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a Képviselő.testĺiletnek

! Tiszt.elt Képviselő.testület!

I. Tényá|lńs és a döntés tarta|mínak ľészlětes ismeľtetése

I.1.)Javaslat a Budapest YItr. keľület József l. 27. tzím alattio 35204 hľsz.ú ĺngatlan
éľtékesítéséľe Híľt pílyĺzat eredményének mególtapÍásóľa

A Budapest Föváros VItr. kerület Józsefuáľosi Önkoľmány'zat (a továbbiakban: onkoľmányzat)
fulajdonában áll a Budapest vüt kertileĹ József u. 27. szÁm,íutt iszoąhrsz.-ú' 813 ď ĺđt*íl"ĺí
Csarnok.negy'dbęntalálható ingatlan. AzngatLan,,kivet, beépítetlen teÍĺileľ be;ľďássa szerepel az
ingatlan.nyilvántaĺtásban.

A-Képviselő.testĺil€t a 2o17. j.rinius 8. nąpján hozntt t47ĺ2ot7. (vI.08.) szÁmtl hatÁmzatÁva| az
abbbiak szerint döntött:

1.) hozzÁjäní- aBu.ĺlapest Mtr. kęrťilet, József u. 27 . sz'ím a|ffib 35n4hrsz.-r1, 8l3 m2 alapterületii
ingatlan nýlvános, egďordutós pílyázat utján történő éľtékesítéséhez.

2.) elfogadja ahatározat mellékletét képezś, Budapest vltr. kęrütet, József u. 27. szÁm alattl, 35204
hrsz.-ú, 813 m2 alapterĺileüĺ ingatlan értékesítésére vonaftozó páIyázatl ľemĺve* az a|áhbi tfeltételek&el. 'ÉnNrzETT- 
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Azngatlaĺĺiinimlális łra:t77.37O:0o0,-Ft+ÁI.A
Ązajźn|atibiztosíték''iisśąegei 1.8.0.00.000,..Ft

Az érvényes páúyźuatavonatkozo kikötés: apáiyámĺďďvevönek válla|nia kell, hory. :

a tele'kingatlan birtokbaadásátó|s.ĺÁmított2 éven beliiljogeĺös építésí engedé|ytszęrez,
- atelekingatlan birtokbaadasától saímított 5 éven beliiljogerős hasznílatbavételi eĺrgedélý szęÍęz, '

- . a jogeľős építési ęngedély megszerzésének 60 napot meghalađo késedelme eseten a kötbéľ .

összege 15.000.000,- Ft; a jogerős használďbavételi énge,đély megszeľzésének 60 napot meghaladó
késedelme esetén a kotbér összege 7.500.000;- FL aluely kötelezettségek banki garanciaszeuődés

megktitésével, vagy kö,zj sgyzői letetbe helyezes :útjrín (egyiĺttesen: garanciaszeĺzśđés) biztosítandók. A
gaĺaicittszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időanĺnyosan éľvényesíthetők.

Az ekőzőęken tul fetmęrülő késedelem esetén vevő által fizetendő napi kiitber mértéke 30.000,- Ft.

A Képviselő-testĹilet a versenyeztetési eljánás lebonyolítĺásavď a Józsęfuáĺosi Gazdálkođási Központ
Zrt.-t bízta meg (a továbbiakban: Bonyolító).

A pźiyéizati fęlhívás 2017. június 1'2. ĺapja és Z}I7.július 12. napja között került kifiiggesztésre

Budapest Fővríros VItr. keriilet Józsefrĺárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájĺán, a Bonyolító
iigýétfogadásra szolgáló helyiségépen, a Józsefráros című helyi lapban, az onkormányzat és a
Bonyolító honlapjan, továbbá az onkonnányzat és a Bonyolító szźmáĺa elérhetö köItségmentes

nĺroétesĺ feliiletelen, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdeťési portálokon.

Az ajźnlati biztosíték beerkezésęĺrek hataľidejeként 2017. jtĺhus 11. (kędd), 24:00 óra keriilt
meýatźrozźlsra' a pźlyánat beadrásának haĺárideje 2017. jtilius 12. (szerda) 10:00 óra volt.'A
ľendelkezésľe álló hatĺáľidőben a páÄyźnati doĺ<umentációt két. pźiyázó vasárolta meg, az ajránlati

biztosítékot egy ptűyáző fizette meg, ajánlatot egy pźlyźző nýjtott be'

Pźliyźľzatot benýjtó neve: IVY HOME Kft. (cégjegr ékszáma: o|4g-2g4go2, szélrhe|ye: 1034

Budapest, A]masi Balogh l-iórandutca 1.'B ep.tr' 1) ' . '

megajánlott vételrár: 182.100'000,- p1+ ĄFA
ťlzetési mód: eryösszegben.

A benyujtott ajźnLat átékelésekor megállapításra került, hogy a pźiyźućl esetébeĺr hianypótlĺásra nincs

szĺikség, azIYY HOME Kft. érvéĺryes pźlyźntotĺyfitott be.

Fentiek a|apjén javasoljuk, . hory a Képviselő-testiilet a lefolytatott eljĺáľĺást érvényesnet és

eredĺirényesnet a pá|yázatnyeľtesésnek pedĺgaz [V,Y HOME Kft. -t nyilvanítsa.

Javasoljuk továbbá' hogy a Képviselö-testtl|etbuza meg a Józsefuárosi Gazdá|kodási Köqpont Zľt.-t

az ingatIaĺon fennátlď.gépkoósĹbeállókra kötött bérleti szerződések fe|mondĺásával az adásvéte|i

szerződés megkötését követően.

I.2.) Javaslat a dolgozőlk részére bĺztosított parkolĺĺsľa vonatkozó t9$nlrc. (x. 06.) szĺímú
Képviselő-testĺiletĺ határ ozĺt módosítĺísáľa

A Budapest VIII. kerület József u. 27 . szźmalatti telken ąz e|őtĄesztéťdoponoeu an ahiatźiyban lévő

|98/20|6. (x.06.) Képviselő-testületi haüározat _ me|y szabźiyozás az oĺk'o.rmźnyzat lntérĺnényei' az

ontormĺnýzat tulajdonában álló gazdasőg1 táĺsaságok, az onkornőnyzat fenntaľ&ásában működő

intéaĺlények, a Polgáľmesteri Hivatal, a Budapest Főváľos Kormányhivatal VI[. kęľiileti'Hivata|ą a
VItr. keriileti Rendőrkapitányság, valamint a Fazekas Mihály Altalĺános Iskola és Gimnlázium dolgozoi

ĺészérebiińositkédveznenye' ueĺ"g dii elteneben paľkotási lehetőséget i||etve az onkorĺnányzat,

Polgráĺmesteri Hivatal, vaIamľrłjaz Onkormĺáĺyzat intézményei és gazdasági társiasvsat hasznĺlaĺíban
állďszolgálati gépjáĺművek ingyenes elhelyezését biztosítja.-, valamint a korabban hatźúyos 59lf0l4.
(IV'23.) Képviselő-testĺileti hatfu-o.zata|apjáĺ34 do|gozó parkol kedvemeĺryes bérleti díjon, valamint

itt biĺosított a paľkolĺás a közfeladatok ellrźtásőra hasznáit szolgálati gépjĺírmiĺvek ľészére .is. Az
esetleges éĺékesítést követően a telken töľténő kedvezményes parkolásra a jövőben nem lesz már

lehetőség.
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. .., :..
A B.udapest !-m. ke1ulet, Víg u. 39. s7źna|atti3a91,9 he|yrajzi száńúönkormányzatitulajdonu telket

