásával fizeti meg eladó

részére, azE|ađő.... általvezetett ..... '. '... '. '.... számú banlszámlájára az e|ćnásfutrźlsi jogľól lemondó
nyilatkozatok vagy az elővásárlási jog ryakor|ásáľa vonatkozó hatĺĺridő eredménýelen elte|tére

vonatkozó eladói értesítés vevő tészéretöľtént sikeres kézbesítését követő 45 munkanaponbelül.

7.)
Az ingatlanok birtokatruhĺízásźra az ingatlanok kiĺirítését követöen, az adásvételi szerződésben
meghatározott időpontban kerĺil sor.

8.)
Ezen okřat elkészítésével kapcsolatos összes költség eladót terheli.

źg



e.)
Az eladó Magyaľország törvényei szęrint működő helyi önkormányzat. Vevő képviselője kijelenti, hory
Magyarorsztlgon bejegyzett gazdasági társaság, ügyletkötési és ingatlanszerzési képességekor|átonła i

nincs, kijelenti továbbá, hogy a neľueti vagyoĺľól szóló 2011. évi CXCVL törvóny 3. $ (1) bckezdés 1.
pontja alapjan átlátható szervezet.

Felek a jelen okiratot elolvastĺĺt megéľtették és mint akarafukkal mindenben egezőt,helybenhagyólag
aláírjárlc

Budapest,2017

Budapest Fővĺáros VIII. kerület Józsefuárosi
onkonnrány zat ę|adő meghatalmazásából és

megbízásából eljáró Józsefuárosi Gazdálkođási
KłjzpontZĺt.
képviseli:....

Eladó

képvíseli: ........
Vevő

Jelerr okřatot ... (...........) budapesti ügyved készítettem és ellenjegyzeĺr;
Budapest, 2017.. .... napján

okiratkészítő ügyvéd

F



11. számú melléklet

,,Budapest VIII. kerĺilet Bauer Sándor u. 11. és 13. szám alatti ĺngatlanok eľdegenítése.
páůyánať,

Adásvételi e|őszetződést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat

Alulíľott (név)
mint a . ... (tĺrsaság neve) vezető
tisztségviselője jelen páůyéaatban ta|á|hatő adásvétęli e|oszeruődéshez laz alábbi módosítási
javaslatokat teszem / nemteszek módosítási javaslatot*

1......

2......

Alulírott (név)
mint a .. ....... (tĺĺrsastĘ neve) vezętó
tisztségviselője nyilatkozoĺn" hogy pzúyázatí felhívĺás mellékletét képező adásvételi
e|őszeruodés tervezętekkel kapcsolatos ésaevételek, módosítási vagy kiegészítésľe irĺínyuló
javaslatok kiíró ríltali elutasítása esetén is fenntaľtom ajánlatomat.

Budapest,

pźůy énő alőtr ésa/ cégszenĺ aláírĺís

A *-gď jelĺilt ľésznél a megfelelő szöveg ď'áhúZandó

a4



12. számú melléklet

osszefoglaló a benyújtandó ajánlat foľmai és tartatmÍ követelményeíről,tá!ékoztatás az
áĺt|áfthatő szerv ezet fo galmáľól

Az ajánlatot a társaság képviselője minden oldalon kézjegyéve| köteles ellátni.

Az ajánlatnak folyamatos soľszámozással kell rendelkeznie.

A borítékon nem szeręelhet a benýjtóra vonatkozó jelzés.

Az ajáriatot két példányban, kĺilön lezárt borítékban kell benyújtarri, az egyikpéldányon feltiintetve az
,,Eredeti példáný', a másikon a,Másolati példány'' szöveget.

A borítékon a következő szöveget kell és lehet felttintetni: ,'Budapest VIIL' Bauer Sándoľ u. 11. és
|3. szárm alatti ingatlan elÍdegenítése. pályázat''

Az ajánlatot sértetlen borítékban kell benýjtani, sérült, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át.

Ahol az nincs jelezve, hogy mĺásolat is elegendő, az eredďi igazolást kel| csaÍolni azajźn|athoz.

Az aján|ati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beíľni: ajánlati bĺztosíték
Bauer S. u. 11. és 13.

Az aján|attartalmát a következő sorrendbęn kérjtik összefrĺzĺri:

l. Jelentkezési lap

2. Ajánlati összpsítő

3. Eredeti, 30 napnál nemrégebbi cégkivonat

4. Eredeti aláírási címpéldány

5. A Pp. e|őírźsai szeľinti bizonyító eĘĺĺ meghata|mazás, amennyiben az aján|atot nem a cég
képviselője írjaa|ál

6. Pá|yáati dokumentáció megvásárlásáról szóló bevételi pétutÁrbizony|at másolata

7. Ajánlati biztosíték befizetéséről sző|ó igaz'o|áts másolata

8. Nyilatkozat végelszámolásľól, csődeljárásľóI, felszámolásról

9 . Nyilatkozat a pá|yázatí feltételek elfogadásáľól, szeľződéskötésľől, ingatlanszerzési képességről,
aj an|ati kiitöttségľől

10. Nýlatkozat adó és adókmódjára behajthatőkönańozásról;Kiíróval szemben fennálló tartozásról

11. NAV igazolása

12. Helyi adóigazolás (beszerezhető: Budapest Józsefuarosi Önkormĺĺnyzat Polgánnesteń Hivatala
1082 Budapest, Baross u.63-67.)

13. Kiíróval, bonyolítóval szemben fennálló -tartozás igazo|źsa (beszeľezhető:.' Józsefuáľosi
Gazdźlkodźlsi Központ zÍt, 1084 Budapest, or u. 8., és Budapest Józsefuarosi onkormányzat
Polgánnesteri Hivatala Pénzügyi ÍJgyosztźiy 1082 Budapest, Baross u. 63-67,II. em.)

t4. Nýlatkozat péÍlzť|gyĹ alkalmasságról

15. Nyilatkozat a kézbesítés heýéről és a bankszámlaszámróI

|6. Nyilatkozat át|áthatő szervezetľől

"ł/lł.

17. Az adźsvete|i e|őszerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok

ti:
::tj;

!łl
t;:

;i.

j



Atlátható szeÍvezeti

A 20i l. évi CXCVL tv. 3. $ ľendelkezései a|ap1án átlátható szervezet:

1. átlűhaó szervezet:

a) az á|Iam, a költségvetesi szerv, a köztestĺilet, a helyi önkonnányzat, anemzetiségi önkormányzat, a
társulás, az egyházi jogi személy, az o|yan gazdálkodő szervezet, amelýen az áILam vagy a helyi
önkonľranyzat kĺilön-kiilön vagy egyiitt 100%-os részesedéssel rendelkęzk anetuetkłizi szer:ĺezet,
a kiilftildi á||arn, a külfötdi helyhatóság a kiilfijldi állami vagy helyhatósági szerv és az Euľópai
Gazdasági Térségról szóló megállapodásban részes állam szabá|yozott piacźra bevezętett
nyilvánosan működő ľészvénýáľsaság,

b) az olyarlbelfiildi vary kÍilfiildi jogi személy vagy jogi személýséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a kĺjvetkező feltéte|eknek:

ba) niajdonosi szeľkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszíroása megelőzéséról és
megakadályozésźtő| szóló törvény szerint meghatłĺľozott tényleges tulajdonosa megismerhető' l

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Téľségről szóló megállapodásban ľészes
államban, a Gazdasági E$/ĺittműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vary olyan
á|lamban ľendelkezík adóilletőséggel, amellyel Maryaľorsaágnak a kettős adőztatźls
elkertiléséről sző|ő egĺezménye van,

bc) nem minőstil a társasági adórót és az oszta|ékadóról szóló ttirvény szerint meghatÁrozott
el lenőrzött külfr ldi üársaságnak,

bd) a gazdźllkodó szervezetben közvetlenĹil vagy közvetetten több mlnt 25%o-os tulajdonĺal,
befolyással vagy szAvazAti joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdákoďó szenlezet tekintetében a ba), bb) és bc) a|pont szerinti feltételek fennállnak;

a) az a civil szeľvezet és a vízitársulat, amely megfelela következő feltételeknek:

ca) v ezető tisztségviselĺii megismerhetők,

cb) a civi| szprvezet és a vízitáĺsulat valamint ezek vezetó tisztségviselői nem źú|źÍhatő

szeľvezetben nem rendelkeznek 25%o-ot megbaladó részesedéssel,

cc) székhe|ye az Európai Unió tagállamában' az Euľópai Gazdasági Térségľől szoló
megállapodásban ľészes államban, a Gazdasági Esriittm{ĺködési és Fejlesĺési Szeľvezet
tagä||amźtban vagy olyan államban van, amellyel Magyarors,ágnak a kettős adőrtaús
elkeľü|éséľől sző|ő egĺezménye van;

9. meghatározó beÍolyas: az a kapcsolat, amelynek révén teľmészetes személy, vary jogi szemé|y egy
jogi személynek tagtravagy részvényese, és

a,) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felürye|őbizottsága tagiai többségének
megvá|asztására és visszahívásara, Y d5Y

b) a jogi személy más tagiaival vagy részvényeseivel kötött megállapodas alapjan egyedĺil reĺrdelkezik
a szav azatok több mint ötven száza|élĺaval:

3. $ (2) Az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésľől a szerződő
félnek cégszeľíien aláíĺ módon nyilatkozĺria kell. A valótlan taľtalmú nýlatkozat alapján kötĺitt
szeľződés semmis.

26.
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Avant.lmmo MémÖkĺés |gazságügyi Szakéńói Kft. T: 06-30/908-1995
1031 Budapest, Városŕal koz 5' e-mail: avantimmo@t.ońline.rlu

l NGATLANFoRGALMI SZAKVÉLEM ÉNY
a Budapest V|ll. Bauer Sándor u. 9-11.
35128 hrsz a|attĺkivett |akóház udvarról.

műszaki, Újraelőállítási érték alapján

Budapest. 20í7. május 06.



Avant. |mmo Mémĺjki és lgazságügyĺ Szakértői Kft.