. az onkormźnyzat jelenleg nem hasznosída. Az 555 m2.alapteĺuletĺi.tblken 3O'darab gépkocsi.beálló
ďakítható ki. A telek adottságaira',figyeteinń:1 _k{ilönösen a BRFK VIIÍ. keriileti Rendőrkapiüányság
épületéve! szembeni.c1helyężkďýsé:ôk'án.kiv'ďóan;ltĺ"tt'ĺ"-..*.ą hggyott a t"oÝ""-eoy"ś doť1.iozši
parkoltatĺást 'továbbra ' is biĺopitsuk a. rendőrségi dotgozók s,ĺ^em,. tŃábbá á szoryaaú
gépjármriveink elhelyezéset is megoldjuk. 

' ' '

Fentiek alapjrán javasoljuk a lg8t2o16..(x.o6.) szĺmĺ Képviselő-testüle*i hatráro ntklęgészitéset aza|,
hogy a.Budapest VIII. kerület víg }. 39. szźm alatti telken kialakítrĺsra kertilő parkolóhelyeken az
onkormányzat inté4ęĺryei, 

.az 
onkoĺmányzat tulajdonában álló gazÄilságĺ társaságoĘ az

onkonnrĺnyząt ĺelnwtĺsĺtan miĺki'dő intézményet valaminť a Polgĺrmeiteľi Hiřatal has^á,|u,,ź,bu,
ái|ő szo|gálati gépjáŕĺqűvek ingyenes elhelyezése legyen biztosítva 15. db gépkocsĹbeálló hety
tekinteteben, továbbá a fenirmarado 15 db helyeĺr - figyelemmel a:telek Rendőrkapitĺánysĺággal
szomszédos elhelyezkedéséĺe _ a keriiletben állomĺányban lévő ľendőrĺik részére javasolt
kedveznényes dolgozoi bérleti díjon töľtenő parkďĺási lehetőséget biztosítani:

Mindezeke tekintettel, javaso[iuk a képviselő-testĺileti hat'ározat2.) és 6.) ponfjainak atábbiak szerinti
módosítását:

,?.u) az Önkorľnányzat intéanényei, az onkoľmányzat tulajđonában áů1rő gazđasägi tĺársaságot az
onkormĺányzat fenntartásában műki'dő intézményet Budapest Főváĺos Koľmányhivatala VIII.
keľiileti Hivatalą a BRFK VIII. kertileti Rendőrkapitĺányság, valamint a Budapest Fővĺíros VIII.
keľiilet Józsefuarosi Polgłánnesteľi Hivatal dolgozói részére a248ĺ20|3. (IV.19.) szfunú képviselő-
testiileti hatźEozat tr. fejezet 8. c) ponfiában megllatźromtt bérléti dfitĺíl eltérően dolgozói béľleti díjat
áů|apít meg, amel1m.ek összege 2016. évben I.526,- Ft/hó + łse ĺ gękocsĹbeálIó, amely minden
évben afogyasztőiłárindexnek megfelelő mértékben növekszik. 

'

'2-.b) az onkormĺányzat intézĺĺényei, az onkormányz.at tulajdonában áú1ó gazdaság1 tĺársaságot az
onkormĺányzat fenntaľtźtsában miĺködő intézményet valaĺnint a Polgármesteri givatal hlaszĺźůatában
ái|ő szotgálati gépjáľmÍĺvek részéľe köďeladat ellátísa céljából a Budapest VItr. keľĺilet, Karácsoĺy
Słándor u, 29., Lĺjz.a u. 32.' Magdolna u 28., József u. 2v. szám alatti telkeken és a Víg u 39. szúm
alatti telken qz erre kíjeliilt 15 db gépkocsi-bedlló hetyen ingłenesparkolást biztosít. . ,

6.) a BRFK VIII. kerületi Rendörkapitłínyság dolgozói részeĺe parkolĺłsi lehetőséget biztosít a jelen
hatźtrozat 5.) pontjában felsorolt, valamint a Budapest VIII. kertilet' Futó u. 5-7., a József u.47.sz.
alatti telkeken |rlżárőlag a rendelkęzésre álló iires paľkolóhelyek erejéig valamint a Víg u 39: sz
alatti telkcn az eľre kíjelölt 15 db gépkocsi-beáItó helyen a jeleĺl hatźrozat2..a) pontjában foglalt
kedvezményes bérleti dfi on.''

I.3.) Javaslat a Budapest VI[. keľüle! Béľkocsis a. 32. szrím alatt! 347gt hľsz.-ú ingatlan
éľtékesítéséľe kiírt pőÄyőĺzat eľedményének megállapításáľa

A Budapest Főviĺros VIII. keľtilet Józsefvárosi onkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
tulajdonában ĺál1 a Budapest V4. kerület, Bérkocsis tl. 32. szźlm a|atti, 3479| hĺsz.-Íl, 773 mf
alapterületíĺ; Csaľnok-negyďben talátható ingatlan. Az ingat|an ''kivett beépítetlen teľüleť'
besorolással szerepel az lngat|an-ný1vántarüfuban.

A Képviselő-testĺĺlet a ZOt7.június 8. ppján hozott 146/2017. (VI.o8.) szőmtlhatfuozatźpal az
aĺábbiak szerint döntött:

I.) hozzájara| a Budapest VIII. kerület, Béĺkocsis u. 32. szám' a|etltt, 34791 btsz.-í|, 7T ď
alapteľtiletíĺ ingatlan nyilvĺĺnos, egrfordulós pźúyźuatútján töľténő értékesítéséhez.

2) elfogadja a hatfuozat mellékletét képező, Budapest VItr. kerütet, Bérkocsis a. 32. szőm a|iiĺu
3479I hĺsz.-ú, 7T ď aĺapteriiletü iňgatlan éľtékesítésére vonatkozó páttyázľrti felhívást az a|źhbi
feltételetkel:
Aziĺgat|i.anminimális ára: l60.000.000,- Ft + ÁFA
Az ajánLati biztosíték összege: 16.000.000,- Ft
A pá|yazat blrźlati szempontja: a legmagasabb vételár.

Az érvényes pá|yázatravonatkozó kikötés: apáiyárónańvevőnek vállďnia kell, hogy
- az ingatĺan birtokbaadĺásától számítoü 2 évenbelül jogeľős építési engedé,ý szerez,



- azingatlan birtokbaa'dásátóls"ĺmĺtott 5 éveĺ béliiljoge1ős hasaĺatuavéte|i engeđé!ý szetez-

; a jo!éaős építés'i engedély]mggśznuéséĺek'.oo'ňafu! meghäadg.!e;e{e!1e:egeÍýn 
";ľ9jb'ľ

osszegě. t-s.o00.đo0,- Ft; á jogerős használatbavételí engedély mregqzei7eséĺek 60,nap.o!.męgbaladÓ'

téseoélme:esetĺén a kötber.tisszege 7;500.000,- Ft, amely kôtelezettségek banki gaľanciaszeľľdé:
.megkiitésévęl vagy. közjeryzői btđtbe helyezés útján (egĺiittesen: gaĺaneiaszeruődé$ lizosítańdók. A
g*;i,i*uo6ae!Ĺ"n ŕugTĺtut. 60 napn.á.ĺ kevesebb.késedelém esęt'en, időanányos19;.éľvényesítlptők.

Aze|őzőękentul felmeriilő késedelem esetén vęłő által fizeten4ő irapikötbér mértéke 30.000,. p1.

A Képviselő-testĺilet a versenyeztetési'eljĺánás lebonyolításaval a Józsefrárosi Gazdĺálkodasi Központ

ZÍt.-t bińa inęg (a továbbiakban: Bonyolító).

A páiy7p1ati felhívás 2017. jrinius |2. ĺapja és 2017. július 12. napja.kö1ott !eru! kifiiggesztésre

Bďoapest Főváros vm. kérĺbt Józsefuárosi Polgĺĺrmesteri Hivątal hiľdetőtĺábliiĺĺn, a Bonyolító

ügyfáfogad^ásľa szn|gáůćl helyiségeben, a Józsefráľos című helyi lapban, az onkormánlzat és a
nřnyolĺt[ honlapján,-továbuá az Čłnl.ormänyzat és a Bonyo|ítćl .szÁmźra elérhető költségmentes

had"te.ĺ f"ltiletekén, egyéb ręĺrdelkezésre á1ló internetes hirđetési poriáokon.

Ai aján|ati biĺosíték beerkezésénet hatráridejekent 2O|7. július 11. (kedĄ, ?1,9O óľa kerĺilt

meghďarozásra, a pźiyáz31t beadrásanak hatĺárideje 2017. jutius t2. (szerda) 10:00 óra volt. A
."od"|k""ésre álló ł'ut.ĺ'idob"o a páůyázati dokumentíciót két páľyźnő vásarolta me5, az Ąźnlati
biztosítékot egypáiytuófľlette..g,ďaĺutot egypźtyźaślnyújtottbe.

Pál|yáatot benyujtó neve: LI]MINOR INVEST Ingątlanfejlesztő Kft. (cégiegyzekszima: |6-09-

oĺ7t43, szélúrelye: 5100 Jrászbereny, Jedámutca 30.)

mregajáĺlott vételár: 1 61.000.000,- Ft + ÁFA
ĺzeteśĺ mód: egy ĺisszegben.

A benyujtott aján|atértékelését követően megáIlapíhásra |.9rtilĹ hog7 apáiyáaő esetében hiánypóllásra

van szuiség.-A páIyéľ:ćl a hilánypótláśi felhívásnak iđőbe1 9Ęg"J-!"9 .az-éĺtéke|ési eliáľlás során

1megállapításľa kJrtili, hogy a LUtvÍn.{oR INVEST Ingatlanfejlesztó Kft. érvényeg pźůyźaatot nýjtott
be. :

Fentiek a|apjźn javasoljut hory a Képviselő-testiilet a lefolytatott eljárĺást' érvényesnek^és

eĺedményes"äĘ á pźiy-ánta nyěrteseĺrek pedig a LIJľĺINOR INVEST rngátlanfejlesztő Kft.-t

nýIvĺánítsa.

Javaso|iuk tovźbbĹhory a Képviselő.te stiletbiz.zamreg a Józsefuárosi Gaz{álkod.ásiKozpoŃ7rt.1
az ngatlaĺoĺ fennĺillď g€pkocsĹbeállókra kötött bérleti szerződéset felnondásáva| az adasvételi

","oődé"megkötését 
kiivetően.

I.4.) Javaslat a Budapest VItr. kerü|et, Béľkocsĺs u. 30. szĺím alattĺ, 34792 helyľajzi számon

nýlvántaľtott ingatlan nyĺlvános páilyánat útján történő értékesítésére

A Budapest Fővráľos VIII. kerĺilet Józsefuárosi ońkonnĺĺnyzat (továbbiakban: Onkormányzat)

100 7o-os tulajdonát képeá a Budapest VItr. kerület, Bérkocsis u. 30. szám uląttł,34792 be|ytajzi

számon nyilvántaľtott , 565 Ń alapteĺtiletiĺ, kivett takóháąldvn megnevezésu lngat|an. Az íngatlanon

ta|źL|hatć) egy rossz ź,í|apotťt latoąĺlet, melyęk nettó beépített szinttęrtilete 1048,5 ď. ez ingatlan

műemléki řěd"tt'egg"l nem rendelkezik.
'

Az Avant.Immo Mérnöki és Igazs á,s.Ęyi Szakéľtői Kft. @rírtfailÁsz|ő igazsźlgýgyi szakértő) 2o|7.

július 28.źn elkészítętte' az.ngat|anra vonatkozó éĺtékbecslést, amiJ a fiiggďleĺr igazsäďIgy'l

ĺ.'guĺ*'"ĺ.eftő (Gódor tĺszld) zotl. július 31-én jóvráheýott..Az éríśkbecďés alapján az tngatlaĺ

ľořgalĺnĺ]é'tek" 140,321'225'. Ft összegben kertilt meghatfuożásru ezért a minimrális ajánlatiőľalt

tąo.zzt.zzsľFtösszegben javasoljukmeghatáromi.

A lakóépületben 18 db lakás található, amelyből 5 db iires, 10 db lakás bér|(' áL|ta! lakott (hatarozatlan

idejű béľleti szerződéssel), 3 db lakásnak pedig jogcím nélkíili hasmáLý 
'van. 

A lakások

béileadĺásáb őI.haszĺźůatábó| összesen 81.50.1,- Ft bevétele keletkezik havonta az onkormźlĺyzatnak.



Mivel az ngat|aĺ jďęnteg takott, annak kiiirítéséről gondoskodni sziilĺséges. A vonafkozó' költség- és
feladate|emzés szerint, a bérlďi jogvrszonyok meryĺĺltĺása megközelítőteg 36.000.000,-. Ft ös5zegben
keriilt mefuatźtrozásra. A kiĺirítés fedezetere előzetes kötelezettségvállalás sziikséges nye'rtes pátyázat
esetén a2018-20I9. évi költségvetés terhére'

Az ingat|an kitiľítésenek előkészítése a páIyávat kiínásával egyidejiĺleg megkezdhető,. de a konkrét
kiürítésre az adásvételi előszerződés megkötését követően keľül sor, melyre az őnkormányzat az
adĺĺsvételi e|oszerződés megkiitésének dátumától 18 hónapon belülvďlat kötęlezettséget. Ameirnýben
avá||a|t haüáridön belĺil az ingatlan kiĺirítése az onkormányż"affiak fe|ľóható okból nem megy végbe,
emiatt pedig a birtokbaad.ás ne'm törtenik meg, al&or az Ônkormźnyzat az éptt|etkiürítése megkezdése
napját megelőző hónapra előírt lakrás berleti díj bevétel 1/30-ad részének megfelető összegíĺ napi
kötbért frzęt a vevőnek, ezzĄ| a kikiitéssel, hory ainennyiben az onkorĺnrányzatnak nem felľóható,
érdekén kívüI fe|nerĺilö ok miatt nem tartható az ingatlan átadásfuaktjelö'lt hatlĺridő, kötbér ťaetesi
kötelezettsé g az onkoĺmányzatterhére nem keletkezik

Fentiek alapjĺán javasoljut hogy apáiyázatotaz onkormrányz at az alábbifeltételet*el hírdesse meg:

Apáł|yézat céIja: a Budapest VItr. keľület, Bérkocsis u. 30. szám a|atti, 34192 hrsz.-ú ingatlan
elidegenítése.