ÉnľÉreĺ.Ésl BlzoNYĺwÁNY

A kĺvü|jegyzett kĺvett lakóház udvar ingatlan műszakiforga|mi értékét, ĺijraelőá||ítási kottség-
ből, avulással számítva, a fordu|ónapon, az a|ábbiak szerint á|lapítottuk meg:

Övezetĺ besoro|ás: Magdolna negyed
Épĺtésiövezet
Földterüĺet mérete m2

Földterü|et értéke Ft
Beépĺtett szintterÜlet m2 foldszint
A fo|dszint műszaki forgalmi értéke Ft
A pinceszint alaptenilete m2

A pinceszint míiszaki forga|mi értéke Ft
Felép ítmények m űszakĺ fo ľg a|m i értéke kerekítve Ft

Forga|mimĹiszakiérték osszesen te|ek + fe|építmény Ft

Lĺ-Vll|.í
1 398

288:6í:00oo
366,99

í6 363 638

86,15
M6 í25

{7'O{Omo

305,620 000

t,bł+{ L-äí{A
BártfaiLászIó

oĺ(|.0. mémök
ingat|anfoÍgalmi ĺgazságogyi szakértó

Budapest M|l. Baueľ Sándor u. 9.11, 35128 hrsz
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ffi,',

í. Előzmények

A Józsefvárosi Gazdá|!o-dá9i'K9zpont Zrt. megbízási szerződése a|apján az Avant.lmn
Mérnöki és |gazságügyi Szakértői Kft. elkészítette a kívĹi|jegyzett lakóhŁ ĺngatlan mtĺsza
forga|mĺ értékbecs|ését. Megbízásunk nem terjed ki a he|yisegek és |akásokégyenkéntift
mérésére és egyenkénti értékbecs|ésére.

2. Ala pelvek' fe|tételek

- A megbízók álta| rende|kezésre bocsátott adatok va|ódiságát és teljességét nem vitattuk.
- Az átadott adatok rtĺgzĺtésén Íĺ3|jogi természetű vżsgá|at ńem történt.
. A vizsgá|at során az ingat|ant szemrevéte|ezésse| minősítettük, más je||egiÍ, ĺnvazív, sta1
kai dĺagnosäikai vĺzsgálat nern tortént.
- Potenciá|isan veszélyes körti|mények, anyagok előfordu|ását nem rĺigzítettük, ezekért, i|le
ve a felfedezésiikhÖz sztikséges szakérte|emért nem viselĹink fe|elősséget.
. A foęa|mi érték meghatározásánál az ingatlan egészben történő éňékesítését tételeztÜ
Íe|. Az ingat|ant tehermentes, birtokba vehető ál|apotban értékeltťlk.
. A szakvé|emény kizáró|ag az 1. pontban |eírt célra késztilt, bárme|y egyéb cé|ra tĺĺrtén
felhasznáĺása nem engedélyezett. Az értékbecs|és változatlan körü|ménvěĺ< esetén í80 nĺ
pig hasznáĺható fe|.
-' A szakvéleményben szerep|ő érték mindig egy adott időpontra .a forduĺlnapra- vonatkozil
meĺt,1z érték nagysága folyamatosan vá|tozik. A befeKetők és tutajdonosbk az adott ve
gyontárgyat,. a gazdasági, po|ĺtikai, jogi környezet váĺtozását és az ezérłel összefüggő koĺ
.k91at9t minden időpontban, újabb információk nirtokában másként íté|ik meg.
.-'.Minden adat és tény, ami a szakvé|eményben szerepe|, tegjobb tudomásuňk szerint helytá
.!ó.ig pontos. Fetkutätásuk során az e]váihato gon.iosäagö"|ia.i,;'k;ř d.;il"''uall"lun
.ĺelelosseget o|yan adat, vélemény vagy becslés pontosságáért, amit mások adtak át ré
śzünkre.
.:ľ],s:akvéĘ.ľęľ-ĺ \ĺz!ĺlag a megbízó részére készült, illetékte|enek semmilyen formábal
ĺiém h.a9zn.áF"tjer fe|..N-e1 hozhatók nyilvánosságra sem a dokumentum részei, sem egé
.:1:."śi:1tő.e|özetes ľa:?"!jóv{lag.yása né|kÍjl. A szakvélemény a Ptk. Eás łi4' bekez
.dese alapján tÖrvénnye| védett szellemi a|kotás.
',,:, .: .

3. Tanúsítvány
:::::i: '.

Ä-''9'łaĘvýlemý.ny ĺ<észÍtője tanúsítja, hogy az á|ta|a tett megállapítások igazak, és helytá|loak
.$imegPÍzgtt fÍigget|en, ę oil.az{sa nemitigg a.megál|apítótt eitenol Äveleńenyo"í.. ĺogt'ľ
.élemzéseket, véleménya|kotásokat a xorĺátóźó feftéřebŕ nłĺĺrołar oe.
''l,l1i-."

4'lliĄz in gat|an |eÍľása

iłtoľÍlVéZ€t

-

BÝt'Pl(ęIlseg A 9. sz. terü|et beépÍtet|en, a 11. sz. xoŕaooi
olda|határokon ál|ó U a|apraizú
Aszfalt és kockakő

i,vrqt.!Jq:- Díszburko|at
Utcán
5 percen belüleĺérhetó

..ís!F.P'ę|lq (áĐt szoĺgalo oevasär|äsi |éhéfŕíśt/t

sy9z€!!lęt!ę!.és
$ percen belĹil elérhető
Mérsékelt

h

;,1''..ili

,Yr\r.tsl uttiLEą í398 m2
Sík' épü|ettel és kerítéssel bekerÍtett

ťl.::i..'

$il. 
'' Budapest V||t. Bauer Sándor u. 9.11. 35128 hrsz

li+Ťii'..l :

1$;1r,, ',
ř,Ęr.t'.t.i.. .

nt.lmmo
mtjszakĺ
<éntife|-

vazív, statĺ-

zekért, i|let-

lt tételeztÜk

á|ra tĺĺrténó
:én í80 na.

vonatkozik,
z adott va-
lfüggő koc.

rint helytál-
n vá|lalunk
dtak át ré-

t formában

' sem egé.
l-4) bekez-

helytá|loak,
Ďen fog|att
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AvanŁlmmo Mérnoki és lgazságügyi Szakértói Kft.

l:l

Az éptilet je|lemzői
Szintszám Pĺnce + fö|dszint csak a 11. sz. alatt
Építésiév 1880.
\|apozás Sávalapozás
ruooő|eoes teherhordó szerkezet TéoIa
Födémek Tégla boltozatos pince, fagerendás zárőto-

dém
ľeto tĺatatĺtása, héjalása Magastetĺĺ, cserép héjalás' felujított állapot-

ban
Mijszakĺ á||apota, szemrevéte|ezĺássel Gvenoe 20 %
Hom|okzati repedések, sÜllyedés Haiszá|repedés' fe|ĹjletÍ repedés
Pĺnce á||apota, bejárat magassága Mzes. beiárat 1.60 m
Padĺás áĺlapota Gvenqe, az ácsolat korhadt
Eĺektromos energía Közüzemi há|ózatra csat|akoztatva
Vĺzel|átás Köztize m i há|ozatra csat|a koztafu a
Gázuezeték KózĹizemi hálózatra csatlakoáatva
Csatorna Kdzüzemi há|ózatra csatlakoztatva
Szemétszállítás Közüzemi szoloáltatás
Tulaidoni lao lll. oldal TelekaIakítás

A lakások. he|yisések ie|lemzői
Kozös tu|aidonihánvad 1 00 o/o ĺĺnkormánvzatĺ tu| aidon' nem társasház
A|apteruĺet fr|dszint 366,98 m'
A|aoterÜ|et oĺnceszint 86.15 m'
Lakások száma 13 db + raktáľ' mosókonyha' lépcső' kapuali
BeImagassága Lakásokban és a helviséoekben 3.17 m
Táiolás Udvaľi beiáratú |akások
Komfortfokozat A|ta|ában komfońos, a lefa|azott |akásokba nem jutot-

tunk be
Tulaidonos Bp. V||l. ker. onkormänvzat1ĺ1
Elektromos eneroĺa Közüzemi hálózatra csat|akoáatva. mérőóra van
VĺzeIlátás Közüzemi hálózatra csat|akoáatva
Gázvezeték Kózüzem ĺ hálózatra csat|akoáatva. m éróóľa. van
Osatorna KözÜzem i hä|ózatra csatlakoáatva
'szemétszá||ítás KozÜzemĺ szolqáltatás
Ee|ü|etképzések típusa Vegyes típusok
Felti|etképzések á||apota Alta|ában qvenoe. vĺzes. beázott

Értékmóoosító tényezők

Ertéknövelő tényezők Naov fö|dterület kis lakásszám
Tető felúiítás

Eĺtékcsökkentő tenvezők Nem társasház
Tartószerkezeti ovenqeséq
Falnedvesséo. reoedések' oenész
Gyenge, gazdaságosan nem fe|újÍthati mű.
szaki.áĺ|apot

Budapest M|l' Bauer Sándor u. 9-11. 35128 hrsz
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Avant. |mmo MérnÖki és |gazságÜgyi Szakértői Kft.

5' Értékképzés

5.1. Az ingatlan értéke|ésének módszere

Az Á||óeszkÓztĺtél<etők Európai Csoportja (ľEGOVA) ajánlása alapján az ingatlan je|legére
va|ó tekĺntette|, az újraelóá||ítási értékbő| avulással számĺtott műszakĺ érték megállapítás
módszerét alkalmaztuk, Figyelembe vettĹik a 25l,|997' M|l. 1.)' a módosító 32/2o0o (Vĺ||.
29.) sz, PM, az 54ĺ1997. (V|l|.1.) FM sz. ľendelet, az European Va|uation Standards (EVs)
2003 - 2012. évi értékelési szabvány, a Budapest, Józsefuárosĺ tnkormányzat 16t2ao5. (|V.
20.) és a módosító 55/2006 (x||' 15.) rende|et e|őírásait. Az alapadat szolgáltatást va|ósá-
gosnak fogadtuk el. Földmérésre, helyszíni, egyenkéntĺ a|apterü|et felmérésre és egyenkénti
forga|mi érték meghatározásra nem szólt a megbízásunk, ezt a megrende|és és ńunkadĹ
junk nem tartalmazza. Az épü|et nem társasház, tulajdoni hányadok nincsenek. A közös terü-
|etek (ktizĺekedők, kapualj, sĺb.) a szintterĹlletbe beĺeszám ítanak.
Az ingatlanok értéke|ése összetett feladat' Ezért he|yszíní szem|ét tartottunk, fényképeket
készÍtettünk' szóbeli tájékoztatást kaptunk, kömyezettanu|mányt végeztÜnk, és az tnkor-
mányzatnál informá|ódtunk. A forgalmi éÍték megál|apításához fe|használtuk a NAV ll|etékhĺ.
vata|i, a nyomtatott és az e|ektronikus szaksajtóban fellelhető, valamint a más szakcégek
á|tal rende|kezésünkre bocsátott árakat. és az Avant.|mmo Kft. adatbázisának információit.
Az Ango| Királyi Vagyonértékelők szövetsége (R|CS) szerint az oMV (open Market Va|ue)
ai,zaz a nyí|t piaci érték az azár, amely lisszegért egy vegyontárgyban való érdeke|tség mé|-
tányosan, magánjogi szeaődés keretében készpénzért a |egnagyobb va|ószĺnűśégge| elad-
ható. A pontos ár csak versenyeztetésse| állapítható meg'

Fe|téte|ei:

- Az e|adó haj|andó az eladásra.
1.Ai adásvéte|itárgyalások lebonyo|ításához figyetembe véve a vagyontáľgy jelĺegét, és a
piaci he|yzetet' ésszerű hosszúságú időtartam áĺl rendelkezésre.
-'Atárgyalás időszakában az éľték nem váÍtozik.
- f.vagyontárgy szabadon kerťi| piacra, meghirdetése megfelető nyilvánossággal történik.
. A|ta|ánostól eltérő speciá|is vevői kü|ön aján|atot nem veszünk Íigye|embe.

tl
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Avant.lmmo Mérntki és lgazságÜgyi Szakértői Kft. 6

Nettó szintterii |etek dig itá| is mérések a|apján

Lakások. és hetyisések alapterülete Nettó:alaotértilet m2

F1 Lakás u,73
F2 Lakäs 32,67
F3 Lakás 21.38
F4 Raktár 10.13
F5 Lakás 20,63
F6 Lakás 43.52
F7 Lakás 20.63
F8 Lakás 21.16
F9 Lakás 18.38
Fí0 Lakás 22.10
F11 Lakás 17.77
F12 Lakás 18,48
F13 Lakás 29.26
F.ĺ4 Lakás 21.72
F ĺ. Kapuali 11.52
F ll' Lépcső 4.68
F lll. MosÓkonyha 5.62
F |V. Lomtáľ 7.50
F V. Lépcső 5.10

FÖldszint Összesen 366:98
Pĺnceszint ;s.6l15,.
ÉpÜ|et Összesen 'łsg;łg.

A'Jefa|ażott, |ezárt ingatlanokba nem |ehetett bejutni, a mért adatok tájékoáató jel|egűek'

Budapest M|l. Bauer Sándoľ u. 9-1ĺ. 35í28 hrsz
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Avant. I mmo MémÖkí és |gazságtigyĺ Szakértői Kft.

5.3. Földteriilet értékelés

.lGrrjgá|t Íajlagos forgElmi éĺer, pĺ*;

"{,
s3
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Avant.Immo Méľnokĺ és |gazságÜgyi Szakéĺtői Kft'

4
I Szerkezeti elemek (alapok' tôfalak) szemÍevéte|ezés

Gyenge' szigote|és hĺbás' csiik-
kent teherbÍrású 20 %

KozÖs terĹilet, pince széfifevételezés Gyenge 20 %

? KÖzts tenilet, padlás szemŕevéte|ezés Gyenge 20 %

Utcaihomlokzat Szemrevéte|ezés Gyenge 25 o/o

Udvari hom|okzat, be|ső udvaľ szemrevétg|ezés Gyenge 20 %

6 Fedéĺszék Szernĺevéte|ezés Köz€pes 50 %

Tetofedés szeĺnrevéteĺezés Közepes 50 %

I Kémények suemrevé|e|ezés GyengeŁO%

CsapadékvÍz elvezető ereszek szemÍgvétgIezés Jó50%

10 Gázbekötő Vezeték Szemrevéte|ezés Megfe|e|ó 40 %

11 Szen nyv Ízvezeték (kÓ4Ö-5) szemrevétgIgzés Gyenge 20 %

5,4. Ađ, épĺi|et műszaki álĺapota

5.5. A lakóház műszaki értéke|ése újraelőál|ítási kiiltségből, avulással

Fŕi|dszint, lakások és he|yiségek

Fizikai ál|apot % 20
:Funkcioná|is ál|apot Yo 50
Környezetiál|aoot % 50

Újrae|őálĺítasĺ Kq. Ft/mz 150 000

tĘceszint alapterülete m2 86.15

Éptloeny számított értéke Ft u6125
t,- ., ,1 . ., 

.

'l Fé lě.B-4'ménye k iis szese n

'[äkóház fciĺdszint Ft 16 363 638
'l..akóház pinceszint Ft ô46 12:5
Építmények forgalmi erteke osszesen Ft í7 009 763
.Eĺítmények forgalmi értéke kerekÍtve Ft í7 0{0'000

ftffi.l]loi ĺernez garázsok és nyitott tárolók értéke csekély a fö|dterü|ethez képest, a for-
g$ł$ii.íiľęk meghatá-rozásánál n"ńi uéttüŕřóy;iäň"]-$iióJ és használatbavéte|i enge.
!.9łtÉ-;g.llázsokró| nem láttunk, a tulajdoni láilon és az íngatlanvagyon kataszterben nem

Fizikai á|lapot 7o 35

Funkcíoná|is ál|apot o/o 70
Kornvezeti á|laoot % 70

Úiraelőá|lítási ktq. Ft/mz 260 000

FeléoÍtménv a|apterülete m2 366,98

ÉpÍtménv számÍtott értéke Ft 16 363 638

Budapest Vl||. Bauer Sándor u. 9-11. 35128 hĺsz
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Avant.ĺmmo Mérncĺki és |gazságügyi Szakértői Kft'

5.6' osszesĺtés, f<ildterület és felépĺtnények műszaki értéke Ft

Építésĺ ovezet
Fo|dteru|et értéke Ft

Beépített szintterÜlet m2 fĺildszint

A foldszint mrjszaki forgaĺmi értéke Ft

A pinceszĺnt alapteriilete m2

A pĺnceszĺnt mriszakiforgalmi értéke Ft

Fe|építmények műszaki forga|mĺ értéke kerekítve Ft

Forga|mi mĹiszakiérték osszesen telek + fe|építmény Ft

Lí.V|ll.í
28s 6í0 000

366,99
í6 363 638

86,15
646 {25

rt7:'010,000

305 620,000

Bldapest Vll|. Bauer Sándor u.9-11.35128 hrsz
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Avant. lmmo MérnÖki és |gazságugyi Szakértői Kft. 10

l.l

6. Forgalmi érték meghatáľozása összehason|ító adatok a|apián

6.í. Fötdszint, |akások és helyiségek

.A.Íelépĺtmény értéke tartalmazza a kozös terü|etek és a fö|dteťrj|et értékét ĺs. Az FHB jelen.

.'.té'9e,szerint az é|énkt]ló kereslet miatt a használt |akások piacán reá|érték növekedés va|ó.
,:.szĺnűsítheto'
jr,, ,'ltl.:' l

Bl.ldapest V|l|' Baueĺ Sándor u.9-11.35í28 hrsz
'.,.

',121

E9ü|glen be|üü fokvés (|Jł€i. udvđi. sm')
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AvanLlmmo Mémtki és |gazságügyi Szakértői Kft. 11

6.2. Pinceszint

összehasonlító árak a|apján

Lakások és he|yiségek forgalmi érterc et 88 080 000
Pinceszint forgalmi értéke Ft 6 370 000
Qsszesen Ft 94 450 000

ľŤ:|l-:l|ito.1ooszsrrel számított értékbecslés a kü|önleges köru|mények, a kis lakás-
ľl;ľ3"{;ľ|{:jľ:!j |akások, lelyisegeťts az épĹilet |eromtott á|lapota miatt nem éńé-

e redményt adott, ezért .á ĺđvä I'ěň' Řĺui ň'.gvtu r.

s+

Budapest Vl||' Bauer Sándor u. 9-1 í. 35128 hĺsz



Avant. Immo Mérnoki és ĺgazságügyi Szakértői Kft.

Műszaki leírás' diagnosztika

A tárovi kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan a T-74242 ttszámú térrajz aĺapján a

ssłző,es a35129 hrsz ingatlanok egyesítésével keletkezett 35128 hrsz alatt.

A 35129 hrsz Bauer S. u. 9. alatti telek beépĺtetlen, egy db utcára nyíló trapezlemezbő| ké-

Jňátt o",e's, i|l. a telken belul 5 db hul|ámĺemez garázs és 2-3 db oldalt nyitott táro|ó ta|ál-

ňálo i'jt' Az építményer1{te.1vę7ot' ens9dé]yil'"ľ fu!T.' IY11'1"-'|Ęt?l,9:-y"9l9i!i.

12

taszternen nincs nyoma. A te|ek felszíne sĺk, a két hosszantĺ olda|on épĹiletekke|, az utca.

iionĺ e. hátsó otdalon fémlemez kerítéssel bekerített. A te|ken aszfalt és beton térburkoĺat

talá|ható.

A Bauer s. u' 11. sz alatti pince + fo|dszintes épÜletet nem alakították társasházzá, 100 %o

önkormányzatitulajdon. A lakóház 1B80.ban épült, o|dalhatárokon álló U a|akú beépĺtéssel.
Rz egyesített telek jól használható, kedvező o|da|arányú téglalap. Az épü|et utcafrontja a

'roraňoi telek teljes szé|ességét e|foglalja, középen kétszárnyú teli fa kapu t9|álható, csak
gýalogos bejáráš ĺehetséges. Az udvaron töredezett, megstjl|yedt, hullámos térbeton burko.