A m i n i m {|is vételáľ összege : L 40.32I.225,- Ft.

A pźiyázqt bkźlatí sze,mpontja: a legmagasabb vételár.

Az ajźn|atibiztosíték összege: 1 4.000.000,- Ft.

A nyeľtes páiyźĺzőval előszerződést köt az onkormányzat, amely alapján a nyertes páÄyáz;ćl
14.000.000.- Ft-ot foglalóként ťlzeti meg, amrely megegyezik az ajőalati biztosíték összegével,
valamint megÍĺzď további 22.000.000,- Ft vételáĺelőleget az adásvételi előszerződés megkiitését
kiivető 60 napon belül. A bérleti jogviszonyok megsziintetésére az ajźn|ati biztosíték és a vételĺĺľelőleg
megťrzetését követően kertil sor. Az adĺĺsvételi szeľződés megkötésének végső hatláĺideje a lakásoká
kötött valamenný bertďi szerzőďés megsziĺnését követően, az utolsó bérleti szerzfrdes megszűnéséről
szóló eladói értesítes kézhenételétől számítoü 30. murkanap. A fennmaradó véte|furész
kiegyenlítésére azadĺásvételi szeľződés megkötését követően keľül.soi az Önkonnányzat fulajdonában
áIIő ingatlanvagyon hasznosíüásárą tulajdonjogának áLtrlháľ;ásáÍa vonatkozó versenyeztetés
szabáiyalĺől szóló a |12/2017. (v.ll.) szźlm,ű képviselőtestĺileti batároząt (a továbbiakban:
VersenyeztetésiSzabáůyzat) 64. pontjában meghatĺrozott haüáľidők szerint.

Az érvényespáůyźvamvonatkozó kikötés: apźlyázanaklvevőnek vállalnia kell, hogy
- az ingatlanon talĺálható ęületet elbonda, a birtokbaadĺásátóI számított 2 éven be|ĺil jogeľős építési

engedélý szerez'
- ĄZ ingatlan birtokbaadasáttő| számitott 5 éven belül jogerős használatbavételi engedétyt szeÍez,
: a jogerős építési.engedé|y megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kiitbéľ összege

15.000.000,- Ft; a jogerős hasnláiatbavételi engedé|y megszerzésének 60 napot meghaladó
késędelĺne esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft amely k<itelezettségek banki gaľanciaszerződés
megkötésével vary közjegyzői letétbe helyezés útján (egyiittesen: garanciaszeľződés)
biztosítandók. A garaĺrciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén
időarányosan érvényesíthetők, Az e|ĺizőeken túl felmeľiilő késedelem esetén vevó által fizetendö
napi kötbér 30.000,- Ft.

Javasoljuk továbbĄ hogy a hirdetmény a Versenyeztďé si Szabá|yzatban foglďak szerint kertitjön
megielentetésre, azza|, bogy a felhívás nyomtatott sajtóban, fizetős hirdetésként nem keľül
kozzététehe' de megjelentetésre kertil a www.ingatlan.com hiľdetési portálon.



I.5) Javaslat a Budapest YIII. kerület lĹílvĺíľia u. 9. szám alatti 35876 bľsz..ú, valamĺnt aIíőľĺ9
u. 4tb. sz;őm aiattĺ; 35875 hľsz-lli ĺngatlanok egytittes, nýlvános páůyá,zat útján töľténő

éľtékesítéséľe

A Budapest Fővĺáros VIII. keriilet Józsefuĺáĺosi onkoľmlrányzat (továbbiakban: onkonirrányzat)

tu|ajđonđban á11 a Budapest VIII. kertilet, Kálvĺáĺia u. q. šZ4m alatti, 35876 hĺsz.:ti,. 913 m?

ĺaitertiletĺĺ, valamint a Budapest VItr. kerulet, Kőľis u. 4tb. szÁm a|atti, 35875 hrsz.-ú, $o m2 .

alai2területíĺ ingatlan.

Az ingatlan okra azAvant'Immo Mérnöki és tgazságtiryi Szakértói Kft. (Bártfđ Lász|ő igazsáLgngy:

szateřo; 
.attat 

2017. augusztus 21én készített ingatlaĺiforgalĺii szakvélemények 20ĺ7. augusztus

244n jćlváhagyźlsra kęriiĹtęk Gódor Lász|ó ingat|anforgalmi igézságligyi srakéłrtő áL|taĺ.. Az ingatlan.

nýlvantaĺĺás iżerint az ingatlanok kivętt beepítetlen teriilet besorolásúĄ eľitę9ĺ ovęzeti besoľolásuk

Ll-Vil-l-jelíĺ. A piaci forgďmi értéket a szrukéÍt(, a Budapest VIII. keriile! Kálváriarr. 9. szźm'a|atti

ingat1an těkĺntetében 180.i0o.o0o,- Ft i ÁFA, a Kőris u. 4|b;. szÁm alatti ingatlan tekintďében

129.o00.ooo,- Ft + Áľĺ. eĺemen allapította me1, az ingatlanok ertéke iisszęseĺr 309.100.000,- Ft +

Áru.. ez ĺngďlanok egy birtoktestet alkohrĄ ingatlanfejlesztés esetén egyiitt jobban hasznosíthatóak,

ezért értékesíte sfü együtt j avasolt.

Az ingďlanok j elenleg nem hasaosÍtottak.

A fentíek alapjan javaqoljuk, hogy apźiyazaÍot azÖnkormanyzat a megällapított forgalmi éľték 10070-

źn az alźbbí feltételelĺĺ<el hirdesse meg:

Apáiyénatcélja: a Budapest VIII. kerület, Kiálvária u. 9. szám a|atti,35876 hrs.z.-ú és Kőris u.

4/D. számďatti, 35875 hrsz.-ú ingatlanok eryĺittesen történő elidegenítése

A minimális vételaľ összege: 309.1o0.0oo,- Ft + ÁFA

ApőIyázatbiĺźiatiszempontja: akéťingatlanĺa egyiittesen ajĺántott legmagasabb vételráĺ.

tŁ aj źnLati biztosíték ö s szege : 3 1 .000. 0 00 f Ft.