:iat találhatT, novényzet nincs.
ĺakóház kő és tégla sáva|apoással, szĺgeteletlen tömör agyagtégla felmenő falakka|, szi-

:lárd pínce, fagerendás földszinti födémekkel készĹi|t. A fa|ak a szigete|és hibája miatt vize-
.śek. 'Az 

utcai és az udvari homlokzat vako|at szennyezett, több, mint 50 %o-ban hiányos. A
Íető az utcafronton nyereg az udvari szárnyakon fé|nyereg kialakĺtású, cserép héjalású. A
tetószerkezet, a héjalás, az ereszcsatoma és az ereszdeszkázat fe|újÍtĺjtt á|lapotú.
ĺĄz épüĺetben 13 db fo|dszinti |akás és 3 db nem lakás célri helyiség taláĺható. A |akások egy
1.eszét lefa|aáák, be|só ál|apotuk nem ĺsmert. A lakások udvari nyílászáľóitobbnyire rĘĺfa.

egyszer€s üvegezésr1lek, gyenge állapotban. A lakások falai vizesek, faĺnedvesség,
beázás |átható.

padlás |épcső korhadt, rá|épéskor tomek a |épcsöfokok, a pad|ást oSB |apokkal ĺezárták.
pince az udvarró| nyí|ĺk, bejárata 1,60 m magas, nem szabványos. A tégla boltĺv legna-

belmagassága 2,0 m. A pince vizes, szemetes, |omta|anítás szÜkséges.

:|akóház mrięzaki á|lapota gyenge, kialakĺtása, kora' a nagy fÖldterü|et és a kis ĺakásszám
iatt, a gazdaságosan nem fe|Újítható kategóriába tartozik.

Budapest Vl|l. Bauer Sándor u' 9.1 1. 35128 hrsz
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Avant'lmmo Mérnöki és lgazságÜgyi Szakértői Kft.

BU DAP EsT róvÁnos vt||. KERÜ LET JozsEFvÁRos Öru rconruÁNYzATA

KÉPvĺsELó.TEsTtjLETÉľex

66/2007.(xl|.ĺ 2.) RENDELETE
.lózsrrvÁRos KERLILET| ÉPĺTÉsl szneÁLyzAľÁnól (JoxÉsz} -

Budapest Főváros Vll|. kerü|et Józsefuárositnkormányzat Képviseĺő-testĹi|ete a helyion-
kormányzatokrol szóĺó, módosított 1990. évi Do/. töruény 16. $-ában, valamint az épített
kornyezet a|akításáró|és védelmérő|szó|ó í997. éviLxxvl|l. tĺirvény 14' s (9) bekezdésé-
ben Ŕapott felhata|mazás.aĺapján megalkotja Budapest Józsefuáros Kerületi Építési Szabály-
zatát (továbbiakban JlKÉsZ).

-Lí.V||| jelű zártsorú beépítésű, nagyvárosias lakóteľület épĺtési övezeteinek rész|etes
e|őírásai

í.s

(1) Az Lí.Vll| je|ű épÍtési <ivezetek terti|etén
. . a) Az épü|etek fti|dszinti beépĺtési mértéke. teremgarázs, intézményi, kereskede|mi

funkció létesítése, iĺletve ezek vegyes a|ka|mazása esetén - az L1-Vl!l-S kivéte|é.

A felsó szintek beépÍtésĺ mértéke, a már meg|évő épiiletek utólagos udvar|efedése
esetének kivéte|ével- nem haladhatja meg az előírt beépítési mértéket.
Az építési övezet terÜ|etén |étesítendő új |akóhazban kiskereskede|mi rendeltetési
egység csak az épiilet pinceszintjén, ftldszintjén, valamĺnt első emeletén a|akítha-
tó ki, a bruttó kereskede|mi célrj szintterület legfeljebb 1.000 m2 |ehet.
Az ö,vezetekben létesÍthető, |akófunkcĺót nem tarta|mazó közintézményi és száI|ás.

.; ... je||egű intézmények épü|eteinek beépĺtesĺ mértéke az 1. számú táblázatban meg-. határozott mértéktő|eltérő |ehet, fcjldszinti beépttés e|érheti a 100or6-ot, foldszint

.;. ^ 
fölĺjtti beépítés elérheti a 80 o/o.ot, az L1-V||l-5 je|ű építési övezet kivéte|ével.

' e)" Meglévő tetótér - kzáró|ag a meg|évő tetősíkok megtartásáva| - beépíthetó, de az. . .ingatlan beépÍtése az 5,0.ös szintterÜleti mutató értékét nem ha|adhatja meg.

Đ" alapfokú önkormánpati feladatokat e||átó intézmények esetén az épĺtménymagasság
' . :d.'57fpú táblázat szerinti |egkisebb értékének |ega|ább 6,00 méternek kell tenni. A
ll csatlakozásná| azilleszkedés szabá|yait ketI a|ka|mazní.

szeľšez'itben a |}lza}E. (ItI.l8) sz önk. ľendelettel,
A És EcYsÉGEs SZERKEZETBE FoGLALTA A 35/2o08.(VI.I8.) olĺrc. Rpľopl-pľ

:.:1k:j.:b^T.u 46n008.(lK12') önk. rendeletłe|, a 45/2009,(xll.21.) rendeleÜel, a 3ó120lo.(tX'l0')
,,, 

ľł}!!,,^,):,:ĺIll9.).<ink. rendelettę|, a 4al20|2.(vĺl'2ó.) rendeieÍtel, a 63D0|2. (xI.23.) önk.
.*l1sľ'];'^:.^u'8?ll2.(xl.o7-) onł. ręnaetette|, iżínols.(vl.l3.) sámú ľendeletteiJi;dĽ.ivií''ís.i 

",''ffio:f:t:'|'.'loYábtá az 50lf0|3..{xrl. 05'} számú rendelette|, hatátyos 2013. december 5.tđ, továbbä a'' /' /\7r r Ą \ .. \- -... -- '/ !Ĺ9!' lrqrqJvg wr J-lvr' .v YąUvg':rt' 't Y t: |l.J sz. onk' rendelettęl, hatáĺyos 20 l4. junius IZ-töl, ľendeli< elśseiL a fotyamatban lévő ügyekben

ť'ľ?ilTľl,"ľbbá, a 42D0ń Gr.il];;. ä,'i.],"na"l"o.l, hatályos 2014. november 20-tlt. ľovauĺa a
,łÍ''$Tł'ľ';l,-i'uk. ľld€lgffel' hatályos zolą. aeceä'i#'il'.ľ"'5ä'üi'''.''.l őnk. rendelettel, aJJ.{/l.zz.,,''oIlK; rendelettel' az 55ľ20t5.(ilI.l0') iink. ľendeletľel, az sl2o|i.(ĺ|,Il.) onlĺ. ľendelettel, a
ł,í..(Xĺ'lz.; Ör-tel,

:ll,ľ1.'1ĺ.l.?''9-l5.(|II'31.) iĺnk. rendelet 10. $, hatrlyos 20l5. ápľilis 3-to|.
ou.tj'.,9oo' 

'. 
(D(:l9^) önk. rendęlet 12.$ (t) bekezdése, hatályba Iép 2011.l0.l9-én

a.a.48/2Ql'4. (xtr.05.) önk. ľendelet 9. $ (l) bekezdése, hatályos 20l4. decembeľ 5.tő|.
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Avant.lmmo Mérntjk| és |gazságügyĺ Szakértői Kft.

Az építési ovezetek teru|etén a te|kek és az építmények kia|akítására vonatkozó para.

métereket a 1. szám(l táblazat tańa|mazza.

ábIázat

14

legkisebb kiala-
kttható

terep
szint
alatti

beépĹ
tési

mértéke

épĺtménymagas.
sága

. 
seroľ<télek :e'seŕén..'
rnél yga ráz s léÍe sĺtĺő se e setén

.-:t:.- .-. ., ....'i ..j . .

ho



Avant. I mmo Mémoki és lgazságtigyi Szakértőĺ Kft.

Lemez kerítés és garázs

i..' 9. sz. a|atti te|ek és garázsok

9' sz. a|attitelek és garázsok

í 1. sz. alatti belső udvar

Kapu bejárat

,4
Budapest Vllĺ. Bauer Sándor u. 9.1 í. 35128 hrsz
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Avant'lmmo MérnÖkĺ és |gazságügyi SzakértŐi Kft.

Udvar a kapuaĺj fe|é

Ere szcs ato m a, deszkáza|

Lezárt |akások

Lezáń pad|ás fe|járat

Budapest Vĺ||. Bauer Sándor u. 9-11' 35128 hrsz
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Avant.lmmo Mérnoki és lgazságtigyĺ Szakértői Kft.

Pĺnce lejárat

Bo|tíves pince

Pince |épcső

Budapest Vll|. Bauer Sándor u. 9-11. 35'í28 hľsz
.'l.;.. ll,: 
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.P VI.1
iF'VI"2

rĺŁaće i Vĺ ll . ?i vcc.

PINCEF.GtYt]SÜ
PINCE
PINCE
PĺNCE
PINCE

aryagtapaszä,s
agyaglapasńás
?'p)ľagÍapasztás
agyafiapasńtts
aglĺagtapaszťás

;11,18 m2
1.i,75 rÍ]2

13,62. Ín2
fÜ,CÜ m2

9,64 rn'Ł

ÜSSZ,ESEN: 86. 1 5 ĺn2+0+0+0+Ü
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Lž.{;) DĽ cl i ą il oľ{,u,our"
F i.2 SZABF

.. z.ĺ iLćszc.e,Á'
Ý2.2 NlłPA.LL
p z.s rÜRno

F 3.t ELCSZOBI'-
Ý 3.2 s7cBA-

r<er.ľes

F 5.l ELc'sZcB,Ą
F 5.2 sZoB,Á.

ľs.t pl-oszcsp.
ľ o.z rÜnoo
F 6.3 SZOEA
F 6.4 KONYHA
F ó.5 szoBA

rz.l elÔszopa.
F ?.f szołĺ'

F 8.1 ELosZoBÁ
F 8.2 SZOBA

.rg.ĺ pLŐszogĺr.
F 9.2 SZOBA

'r to.t sl-oszose
F 10,2 SZOBA
r'io.s ntrRoo

,t rr.l szcBA
ľ tt.z ElÓszose

,'p rz.l aLoszogÁ'
.F ĺ2.2 szoBA

Lapbilĺkcĺat 3,31 ln2
Parkętta 25,łf lĺlŻ

Összgsgĺ: ..14,.7.l 
rĺŻ +c+c+,J+0

Lapbuľkclat .l.Sf ĺlt2
Parketta 25,92rÚ
Lapburkolat 3,f3 ĺnf

osszesaľ: 32'67 62 +{+C+0+0

Lapbu'kolat 7.13 m2
Pal..ketta 14"25 rďt

osszrsrr'l: 2|,38 ĺn2 +0+c+C+0

Lapburkolat ĺ0'13 mf
OSSZESEN: 10,1?' m2 +SrC+&rC

Lapburkclat S,38 in2
Paĺtetta l4,?-5 ĺnf

OSSZESaT: 2C.63 rn2 +GFO+GI-O

Lapbrukolaĺ
Lapburkolat
Parkętta
PVC
Parketta

2,98 mZ

3.óC nú
14.63 m2
1,50 mf

14.81 m2

osszsseN: 4.3,52 m2 +0+ü|sr0

Lapbuľkolat ó'38 m2
Par*ętta 14,f5 n2 .,

osszE9EN: 2c.óc m2.ł{+&|G|-0

Lapbuľkolat I.safia
Paĺketta L4,I6 tĺl?

osszgspľĺ: 2i'l'5 mf +c+cŕ+0+0

Lapbuľkolat 6,75 lĺo
Pai.ketta t1.ś3 in2

OSSZPSSI I: 18.38 m2 +C+0+0+0

Lapbur{<olat 3.5C mz
Parketta 15,&l m2

Ĺapburkolat 3,60lĺtf
CSSZeSghl: 22.1 0 in2+0+0+0+0

Parketta lL,f| ttťf

Lapburkclat 6,56 n2
összsspĺĺ: 17.77 ĺn2 +GÚ+üľ0

Lapbrnkolat 7,5a íÍo
Paľketta 10"98 m2

osszgSgt'ł: 13,45 *2 a$+Q+&r0

Lapbuľkolat 6.c0 m2
Faľketta 1l,ó3 m2
Parketta l l'ó3 m2

csszEsaľ: 29,2ś rn2 +0+c+&ro

Parkęta |4,02ÍÍ12

Lapbur*alat

!-apbwkolat

4,7C nf
3.CC m2

Összessľ.ĺ : 2 ĺ,,I 2, ÍÍű ]ł+0+ 0+c

KÁPUE3jltRo
Lc1,LĎLJ
MOSOI(Oi\iY!':A

L(JlVi l ŕ\I(

iÉľcso

11.5f n?
4.(rB m2
5,3f ni
1.sł r,2
5.lC tĺ2

FoLDSuii\łT css.l=sEiĺ; 3r$'98 rĺ2+&ľ0+üľ0

5Ą
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.| /2 Törö|ve: N

Háľom és annáltöbb |akásos |akóć 11221 He|Wąi szám:

rendezett 1 onkormánlrzatilu|aidon:

14 saját tu|ajdonú lakás. és heĺyiséggazdálkodás

ezettség:

35128 Ktĺzter.: N Külteľ.: N

lgen 1

s3



1t1 Törö|ve:

Három és anná|több |akásos |ď 11221 Hé|\lťajziszám;

rendezett 1 Önkormányzatitu|ajdon:

14 sajái tu|ajdonú lakás- és heĺýséggazdá|kodás

35128 Közteľ.;N Kĺilter.: N

lgen 1

Az ingat|an megnevezése: LakóépÜlet + udvar

Az ingatlan cĺme: Főváros, megye: Budapest

H"lyi"eg azonosító tł5rzsszáma: 25405 Neve; Budapest V|ĺl. kerü|et

1 086 Bauer Sándor utca 9.1 1 .

j{ fö|drészlet tuÍajdonjoga: a Íti|drésfet kízáľótag önkormányzat tulajdonában van

kor|átozottan forga|omképes a he|ý döntés a|apján

á|lamituĺajdonbó| ĺngyenesen önkormánpattulajdonába ke ĺ
éy: 1993 h,ő: 12 nup: Ü2
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1ĺ3 Törölve: N

Három és annáltöbb lakásos la} 11221 Helyrajzi szám: 35128 Köäer.: N Küĺter.: N

rendezett 1 onkormánpatituĺajdon: |gen 1

14 saját tulajdonú ĺakás- és helýséggazdá|kodás



jil

i:.

Íendezeitség;

3 lt
; Három és annáĺtöbb lakáscs lakóé 11221.g7

Tőrö|ve: l
Helyrajzĺ szám: 35128 I A Kozter.; N

lgen

ffi
o nkor m á n yzatĺ. tü|ajdo n

Ą'e: ' Éprde. ł. 'łę{ľ$śsęii'Icř}ztekedŕji



rTľlłzýiĺĺłgą.rÍi:i4Đ:ąľ!!:ľqsaľe'.r j'ł.aü{ó'.é.Ńffi
Törtilve: N

.aĺ]szam: 3 ĺ2
flgatlanjeĺieg: Három és anná|több lakásos |aRóé 1-|221.g7 HeĺyĘziszám: 35128 / A
ilegnevezés:

logĺ rendezettség: 1 onkormányzati,tu|aidon

Az épület éľtékadataí

#,Íá::#^::i:l:[H :,:#tr,#:;:,ťf#ľ:r 2o13R1 .M,,o . Nyontstva: 2017.04.26. Csete Gyu'a Kriszti-án

;

Köäer': N Kü|teĺ.: N

lgen I

Adatfögzítés

Aláĺrás: Keft.:

!31.0

i3i. 1

Megnevezés év értékváĺtozás n rĺ břuttó érték egyenĺege e' FtKonw szerinĺi :nrlttá Áĺ+Áv 2001
1 100

Bruttó érték változás 2014 Ý 1016.ĺ 11 261
i31.2 Bruttó érték vá|tozás 2015 + 1A 544
::3f'

21 805
Becsult érték 2004

łJJ. Állagmuatď 6 80-999Á
člU

,jzerződéskĺités dátuma szerżődéskötés éÍtéke Ft Kifizetés dáfuma Fö|dhlvatall átvezetés dátuma

Adatrtlqzíté
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Nem hite]es tulajdoní lap
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megÍcnđclés
eddigí díja:
0ľt

súgólEDÄPE's! v:ÍIi.xER.
BÔltorĺillot 35128 helyrĺjri sz{m

szekŁÔE l 53

ll)86 Ěł,o}Pc3T vnI.KeR. &*! sifurdor utsśa lI '
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Avant.lmmo Mémtkiés lgazságügyi Szakértói Kft. T: 06-30/908.1995
í03í Budapest, Városfa|kÖz 5. e.mail:avantimmo@t.onlĺne.hu

lNGATLANFoRGALMl szAĺ(t/ÉLEÍ'íÉNY
a Budapest Vl||. Bauer Sándor u. 13.

35127 hrsz a|atti kivett lakóház udvar gazdasági épületról,
műszaki, újrae|őá|lításĺ érték alapján

Budapest, 2017. május 06'

63



Avant. lmmo Mémoki éS I gazságÜ gyi Szakértői Kft .

ÉnľÉxeÉs| BlzoNYĺwÁNY

A kívü|jegyzett kivett |akóház udvar, gazdasági épÜlet ingat|an mtjszakĺforga|mĺ értékét, új-
rae|óá|lítási kö|tségbol, avulással számítva, a fordulónaponl az alábbiak szerint áĺ|apítottuk
meg:

tvezeti besoro|ás: Magdolna negyed
Építésĺovezet
Fo|dterÜ|et mérďe m2

Fo|dterület értéke Ft

Beépĺtett szintterüĺet m2 ÍÔĺdszint

A foldszint miĺszákiforga|mi értéke Ft
A pinceszint alapterülete m2

A pinceszĺnt műszakiforgalmi értéke Ft
Felépítmények műszaki forgalmi értéke kerekÍtve Ft

Forga|mi műszaki érték ĺjsbzesen te]ek + fe|építmény Ft

Lí-V||l.{
649

í33 98o ooo
362,{g

11 535752
307,34

2 305 050
í3'84o-0oo

147 820 000

BártfaĺLászló
ok|. ü. mérntik

ingat|anfuÍga|mi igazságügyi szakértő

é* "qT 5144 ł

Budapest V|||. Bauer Sándor u. í3. 35127 hrsz

Go



A Józsefvárosi Gazdá|kodási Kĺizpont Zrt. megbĺzási szerződése a|apján az Avant.|mm
Mérnoki és lgazságügyi Szakértői Kfr. e|készítette a kĺvtiljegyzett lakóház ingatlan műszaĺ
forgalmĺ értékbecs|ését. Megbízásunk nem terjed ki a he|yiségek és |akások egyenkéntife
mérésére és egyenkéntĺ értékbecslésére.

2. Alape|vek, feltételek

. A megbízók á|ta| rendelkezésre bocsátott adatok valódiságát és teljességét nem vĺtattuk.
- Az átadott adatok rögzítésén túljogitermészetű vizsgálat nem történt.
- A vizsgálat során az ingatlant szemrevételezésse| minősÍtettük, más jeĺ|egtj, invazív, stati
kaĺ diagnosztikaĺ vizsgá|at nem történt'
- Potenciá|isan veszé|yes korü|mények, anyagok elófordulását nem rögzÍtettük, ezekért, i|teĺ
ve a fe|fedezésükhöz szÜkséges szakéńe|emért nem viselünk fele|ősséget.
. A forga|mi érték meghatározásánál az ingatlan egészben torténő értékesítését tételeztÜ|
Íe|. Az ingatlant tehermentes, birtokba vehető állapotban értéke|tĹik.
- A szakvé|emény kizárólag az í. pontban Ieírt célra készu|t, báľmely egyéb cé|ra történ(
fe|haszná|ása nem engedé|yezett. Az értékbecs|és változatlan kÖrü|mények esetén 180 na
pig hasznáĺható fel.