Az érvényes páiyáz.atravonatkozó kikötés: apźűyéu:őnak/vevőnek vállalnia kell, hogy

az ingat|anok birtokbaadĺásźúő|szźmítottZ évenbelül jogerős épÍtés.i engedélý szerez,

- azingatlanok biĺtokbaadásatól számított 5 éven beltil jogerös haszrálatbavételi engedélyt szpÍez'

a jogerős építé9i engedély megszerzesének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér iisszege

tš.ďoo.ooo,- ľt; á=jogeľős hasnál|atbavételi engedély megszcrz'esének 60 napot meghaladó

késedefune esetén a tiotĹe. összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki gaľanciaszeľzödés

megkötésével vary .közjegrzÍli letétbe helyezés útj.ín (együttesen: gaľanciaszeľződés)

biztisítandók. A ] gaľanciaszeľződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késędelem ' esetén

időaľányosan érvénýesithetők. Az előzóeken tul felmerülő késeđelem esetén vevő által fizstendő

napi kötbér méľtéke 30.000,- Ft.

A két ingatlan I<lzźrőIag egytitt vásĺárolható meg, csak az egylk ingatlanra benýjtott páůyáz.at

érvénýelen

Javasoljuk továbbá, hogy a páiyázatra vonatkozó hirdetmény a Veľsenyeztętési Szabźiyzatbaĺ

foglattak szerint keriiljön megieleĺrtetésÍe, azzú, hogy a felhívás nyomtatott sajtóban, flzetős

hirdetésként nęm kertil kőzzśtéteke' de megjelentetésre kerül a www.ingatlan.com hirdetési portlálon.

I.6.)Javaslat a Budapest YIIL keľüle! József u. 25. szĺím alattĺ1 35205 helyľajzi számon

nýIvántaľtott ingatlan nyitvános páiyáv'at útján tiiľténő éńékesítésére

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormĺányat (tovźbblaktan:' onkoľmányzat> ĺ,, ,
100 %-oś tulajdonát képezia Budapest VItr. keľület, József u. 25. szźlma|atti,35205he|yrajziszźmLo"rľ\ĺ
nyilvántartott, saz t ábpteľiiletiĺ-kivett lakólrźlz, Üdvar, gazdastryi épület megnevezésiĺ ingatlan. Az" v



i :i. ił: ł'''',i. :ĺ'.iĺ,lt j.:-ĺ'.,.|Í ?iiť. :i i'i.i
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ingatlano.n''talanam egy.rossziáll.apotú tak ogpr:lę'Ĺ1melyek,-nettó. öqszes alaptoĺilctęl'782'2 ň2. Az
ingatlan miĺemléki védettséggel nem rendelkezik. '

i. :r .'. r:' ;

.Az Avant.Immo.Mérnöki és Igľzságĺig)łi szakértói Kft..(Báľtfai LźszLő igazságüry' szakerto1' zo17. '1

június 15.€ĺ1. elkeszítette az ľĺle,at|anĺą vonatkozó értékbécs1ést,...aqit a fiiggetleĺr igaaságiĺgyi
inga'tl','aqĘakértő (Góđor l-źsz!ré),2017. júli.us 31ćn jóvráhagyott;.Az.értékbecsle's al.apjan az lngatlan .

forgalini éĺtéke 197.090.000,- Ft 'összegbeĺr k€rütt mrcghatáľozísra, eiért a minińá|iĺ. ajánlati áiai
197.090'000,-Ftöss'zegbenjavĺxo.ljukmeghąĺáľozni.'.-

A lakóeptilgtben 7 db lakás ta]á|ható, ąmelýől 1 db üies, 5 db IĄĺás ber|ő által lakott (haÍĺírozatlan
idejű 'bérleti szerzödéssel), 1 db lakásnak .bedig jogcím nélkiili ,hąszqálója-van..A lakások .

bérbeadrásából, használatáMt öss.zeseg t21.507,- Ft bevétele ke.lętkezikhavonta az.onkormiínyzatrak.
Az épületbe'n találbató továbbá 1 db iizlethelyiség, amely Ei.beadásábő| 71.875,- Ft havi bevétel
származik. A hďyiséget a bérlő az épu|etértékesítéséig hasrná|h?tja. .

Mivel az ingatlan jelenleg lakott, annak kiiirítéséről gondoskodni sżiikséges. A vonatkozó költség- és
feladatelemzés szeľint a berleti jggviszonyok megváltĺása megközelÍtőIeg 46.300.000,- Ft összegben
keriilt mei,ghatározÁsĺa. A kitiľítés fedezetére előzetes kötelezettségvállalĺłs sziikséges nyeĺtes páÄyárat
esetéir a zots: evĺ költségvetés terhére.'

''
Az.ingatlan kiĺirítésenek előkészítése a páiyáaat kifurásával eryidejűleg megkezdhető, de a konkľét
kiürítésre .az 

adáslłételi előszeľződés megkiitését követően keľiiĺ sor' melyre az onkormányzat az
]. adásvételi előszerzódés megkotésének aeäimatot t even belĺt ł'ĺĺĺ Ĺotetózettséget' Amennýben a

vźt||a|t hatĺáľidőn beliil az inlatlan kiiirítésę az onkoľmłányzatnak felróható otból nem megy végbe,
.emiatt pedig a bjrtokbaadĺás nem történik meg, ak&or az onkoimányzat az épiiletkiiirítése mękezdése
napjéń megelőző hónapľa előírt.'lakás béľleti dii b,evétel |l3o-ad részének ńegfelelő iisszegű napi
kötbért ťlzet a Vevőnet azza|.a kikötéssel, hogy amepnyiben az onkoľmányzatnak nem felróható,
érdekén kíviit fe|ĺnrerütő ok miatt nem taľtható * ng"rl*, áttadására kíjelölt ňutĺ'ido, kiitber fizetési
kötelezettség az onko'rm źnyzatterhéľe nęm keletkezik

Fentiekalápjánjavasoljuk,hogy apályátzatotazÖ*ormenyzataza|ábbifeltételet&elhirdessemeg:

.ApáIyánatcé|ia: a Budapest VItr. kerület, Józsei u.2.5. szám a|atti,35205 bĺsz.-ú ingatlan
elidegenítese.

A minim]ílis vetelár összege: 197.090.000,. Ft.

A pä|yźnatbírálati szempontja: a legmagasabb vételĺár.

.Dł: Az aján7ati biztosítek összego: 20.000.000,- Ft.

A nyeľtes péllr'yázóva| előszerződést köt az onkoľmĺĺńyzat, amely a|apj;én a nyertes páůyźm avéte|fu
2o.ooo.0o0'- Ft-oi foglalóként frzeti meg, amety megegyezik az ajáĺlati biztosíték összegével,
valamint megfrzet további 26.300.000 Ft ÝételáÍeK|eget az adátsvételi elöszeľződés megkotését követő
60 napon beliil. A bérleti jogviszonyok megsziintetésére az ajáĺl|ati biztosíték és a vételárelőleg
megfizetését követően keriil sor. Az adásvételi szerződés megktitésének végső határideje a lakásokra
kötött valamenný berleti szeľződés megszűnését követően, az utolsó bér|eti szerzódés megsztinéséről
szőtő eladói . éľtesítés kézhenételétő| szímított 30. 'munkanap. A fennmaradó vételĺárrész
kiegyenlítés ére az adásvéte|i szerződés megkötését követően :kerĺil íoĺ a Versenyeztete si Szabáiyzat
64.pontjábanmeghaüáľozoÍ,|latźndőkszerinĹ,.'.'