' A,szakvé|eményben szereplő érték mĺndig egy adott idópontra -a fordu|ónapra- vonatkozik
mert az érték nagysága fo|yamatosan vá|tozik. A befektetők és tu|ajdonosok az adott va
gyontárgyat, a gazdasági, politikai, jogi kömyezet váttozását és az ezékkeĺ összefüggő koo
käzatot minden idópontban, újabb infonnációk birtokában másként Ítélik meg.
-'Mĺnden adat és tény, amia szakvéleményben szerepe|, legjobb tudomásunk szerint helytáĺ
:ló és pontos. Fetkutłásuk során az e|várható gondosśagla| jártunk et, de nem váltalunl
felelősséget olyan adat, vélemény vagy becslés pontosságáéľt, amit mások adtak át ré.
szrinkre.
.'A szakvé|emény kizáró|ag a megbízó részére készült, il|etékte|enek semmilyen formábar
.nem h.a9z1á|hatják fe|. Nem hozhatók nyilvánosságra sem a dokumentum részei, sem egé.
1S!e]a kész[tő előzetes kásbeli jóváhagyása né|kri|. A szakvétemény a Ptk. s6.s (14) bekez.
's"ése a|apján törvénnye| védett.szelbrňíakotás.

flTanúsĺtvány

A;szakvéĺemény készítóje tanúsítja, hogy az álta|a tett megá|tapĺtások igazak, és he|ytál|óak,

'a'megpÍzott 
függet|en, és díjazásä neńięg a megá|lapĺtótt e'rtenol Ävélemenyoá,íĺoglali

etęmzéseket, vé|eményatkotásokat a lĺoĺátozó feft éIeĺeli hatáľolják be.

4i.Az ingattan leíľása

.Környezét-
. Bęépítettség
:ursa purKolata Aszfalt és kockakő
rtetl UA Dĺszburkolat

]ir| 9l l\Ul.1Đ Utcán
l]Í\uáusseg| Koz|eKęoesl megál|o 5 percen be|ü|elérhető

lq
5 percen belu|elérhetó
Mérsékeĺt

',|:9lĺ'rferulef
':..vlgĄ tE| uĺgle
.r---ersane 

-

-

649 m'
Sík' épülettel és keríltéssel bekerÍtett

Budapest V|||. Bauer Sćndor u. 13.35127 hrsz

Int.lmmO
mtÍszakĺ
<éntifeĺ.

történő
180 na-

*ért, i|let-

tételeztÜk

foglalt

vonatkozik,
z adott va-
lfüggő koc-

rint helytá|.
n vállalunk
dtak át ré.

l formában
, sem egé.
l-l,\ hakaz-

4
6íl



Avant.lmmo MéĺnŐki és lgazságtigyi Szakértői Kft.

Tégla boltozatos pĺnce, fagerendás záróÍřj.
dém

Budapest V|||. Baueľ Sándor u. 13.35127 hĺsz

A |akások' he|viségek ie|lemzői
Közös tu|aidoni hánvad 1 o0 o/o ĺĺnkormánvzati tulaid on. nem' társasház
A|apterület fó|dszint 362j9 m'
AlaoterÜlet oĺnceszint 307.34m'
Lakások száma 6 db + 2 db Üzlethe|viséq' kapuali. lomtár. lépcsö.
Belmagassáoa Lakásokban és a helyiségekben 3,0 m
Táio|ás Udvari beiáratú lakások
Komfortfokozat A|talában komfortos,2 db lakásban van oázvezeték
Tulajd0nos Bp' V|l|. ker. Önkormánvzat1l1
Elektromos enerqia Közĺjzem i há|ózatra csat|akoäatva. mérőóra van
Víze||átás KözĹ]ze m i há|őzatra cs atlakoztatva
Gázvezeték KôzĹizemi há|ózatra csatlakoáatva. méróóra van
Gsatoma Közüzemi hálózatra csat|akoztatva
szemétszállítás Közüzemi szo|qáltatás
Fe|ületképzések tíousa Vegyes típusok
Felületképzések állapota A|talában ovenoe' vizes. beázott

Ertéknövelő tényezők Naov földteru|et kĺs |akásszám

E rtékcsokkentö téńyezók Nem társasház
Tartószerkezeti gyengesfu , kapualj aládú.
colás
Falnedvesség' repedések' penész
Gyenge, gazdaságosan nem fe|újítható múi-
szakiá|laoot



Avant.lmmo MérnÖki és lgazságĹlgyi Szakéĺtli KfŁ

s. Éĺcxrépzés

5.í. Az ingat|an értéke|ésének módszere

Az Állóeszroz Értére|ők Európai Csopoľtja (TEGOVA) ajánlása a|apján az ingatlan jel|egére
való tekintette|, az újraelóál|ításí értékból avulássa| számított műszaki érték megá||apítás
módszerét a|kalmaáuk. Figyelembe vettük a2511997. (Vlll. 1.), a módosító 32/2000 (Vll|.
29.) sz. PM, az 5411997. (Vlll.1.) FM sz. rendelet, az European Valuation Standards (EVS)
2oó3 - 2012. évi értékelésĺ szabvány, a Budapest, Jozsefuárosi tnkormányzat 16t2a05. (lV.
20.) és a módosító 5512006 (X|l' 15.) rende|et e|őírásaít. Az alapadat szolgá|tatást valósá-
gosnak fogadtuk e|' Foldmérésre, helyszíni, egyenkénti alapterület fe|mérésre és egyenkéntĺ
forgalmi érték meghatározásra nem szó|t a megbízásunk, eá a megrende|és és munkadĹ
junk nem tarta|mazza' Az épület nem társasház, tuĺajdoni hányadok nĺncsenek. A kozös terü-
letek (közlekedők, kapua|j, stb.) a szĺntteruĺetbe beleszámítanak'
Az ĺngatlanok értéke|ése összetett feladat. Ezért he|yszíni szemĺét tartottunk, fényképeket
készítettunĺ<, szóbe|i tájékoztatást kaptunk, környezettanulmányt végeztünk, és az tnkor-
mányzatná| informáĺódtunk. A forgalmi érték megá||apításához felhaszná|tuk a NAV Illetékhi.
vata|ĺ, a nyomtatott és az e|ektronikus szaksajtoban felle|hetó' valamint a más szakcégek
á|tal rende|kezésünkre bocsátott árakat' és az Avant.|mmo Kft' adatbázĺsának információit.
.Az Angol Királyi Vagyonértékelők szövetsége (RICS) szeńnt az oMV (open Market Va|ue)
azaz a nyílt piaci érték az az ár, ame|y osszegért egy vagyontárgyban va|ó érdekeltség mél-
Íányosan, magánjogi szezódés keretében készpénzért a |egnagyobb.valoszÍnÚséggel elad-
ható A pontos ár csak versenyeztetésseĺ állapítható meg.

Feltéte|ei:

-.'Rz elado hajlandó az eladásra.
;.Az adásvéte|i tárgyalások lebonyo|ításához figyeĺembe véve a vagyontárgy je|legét' és a
;pĺaci he|yzetet, ésszerű hosszúságú időtartam ál| ľendelkezésre.
':.'A tárgyalás időszakában az érték nem változik.
.- A vagyontárgy szabadon kerül piacra, meghĺrdetése megfe|elő nyi|vánossággal ttrténÍk'
- Altalánostól e|térő speciálĺs vevői kü|ön ajánlatot nem veszünk figyelembe.

Budapest Vll|. Bauer Sándor u. 13,35127 hrsz



Avant.|mmo Méĺnrki és |gazságĺigyi SzakértoÍ Kft

szintteriiletek digitális mérések a|apján

Nettó alaoteiulet ń?
F,ĺ Lakás 46.70

F2LaRás 32,27

F3 Lakás 43,96

F4 Lakás 31,í9
F5 Lakás 30,82

F6 Lakás u,22
F7 Üz|et, raktár 37.00

Fa Üz|ethelviség 18.72

FSZ l. Kapuali 29,40

FSZ |l. Lomtár 6,96

FSZ |||. Lomtár 8.10

FsZ |V. Lomtár 8.95

Fsz V. Lomtár 18.72

FsZ Vl. Lépcső 8,28

Fsz V|l. Lépcső 6.90

Fö|dszint Összesen 36eí9
Pínceszint 3AT34
Eoület Összesen 669.53

dĺgĺtális a|aprajzon számítási hibát ta|áltunk, az éńékbecslésben a korrigált, helyes értékkel

BĄ

Bu$apest Vlll. Bauer Sándor u' 13. 35127 hrsz



Avant'lmmo MérnÖki és lgazságügyi Szakértói Kft.

.3' Földtert.iIet éńéke|és

212651

133 981 299

Budepęst V|ll' Bauer Sándor u. 13. 35í27 hľsz 4
6í
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1 szeÍkezeti e|emek (a|apok, főfa|ak) Szemrcvéte|ezés
Gyenge' szĺgeteĺés hibás' csök-
kent teheÍbírású 20 %

z Kozos terij|et, pĺncę szemÍevéteIezés Gyenge 20 %

Kozos terÜ|et' pae!ég szemrevételezég Gyenge 20 %

4 Utcaihomlokzat szemÍevételezés Gyenge 25 %

Udvari homlokzat, belsći udvar szemřevételezés Gyenge 20 %

Fedé|szék szemre\,élełezés Gyenge 20 %

7 Tetőfedés szeínrevéte|ezés Gyenge 20 %

r Kémények Szemĺevélelezés Gyenge 20 %

o Csapadékvíz e|vezető ereszek sŽemÍevétoľgzés Gyenge20%

10 GázbekÖtó vezeték szemrevéĺe|ezés Megfele|ó 40 7o

11 Szennyvĺzvezeték (ktzÖs] szemÍevótoĺezés Gyenge20%

Avant' |mmo Mérnoki és |gazságĺigyĺ Szakéńói Kft.

Az épü|et műszaki állapota

A |akóháa m űszak! értéke|ése újraelőál|Ítási kii|tségbő|, avu|ással

|akások és he|yiségek

!ép.'1rn.ényekösszesen

Fizikai áÍ|apoto/o 25

F un kcĺonál is á||apot, olo 70
Körnvezetiá||apot % 70

Úirae|őá|ĺítási ktg. Ft/m2 260 000

Fe|építménv a|apterülete m2 362.ĺ9
Épĺtménv számított értéke Ft 11 535752

Fĺzikaĺ á|lapot o/o 20
Funkcionális á|lapot o/o 50
Kornyezeti á||apot 7o 50

Újraelőá||Ítási ktg. FVmz 150 000

Pinoeszint alaptenilete m2 307.34

Építrnény számított értéke Ft 2 305 050

!ékĺiház fo|dszint Ft 11 535752
Lakóház pinceszint Ft 2 305 050
É pítménve k forga|ńĹértéke összeserl rt 13 840 802
Épĺtmények fongalmi értéke kerekÍtve Ft í3 840 000

Budapest'Vltl. Bauer Sándor u. 13. 35127 hrsz
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Avant.|mmo Mérntikĺ és lgazságtigyi Szakéľtői Kft'

.6. összesítés, fćĺ|dterület és fe!épíbnények mĺiszaki értéke Ft

Építésĺövezet
Fö|dtertjĺet értéke Ft

Beépített szintterĹi|et m2 földszĺnt

A foldszint műszaki forga|mi értéke Ft

A pinceszint aĺapteriitete m2

A pinceszint műszaki forgalmi értéke Ft

Fe |ép ítmé nyek m ĺiszaki forgalmi értéke kerekítve Ft

Foľga|mi mĹiszaki érték összesen te|ek + fe|építmény Ft

LíĄ/ll|.í
. í33 98o.ooo

362'í9
{1 535 752

307,34
2 305 050

'í3:840.000

..í47'820.000

iB.'qlfląpest V|ĺl' Bauer Sándor u' í3. 35127 hrsz
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Avant.Immo Mérntkĺ és |gazságügyĺ Szakéńői Kft.

Forga| m i érté k meg h atározása összehason |ító adato k a |a pjá n

í. Fö|dszint, |akások és helyiségek

ĺęli.Ľi'T:nv értéke tartalmaľŽa a közĺjs terű|etek és a fo|dtertjlet értékét is. Az FHB jelen.
i!'.'T:'ill az é|énkülő kereslet miatt a használt lakások piacán reálérték növekedés való.

Az épü|ęt kora, műszaki á|lapota

ÉpÚ|etm beĺÜ|i Í6kvés (ut€i, UdEÍi, om.)

.Budappst 
Vll|. Bauer Sándor u. 13, 35127 hrsz
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2. Pinceszint

Avant. Immo Mérnoki és |gazságügyĺ Szakértói Kft 11

ÉńékeIendó 1 4 ? 4 5

ffi......"ĺ'''.'l;'ilff
Gazdasági té4y49!_-

Ąr (Ft) 4 500 000 3 000 000 4 600 000 2 900 000 2 450 000

nformáció forrás NAv|l|oĺ'ik l{Av|lĺďéł{ NAv l||€ték }'lAvtllełék NAV ll|€{ek

inqaÍĺan alapterü|ete (m.) 307,U 47,@ 39,00 51,00 33,00 29,00

=aj|agos ár (Ft/m. 87 045 95745 76 923 90 í96 87 879 84 483

ngatlan iellege Pince Pince Pince Pínce Pince Pince

Ąz áĺ ie|leqe Tranzakcĺl Tĺanzakđó Tľanzakcĺó Tľaneakció Tranzakcĺó

(orrekciós Íénvezó 1,00 1,00 í '00
't,00 í'@

fulaidoniooi viszonv tnkoĺm. tubjdon Tulajdon Tulajdon Tuĺajdon Tulaidon Tulajdon

(onekciós ténvező ĺ'00 1,00 í '00 í'00 1,00

!|adás/aiánĺat időpontia 2417. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016.
(orrekciós tényezó í.00 ĺ'00 1,00 í,00 í.(Đ
(orrioá|t ár 4 500 000 3 000 000 4 600 000 2 900 000 2 450 000

(órrĺgá|t egységár (Ft/m2) 87 045 95 745 76 923 90 196 87 879 84 483

Helyszíni tényezőh
:Ihe|yezkedés a keÍtJ|eten be|0ĺ ua. ua. ua. ua. ua.

(orrekciós tényezó 1,00 1,00 í '00 ĺ 
'00

í'00

Ąz épü|et loka|ízácilja' á|ĺapota jobb jobb jobb jobb jobb

orrekciós ténvezô 0,85 0,85 0,8s 0,85 0,85

llhe|vezkedés az éoii|eten be|ü| ua. ua. ua. ua. ua.

(orrekciós ténvező í 
'00

í'00 í '00 1,00 í.00

śonjgá|t egységár (Ft/m,) 73 988 8ĺ 383 65 385 76 667 74 697 71 810

Eladhatósági tényuők
orszerilség, pĺacképesség ua. ua. ua ua. ua.

qrrekcĺós tényező í'00 ĺ '00 í '00
ĺ'(){) í '00

iésználhatósás' funkciÓ, köarrűvek ua. ua. ua. ua. ua.

lorrękciós tényező ĺ'00 ĺ'00 ĺ'00 ĺ'00 í.00
ĺiśzaki á|lag ua. u8. ua. ua. ua.

(pľĺekciós tényezŐ 1,00 ĺ'fi) í '00 í'00 í'00
i3jlagos forga|mi éÍték (FVm2) 73 988 81 383 65 3{t5 76667 74 697 71 8í0
izámĺtott forgaĺmĺ éÍték Ft 22 739 569
(érekített forgalmi érték Ft

sÍtés ĺisszehasonlító árĺ

ILakások és he|visét

Ellcęszint forga|mi

I tsszesen Ft

-

zehasonlító módszerre| s:
nagy fo|dterÜĺet, a ĺakäso

' 
eredményt adott, ezért a

!rl::

i,,i I l.l
i'l':,1....'

:.ci',
i.'i:l ::irt:..

ľ:li..ij.t' '
i;.iii:: r

Budapgl

ft a|apián

-

'ef 
torg

Émĺtott értékbecslés a kÜlön|eges körrl|mények, a kis lakás-
k' helyiségek és az épület leromÍott á|lapota miatt nem érté.
zt figyelmen kívti| hagytuk.

itVlll. Bauer Sándor u. 13. 35í27 hrsz



Avant. |mmo Mérnoki és |gazságtigyi Szakértoi Kft

űszaki leíľás, diagnosztika

pince + fo|dszintes épü|etet nem a|akĺtották társashtlzłá, 100 % önkormányzati tu|ajdon. A
iáńž. 'ĺgäo-ún épĺit, o|dalhatárokon á|ló L a|.aĘú beépítésęe|.-A.telek hosszabb. oldala

iäi,*ti,]ňiĺ."''njlnaió, kedvező o|da|aľányú téglalap. Az épület utcafrontja a teĺek teljes

.ä".;Jóét elÍog|a|ja, kcizépen kétszámyú te|i fa kapu taláĺható. Az'ydvaro.1 tirede1ett,le-
i ia'oň"n, gesaenye és akáďával. Az udvaron egy romos, veszélyes, sÜrgősen bontan-

. iomtárnak haszná|t melléképü|et van.

|akőházkó és tégla sáva|apozással, szigeteĺet|en tomör agyagtĄl|a felmenő falakka|, tég|a

ittoiatos pince, fágerendás fö|dszĺnti fodémekke| készÜĺt. ł f3Fl. 
" :.ig."l"l9: n!u{i1miatt

zesek. Az utcai és az udvari hom|okzat vako|at szennyezett' több, mint 50 %o-ban hĺányos,

iávazatvĺzes. A teto az utcafronton nyereg az udvarĺ szárnyon fé|nyereg kialakítású, cse-

íl'élaa'ĺ. A tetó hu||ámos, szétcsúszott, a héja|ásl és a |éceztást helyenként javították, de

iadtäson tobb he|yen beá{9' nyomai |éúszanak',Az.ereszcsato'n3 łg',az ereszdeszkázat
nge, |eázott. A kápua|j a födém meggrősÍtese miatt fagerendákka| a|ádúcoĺt.

eňiiíetnen 6 db fö|dszinti |akás és 2 db nem lakás cé|ú utcai Ĺzlethelyiség talá|ható. A
kások nyĺ|ászárói régi fakeretes, egyszeres üvegezésűek, gyenge ál|apotban, egy udvari

kásnak van műanyag keretes ab|aka és ajtaja. A |akások falai vĺzesek, fa|nedvesség, pe-

a mennyezeten beázás látható.

|akóházban csak két lakásba kötötték be a gázvezetéket. Utcai és udvari pince is van a
ban. A bejáratuk 1,60 m magas, nem szabványos' A tégla boltív |elgnagyobb belmagas-
a2,ôB m. A pĺnce vĺzes, az utcaĺ pincében és a pad|áson néhány m'törme|ék ta|álható.

,lĺakóház műszaki á||apota gyenge, kialakítása' kora, műszakĺ állapota, a nagy földterÜ|et és
kis |akásszám miatt, a gazdaságosan nem fe|újÍtható kategóriába tartozik.

+o

Budapest Vll|. Bauer Sándoľ u' 13. 35127 hrsz



Avant. lmmo Mérntki és |gazságÜgyi Szakéńői Kft.

BU DAPEsT rŐvÁnos Vl|l. KERULET JozsEFVÁRos öľ xonmÁNYzATA

KÉPVE E LÓ.TE sTÜ LETÉ ľĺ e x

66/2007.{xll.í 2.) REN DELETE
ĺozsepvÁRos KERÜ LEil ÉPiTÉ$ SZABÁLYZATÁRóL (JoKÉsz) .

Fóváros V|ĺl. keru|et Józsefuárosi tnkormányzat Képvise|ő-testülete a he|yiön.
szóló, módosĺtott í990. évi LXV. t<ĺrvény 16. $.ában, va|amĺnt az épĺtett

vezet a|akításárolés védelmérő| szóló 1997. éviLXXV|||. törvény 14. s (q) bekezdésé-
Ŕapott fe|hata|mazás a|apján mega|kotja Budapest Józsefváľos Kerületi Epítesi Szabály-
(ĺovábbiakban .llxÉsz1.