Az érvényes p[|yázatavonatkozo kiköté s: apát|yázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy

- az ingaťlanon található épĺiletet elbóntją a birtokbaadás,źúól' szźmított 2 éven belĺil jogerós épí.tési

, ľ'ĺi$lil"'TJJšLo**sától számított 5 éven be!ĺil jogerős használatbavételi engedéIyt ss7trez. ĺo ĺ- a jogeľős építési engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér osszege (,\|
15.000.000; Ft; a jogeľős használatbavételi engedé|y negsrsrzésének 60 napot mtghaladó
késedelme esetén a kĺjtbér összege 7.500.000,- F! amely köteĺezettségek banki garanciaszeľződés 

.



megkötésével. vary közjegĺzői letétbe helyezés útj,án (együttesen: garanciaszeľződés)

biztosítandók. A gap4ciaszeľzŐdésbeĺr foglaltak..f,O-napnál. kevesebb késedelem eseti1

időanáayosan érvényesíthetök. Az e'|őz(nken tul felmerülő kéśedelem esetén vevő által fizetendő

napikötbérmértéke30.000,-Ft. .

Javasoljuk továbbá, hogy a hirdetménY a Versenyezt etési Szabźiyz.atban foglaltak szeriní keriiljiin
megielěntetésre, a?aA|, hory a felhívás nyomtatott sajtólan, fĺzetős hirdetésként nem keriil
kozzététęhe, de megięlen-tetésre keriil a www.ingatlan.com hirdetési portálon.

I.7.) Javaslat a Budapest vltr. keľĺileĹ Balassa u. 7. és 9. szám alatt található ingaflanok
i ' nyilvános, egyfoľđulós.prĹlyĺńzat útján tiiľténő éľtékesítésére .

A Bu{apest Főváŕos V{tr' keriilet Józsefuĺáľosi onkoľmányzat (továbbiakban: Qnkormĺínyza't) !99 %;

os tulajbonában á1l a Buiđapest VItr. kerület, Balassa u. 7. szĺám a|ýti.3.6J.8!-hrsz.-ti, 805 ď
alapterületiĺ, valamint a Budapest VIII. keľület, Balassa u. 9. szám alatti, 36188 hÍsz.-ri, 730 m2

ĺapteruletĺingatlan. :..

A Képviselő.testĺilet a258/20\5.CKI. o3.) szźmíhatÁrozatÁbaĺúgy dtintött, ho€Y a Budapes1VItr.

keriilł, Ba|assa u. 7. és Bälassa l.9. szźlma|atti ingatlanok eryiittesen ttĺrténö elidegenítése érđekeben

pźůyázatot hiÍdď meg. A páúyávat lebonyolításźrá a jőzsetvźlrosi Gazdálkodrísi Központ -Zrt..t
(touĺuuĺ"l.uan: JGK Zrt.) kérte fe!.. ApáLyáati felhívrás 2015. december. l1. és 2o16. január 25.kőzott
keriilt meghirdetésre. ,Ą rendelkezssre áilő határidőig a pá|yázati dokumenü.áoiót senki nem vásáiolta

meg, igy aján7atbenýj'tására sem kerĺilt sor.

Az onkoiTnĺányzat Képviselő-testĺiletének Városgazdálkodĺási és Pénzĺig.y.i B,aottsfga ? rya29|9
Q',29.) sz. határozatźtban rigy döntött, hogy a tfugy.: telekingatlanok elidegenítéserę kiírt
verseíyeztetési e|jĺárást érvényesnek, de eredménytelennek nýlvánítja.

A telkeke az Avant.Imńo Méľnöki és IgazságĹigyi Szakértői Kft. (Báľtfai Lász|ő igazsfuglgyi

. śzakértő) áita| 20|7. augusztus 23-tn aknnlurált ińgatlanforga|mi szakvélerneny 2017. augusztlls 24-

én jóváhagyásra keriitt Gódor LászIő ingatlaĺforgalmi igazsźigýgyl szakýÍto źůta|. AZ, ingatlan-

nýivántartás sz-eĺiĺt az ingatlanok kivdtt beépítetlen teľiilet besorolasúak, epítési övez9li b9soĺďás.1k

li-vm-z;elíí. A Budapést Vltr..kerĺile! Balassa u. 7. szźtm aÍatt tallźiható ingatlan forgalmi értéke

bruttó 243 3 32 .o5o ,- Ft, a Balassa rr. 9 , szám alatti ingatlan forgalĺní értéke bruttó zfI .024 .450 ,- Ft. Az
intatlanok tekinteÍében. az eryiittes piaci forgalmi eltéket a 

",uĺĺe,,ta 
365.950.000,. Fl* Ápa' ertekben

á|tapította. meg. Iłz ingatlanok egy birtoktestet:alkotnďq ingatlanfejlesztés esętéĺr együtt jobban

hasznosítható at, ez'et etékesítésfü egytitt javasolt.

Fęĺrtiek alapjanjavasoljut hogy apźiyźnatot azonkormźnyzataza|ábbifeltételekkel hiľdesse meg:

Apźlyéaatcé|ja: a Budapest VItr. kerület, Balassa u,7. szátm a|atti,36189 h'-ĺ és a Budapest

Vlrĺ: keriilet, Balassa u. 9. szám a|atti, 36188 hrsz.-ú ingatlanok együttes

elidegenítése

Ą minimális vétďár összege: 365.950.000,- Ft + ÁFA.

Apiályźaatbírá|atiszempontja: akét ingat|anraegyĺittesen ajĺánlott le!'magasabb véte|ár.

Az ajźnlatibiztosíték összege: 37.000.000, Ft

A két ingat]an |szárő|ag együtt vásaľolható meg, csak az egylk ingatlaqra benýjtott pźÄyźmt

éľvenýelen.

Azéľvényes pályáuatravonatkozókikötés: apźiyźzőnak/vevőnekvállalniaket|hogy '
- azingatlanok birtokbaadásától szźmított2 éven belül jogerős építési engedélý szerez,

': az ingatlanok biľtokbaadĺásától számított 5 éven beliil jogerős hasnlźiatbavételi engedé|ytsircre1

a jogeľős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kcĺtbéľ ti9s-zeq9

rš.o]oo.ooo,- Ft; a jogerős.hasmálatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó



'] késedelmrc esďén a kötbér <jsszege 7.500.000'- Ft, amely.kötelezettségek banki garanciaszerzödés
.' megkötesével 'vagy közjegzrli letétbe' heýezés .útjfo' (egyiitteseni . gaľanciaszerződés)

' biztosi!ą9dók. 'A gaľanciaqzerződésbeni fq'glattak' 60 napnál kevesebb .k{gęde|ém:.eśetén

:' ' napitotueomértéke30.000:-Fl ....... ... . 
. .'. . ''

''...:.

: Istvián utca Balassa és Szigoĺy utca közötti szakasának ťltburkolatĺĺt helyre.ĺllítją arra jogerős
útépítési engedéĺý szsrez-a jogerős építési engedély megszeľzesét megęlozoeň de bg!ésóbb
a,,"l e$'iae.iűleg. A kivitelezéš aszfaliozással ttĺrténik. váĺĺia továbbá hogy azútbrřĹohtok
helyréáltítrásrára vonatkoző hasmáiatba vételi eĺrgedélyt az epiilet haśznáatba-vételi eĺrgedélyét
mege|őzően megszerzi. A haĹáľiđő e|mulasztĄa ęse.tén a napi késedelmi kötbér mértéke.ia, 
kivitelezés nettó költségének 0,5o/o-ą teljesítés..e|ĺnaradása esetén fizetendö kötbér mértéke.a

' kivitelezés nettó költségének !5 o/9-u Az onkormfuíyąt a kivitelezeshęz a fulajdonosi
'.. ftöaltkeze!ői)hozzÁjárulástbixosítja. .

Javasoljuk továbbá, hogy a páiyáuaÍra vonatkozó hirđetméĺy a V'ersenyeztetesi Szabályzatban
foglaltak szerint keĺüljön megjelentelésÍe, aza|,' hogy a felhívas nyomtatott sajtóban, fizetős

tr. A beteľjesztés ĺndoka '

Az ingatlan3k értékesítésével kapcsolatos döntés. meghozata|źra a; Képviselőtestület jogosult,
tekintettef a1ľą hogy az'mgat|aĺok értéke meghaladja a 100 M Ft-ot. Akedvezľiényes gękocsí
paľkolásra vonatkozó Képviselő-testĺiletí dosításĺáĺa atísztękKęviselGtestiilet jogosult.

m.Adłintéscélja,pénzĺigyÍhatísa

A döntés cé|ja a kllĺÍ, pźiyźuatok eredményéĺrek megállapítása és további ingatlanok pźtyazat tľtjan
. való értékesítésęre vonatkozó döntések mesozatała, amely pinzĺgyl fedezetet nem igényel.

Az oĺkormrányzat szźmráľa pozitív pénziigyi hatźs az ingatlanokra vonatkozó adĺĺsvételi szerződések
aIélkásiaés a vételár összegek megfizetése eseten várható.

A |g8/2lt6. Cx.06.) szźľrűl KépÝiselő-tesľüteti' hatfuoz,at esetéten u doote. cé|jia a közfeladatok
ellátĺísrához hasnáút.szoigálati gépjĺárművek elhelyezésének biztosíüásą valaĺnint a keriiletben
szolgálatot te{iesítő ľendőrök munkájrínak elősegítése azłal, hog továb,bra is biztosífua legyen
számukľa a kedvezményes díjon töľténő paĺkolási lehetőség, mivel sokan vidékről, illetve a város
perem keriileteiből jámak b.e đolgomi. Ahatźrozatijavaslat elfogadása viírhatóan nem befolyásolja a
2017. évi.bérleti díj bevételt'

rV. Jogszabĺĺlyĺ köľnyezet

A Budapest Józsęfuiáľosi onkoľmányzat vagygnaról. és a vagyon fetetti fulajdonosí jogok
gyakorlásfuól szóló 66/2012: (xtr; 13.) önkormrányzat'i rendelet 16. $ aa) ďpontja a|apjźna 100 millió
Ft feletti értékĺi vagyon fulajdoąjogrának áit.lńáz:ásáva| kapcsolatos döntés a Képvise'lő-testtilet
hatáskörébe tartozik.

A versenyeztetési e|járás lebonyolíĺáśának részletes sz.abéilyain a Képviselőtestiilet
112/2017. (V.11.) sżźlmí, az onkoimányzat tutajdonában alló ingatlanvagyon haszrosítására,
tulajdonjogának źúrúźĘilsĺára vonatkoző versenyeztetés sz.abáiyairőI szn|ő határozata (a tovĺábbiakban:
Versenyeztetési Szabrályzat) az irźnyadő.

A Versenyeztetési S:,łibáiyzatl1. pontja értetmćben a nyilvĺános p áiyáattfelhívast kĺizzé kell tenni:
a) aPolgĺármesteriHivata|IiÍdďć,táj9j?:|?..
b) . a Bonyolító ügyfélfogadiísra szolgáló'heĺyiségeiben, '

"j aJó.zsefuáros"ćĺ^ĺűpain,
d) u onkormĺányzat és a Bonyolító intenretes honlapján,
e) az-onkoĺményzat és a Bonyolító rendelkezésére á1ló egyéb inteĺretes hirdetésiportźljan,
Đ az a) _ e) pontban fogląłtaktól túlmenően a Kiíľódöntése szeľintí mĺís heýén, illetve módon.



AKépviselő-tesťriletrirydönt'hogy . . ., .| ''
'

[.1.Á Budapest-V[I. kerÜIe!:Józsď l. f7. -szám alattĺ, 35204 hľsz.-ú ingatlan éľtékesítéséľe
.kiÍ'tpőiyőnateľe!ményénekmegátlapÍtása|'

I.1 .1 ) a Budapest vn. terĺet lo"seĺ o. 27 . szálri älutt,, ssaoą bĺsz.-. u ĺngatral aĺo.g"'orc'e'" tĺĺ't
nyĺlvános ľ ayeatot ewenye*o"t e. eredményesnek nyilvránítja. . ..

Felelős: Józsefuiáľosi GazdáJkodási Kĺi4pont Zrt. vagyongazdálkodźlsiigazgatója
.Haűľidó:2ol7:szewm!er07.... . '._ '. . .,. . . 

-...ĺ..,'.z..s a páiyazat nyerteséĺrek az NY IIOME ra.-t 1szemely: 
. 
1034 Budapęst. Á14ási Balogh

tór6ĺ<l urcu.t. s ép. ľ. e'm' 1., cégtregy.zékszźtma.' o\:a9-294902, aďciszáma: f5894572.24|)

.nylvání]ja, 
avétę|áĺat 182.100.000,- ft * AFA összegbeĺl ĺfllapítja meg. 

'

Felelős:JózsefuĺáľosiGazdalkodásiKözpontZrt.vagyongar.dálkodásiigazgatőja

E;atározatĺ javasla.t

.. . :2017 .(W..07 .) szÁműKépviselő-testiileti határozat:

Hatándő.. 201 7. szeptember 07.

L1.3.) megbi7za aJózsefuámsi.GazdźÁko'dźsiKözpoĺt|'!:L,.h2w uBlĺaes!'ľÖvĺ1o: vm k.{"1.1

J$'.sęfuárosi onkormányzat megbata|mazásából és megbizźsźből eljárva ahatźrozat I.1.1.) éś |.1.2.)

pontja szerinti ingatlan adrísvételi szęrződést a|túqa.
'

Felelős: Józsefuáľosi Gazd.átkodtásiKozpoúZrt. vagyongazdźikodźlsi igazgatőja..