Lí.vll| je|ű zártsorri beépítesű, nagyvárosia-s lakóterület építési ôvezeteinek rész|etes

{.s

:1) Az Lí-V||| jelű építési övezetek területén
l' a) Az épü|etek fö|dszintĺ beépĺtési mértéke - teremgarázs' intézményĺ, kereskedelmi
] funkció |étesítése, i||etve ezek vegyes alka|mazása esetén - az L1.Vll|-5 kivéte|é-":: veĺ _ elérheti a 1000/o-ot.

., i . b) A felső szintek beépÍtési mértéke, a már mę|évó ĺäpületek utólagos udvar|efedése
i .. esetének kivételével- nem haladhatja meg az e|őírt beépĺtesi mértéket'
ł... c)l Az építési civezetterületén ĺétesÍtendő új lakóhazban kiskereskedelmi rendeltetésĺ
.'. egység csak az épület pinceszintjén, flldszintjén, va|amint e|só emeletén a|akĺtha-
.;i . tó. ki, a bruttó kereskedeĺmi célú szintterÜlet |egfe|jebb 1.o0o m' lehet.

'' d) Az övezetekben |étesĺthető, lakófunkciót nem tartalmazó közintézméný és szá||ás-
'. , : . je|legti intézmények épÜ|eteinek beépÍtési mértéke az í. számú táb|ázatban meg-
': ''' . határozott mértéktő|eltérő |ehet, fÔldszinti beépÍtés e|érheti a 1007o-ot, földszint
' fólöttĺ beépĺtés elérheti a 80 o/o-ot, az L1-Vtll-S jelri épÍtesi Övezet kivételéve|.
e)" Meg|évő tetótér. kizárólag a meg|évő tetősíkok megtartásávaĺ- beépíthető, de az
;', ingat|an beépÍtése az 5,0-ös szĺntterületĺmutató értékét nem haladhatja meg.

ĐJ alapĺ.olrl onkormänyzatifeladatokat ellátó intézmények esetén az épÍtménymagasság
. í- számú táb|ázat szerinti|egkisebb értékének legalább 6,00 méternek kel|lenni. A

;.: ,: csatlakozásná| az i||eszkedés szabá|yait ke|l a|ka|mazni'

szęrkezetben a:l212008. (IIÍ.18) sz. önk. rendeletrel,
A És EGYsÉGES sZERKEzETBE ľ.oGLALTA A 35/2o08.(Vt.ls.) ÖNx. neNorl.pr

.;zerk1T!u.e1'a 46ĺ2008,(Ix.|2.) önlc ľendelettel, a 4520a9.(X|I.2l.) ľendelette|, a 36D0|0.(x.t0.)
|'^,.::ľ!^|1-'...(IX:l9.) önk rendęlette|, a ą0:í0|2.(VII.26.) rendeiettęl, a $ĺ:a1;'' (XI-23') önk

!3'ľI1; i,6j?0!2.CXIL0?.) önk. rendelette|,aźlnols.gr.i:.1számú rendelęttel, a 38/2013. ivll. es'1sz.
;i:i"!l.'ľ:| :""ái!t az 50D0I3" (xII. 05.) számú rende|ettel. hatályos 20t3. decembeľ S-tóI, ĺovábbá a

:l.it.(ľ 11ż 
.1: ö:ĺ....n9:l''9*tęl, li".eiv". íolä jtilius lz-től, rendelkezéseit a folyamatban lév<ĺ ĺigyekben

1.ľ?1'ĺÍŁ.ovábbá a42ľ2014. (xI.t3.) sz' tirr|c rendelettel, hatá|yos 20l4. novęmber 20.tól. Továbbá ał:i'' /i,;-'il . . - - '. \<.^..Ý./ |w||uL|E!f9l' rl4l4|Ju5 .vlt. rlvvÝ||lug! 4v.lvr. IvYqvvo o

l.t;ĺŤjľ'f.tink. rendelette|, hatályos 2014. december 5-től, á lsnols.0n'3l.) önk. rendeletÍel, a
łi,.\*::)cnr<. rendęIettel' az 5520l5.(XII.l0.) önk' rentleletĺel, az s/2a|i.(ÍI.|l) önk. ľendelettet, a
'.l..6,$I 

; l 7' ) oľ-tel,

t.'l1?01ĺ.(I!:1].) tinl.. ľendelet 10. $, hata|yos 20l5. április 3-tól.

'Ť^'ľ9l'..x.iq.l 
ö"k rendelęt t2.$ (1) bekezdésą hatályba lép 20I1.10.l9{n

a48D0I' ,l. (XII:05) öĺlk. rendelet 9. $ (1) bekezdése, hatátyos 2014. decembeľ 5-töl.

"fu
tĺl
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Avant.|mmo Mérncikĺ és |gazságügyi Szakértői Kft.

Az építési övezetek terÜletén a teĺkek és az épÍtmények kialakítására vonatkozó para-

ńetereret a 1 . száml3 táb|ázat tartalmazza.

terep
szint
alatti

beépĹ
tési

mértéke

építménymagas.
sága
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Avant.Immo Mérnoki és lgazságügyi Szakéńői Kft.

Utcaĺ lábazat

Utcaĺpince lépcsó

Bo|tíves utcaĺpince

Kapua|j aládúco|ás

"t
Budapest Vl||. Bauer Sándor u. 13.35127 hrsz
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Avant'I mmo Mérnoki és lgazságtlgyi Szakértői Kft.

Lomtár az udvaron

Lomtár

Pad|ás

Bal oĺda|iszárny és pince |ejárat

Csomópont

Budapest Vl|l. Bauer Sándor u. 13. 35127 hrsz
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Avant.lmmo MérnÖki és |gazságügyi Szakéńői Kft.

Tető beázás

Udvari pince

Udvaripince

Bu.QapestVl||' Bauer Sándor u. í3. 35127 hrsz
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Háľom és annáĺ több |akásos |a|. 11221 He|yĺalzisz6m.' 35127 Kozteľ.: N Kü|ler.: N

rendezett .| onkormányzati tulajdon: |gen 1

14 saiát tulajdonú |akás- és he|yĺséggazdáĺkodássaját tu lajdonú |akás- és he|yĺséggazdáĺkodás

i



e|łeg:

1 t2 Törö|ve: N

Három és annáltöbb lakásos lakóé 11221 He|yr{ziszám:

rendezet| 1 onĺcorrnán}uati tu|ajdon:

1Ą saját tu|ajdonú |akás. és helyiséggazdá|kodás

35127 KÔzter.: N Külter.: N

lgen 1

1.i: :: .

ĺ:ffi ,iľ;iiłittĺĺil#l ĺ

ĺłł

T9
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Három és annál több ĺakásos |aRóé 11221-98

rendezett

Ttiľö|ve: N

He|yrajziszám: 35127 | A

1 onkormányzali.tulajoon

Közter.: N

lgen

EE.B

ETE

Kulter.: N

I

=N

ło

.

łĺ
::i)

i:i
i;j
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3 /2
Törólve: N

: Három és anná|több lakásos |akóć 11221.98 Helyrajziszám: 35127 t A Közter-: N Küľteľ.:N

rendezett o n kormányzatĺ. tulajdon lgen

Kft' GISPÁN Önkormányati Rendszer2ot3+1,oo.0o- Nyontaira:2017.04.26, Novácź<i Heonóra
taleb s s zemély nevela]ák:isa:
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EŁuds., Ĺr . ł3 ?)ĺ'ce

P'g,I PINCE
P 9.2 PINCE
P 9.3 ':PĺNCE
P9:4 it!!.,lcE

Celnantsirnítás
Ceménbirnítás
Cęńentsirnítás
Cemęntsirnítás

30'.16 ĺnŻ
21,04m2
27,04 tnZ
3t,761r:.2,

CeliíęntsiInítás
c'eńělrtsiľrítás
9ęmPlltsin ás
Qęńęnsimĺtás

1 15,60 rnz+C+o+c+c

2L,6Ą írQ
30,'16n2
T1,04 mZ
t9.0ó u2
96,59 u12+$+S+0+0

3l.f8 nf
29.90 m2

23.08 m2

8,98 m2

8$
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ffiffi

ľŁbdĺll' L\, t\ i-(.- 
-ľ:Ĺ l

F I.I ELCSZCBA
Í: |l sZoBA
F r.3 FtiRDcszoBA
F I.4 SZOBA

pz.t ELŐszoeĺ
F2.2 I.ÜRDo
F2.3 NAPPALI

F3.I KONYHA
Fi.? SZOBA
F ].3 SZOBA
p:'.ł Ńn.oi
F J.5 WC

r.ł.l Eĺ.oszoeĺ
F ł'? sZoBÄ'
Fl.s wc

F5.l SZCBA

ro't eLÖszosĺ
F 6.2 SZOBA
F ó.3 szoB^

r z.I Ĺzlr.rue ĺ.ľsÉc
r ĺ.z n'ł<lÁg

F7'i ťizLErHELYsÉG

tźpbultolat 9'ó] rn2
Paľketľa t3'95 ru2

tłpbur*olat 2.l7 nú
Paľl(eila 20,95 nP

tsszsstN, .16.70 n2 +oi{}+o+o

tzpburkolat 9.03 m2

Lapbrľko|at l.84 nl3
?aÍkeľľa 2|,!,t) ń?

ÖsszEsEN: 32.27 m2 +0+0+0+0

PVC I,l0 n?
Pa}kctl0 22.1?1íi2
Parketta t0,91 m2

Lapbrľkolat l'67 m2
Lapburkolat l.l6m2

osszEsEN:,]3.96 llt2 +0+Úio+0

Laplruľlĺolĺt
Pô|.k€|ta
tapbuĺtolat

?0,?4m2
1.53 m2

oSSZESEN: 31,l9 m2 +üĺ0+o+0

Padiětta 30.82 m2

ÖSSZESEN: 30'8? m2.{).ľ{+0+0

KÁPUBEJÁRl
LoMTÁR
LoMTÁlt
LoMTÁR
LoMTÁR
LÉPcsc
LÉP{.So

10.9(t m2
14,98 rn2
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FSZ Vll.
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