I.3.4:) megbízza a Józsefuárosi Gazdźikodźľsi Ktĺzpont.Z.rt,Ą aBĺdaľes! Mll..kertilet, József v 27 .

szźlm. a1auí gépkocsĹbeátlóka kötött béľleti sz,erződések megszíintetéséve| a hatźtĺoząt I.1.3.)

pontjábąn melhät'ĺ'ozott ingatlan adásvéte|i szerzódés megkiit{sétkiivetően'

Felęlős: Józsefrrírosi G'azdálkođási Ktizpont Zrt.vagyongazdálkpdási igazgaĄa
Hatźľ:'dő 20 1 7. december 3 1.

tl.z. A dolgozók ľészéľe biztosított paľkolásľa vonatkozó 19s/20t6. (x. 06.) sa.ĺmú KépvĺselG
: testĺĺleä hatőrozatmódośítĺása|
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ĺ.z:t.) A Képviselő-testĺilet ťlry dönt hg gy a 198ĺ2016. Cx.06) számú Képviselö-testülętihatfuozat
2;) pontjź4.2017. szepte,mber 08; napi hatźilýal azalábbiak.szerin] mođosítja. 

... ' . . .

;2u) * onkormány,at.ntemlenyei, az onkorĺnán.yzat tulajdonában áů|ó eazda-sźĘL tĺrsaságot az
Önkoľmányzat fijnntaĺtĺĺsrában müktĺdő intézrnényeK,. 

'Budapest ľőváŕos Kormánýivatala VIII.
keĺiilďi [Iivatala, a BRFK vm.'keriileti Rend&kapiĺány'sag' valamint a Budapest Föváros VIII.
keľiilet Józsefuĺárosi Polgránĺĺesteľi Hivatal dolgozőirésiznre af48ĺ2013: (rv.tg.) szímú képviselő-
testĺilďi batźrozat tr. fejezet:8. c) po.'ntjában meghaüáľozott Erleti diitól eltérőén dol$özoi beĺleti díjat

źi|iryít meg' ame1ynekĺisszege.ioto-. évben |.íze,- Ft/hó + Áľeĺgętocsi-beálló, amęly mindęĺl

évben a fgsľasztói árinde:<nek megfelelő qréľtékben niivekszik.
2.b) az onLormányzat intéményęi, az onkrcrmányzat trrlajdonában ,6|ló ga7-da.sźĘ. táľsaságoŁ az

onkoľrnányzat fenntaľ&ásában működö intézľnényet valamint a Polgĺĺimrcsteri Hivatal haszĺráůatźhan

álló s'zolgálati gépjĺáľművet részere közfeladat ellátĺása céljából a BudapestYm'' ke$l'eĹ K.aľácsony

Sándor u.29.,Lujzau,32., Mag{olnau.28., József u.27,sżÁn'a|attitélkekenés aVíg u.39.szám
alatt! telken az erÍekijelolt 15 db $épkocsĹbęálló heý,en ingyenes paĺkoláśt biztosíĺ''

Felelős: polgáľmester
rłatĺnda:zől7.szeptembeľO7.

I.2.2.) A Képviselő:testület úgy dönt, hogy a t98l2016. (x.06) qzámri Képviselő:testületi hatźrozat 6.)

pontját 2017. szętembbr 08. napihaĺíllyal az alábbiakszerint módosítja.

.6. a B'RFK VIII. kerüteti Rendőrkąpitĺányság do1gozói részere parkoĹási lehe.!o1égď_!izto1ĺt a jglen
iatźroz'at 5.) pontjában felsorolt, vatirmint a BudapeŚt YItr. kerület, Futó u. 5-|ĺ 

', 
a József u'. 47.sz.

alatti telkeken |łzérő|ąg aĺęĺdelkezésre ál1ó tires paľkolóhelyek eĘýĘ vďamĺnj 1víg u.39. sz.^a|!t1

telken az ęrÍę kijelölt 15 db gépkocsĹbeáIló helyen a jeJen tiatÁĺozat 2.a) pontjában foglalt

kedvezményesbérletidilon."

Felelős: polgármester 
.

Hatándő:20tr7. szeptember 07. '

u.3. ą Budapest Ym. ľ.'til"t, łĺfu.:ľ u.32. s7ĺĺm a|afiÍ,,34791hľsz.1ú ińgatlan értékesítéséľe
|łÍrt p áůy ázat eľedniényének megĺĺIlapításal .:

I.3.1.) a Budapest VItr. keĺiĺlet, Bérkocsis u.32. srłn a|atti,3479l hnz.-tl ingatlan elidegenítésére

kiírtnyilvanospáIyázatotérveĺr'yesnekéseredmény,esnekny'1vĄtja.

Felelős: Józsefrárosi Gazdátkodĺási Központ Zrt.vagĺongazdálkodásí igazgatőja
Hatráľidő:2017. s.z_epte.mber07. .

I.3.2.) a páLyźaatnyertesének a l-umĺoR IN'VEST klgat|anfejlesĺő. Kft.-t (cégiegyzélŚzÁma: 1'6-

Oą.0I7I43, székhelye: 5100 Jĺíszberény, Jedám utca 30.) nýlvránítja, avételźrat 161.000.000,- Ft +

ÁFA<isszęgbenátlapítjameg.

Felelős: Józsefuĺáros ĺcazdłnkoďálsi Központ Zrtĺ. vagyoĺgazÄźllkodłási igazgatőjla

Hat.áľ'idő: 2017 . szevtemier 07 . ;

I.3.3.) megbĘzaa Józsefuarosi Gazdĺálkodĺási Központ ZÍt.:t,h9w a Budapest Fővráĺos vm ĺ<ertil91

Józsefuarosi ĺÖnkormrányzat meghata|mazÁsából és megbizásźhóI eIjálrva ahatźlrozat I.3.1.) ésI.3.2)

pontja szerinti ingatlan adĺfuvételi szerződést a|źúr1a.

Felelős: Józsefrárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagongazÄáikodäsiigazgatőj,a
Hatĺáridő:20I7.szepŁembęr29. . '...
I.3.4.) megbízza a Józsefuarosi Gazúálkodĺási Kö4pont Zrt..t a Budapest VItr. kerület, Bérkocsis u.

32. szźm alatti gépkocsĹbeállóka kötött bérleti szeľződések megszüntetésével a hatfuozat I.3.3.)

pontjában meghatáľozott ingatlan adrásvételi szerződęs megkötését követően.

Felelős: Józšefrárosi Gazd.álkqdási Közppnt Zrt.vagyongazdálkodźsiigazgatőja
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Hatlíľidö: 20 17. december' 3 tr.
: ' - 

,. " '

''...'
[.4.a.Budapestym. keľiilctBé$9csĺs u.30. 

;zĄ-m 
al31tĺ'.34792 hďyľaizi szlmon nyilvántaľtott

' . ĺ"s"tl'a nýlván.os náiltá,Áiú{án történő oľtoľesĺt"se|

I:4.1.) hozzź$áru|a Budapest Mtr. kęrülď, Bérkocsís u 30 szźlm a|atti, 34792 hĺsz.-ti ingatlan

nyilvancls, eg5rfordulós pźl|yźmt útián törtęnő értékesítéséhez.

Felelös: Józsefuĺárosi Gazđátkodási Kiizpont Zrt, vagyoĺgazdalkod.ási igazgatősźry

Hatĺáridő:Z\t7.szePtember7.

I.4.2.) elfogadja ahatźrozat mellékletét képező' a Bylape{s.'k.:ńb'}..tÝ'k^:::fu u. 30. szám

atatti.,3479Ťhĺäz..ú ingatlan értékěsítésére vonatkozó pźtyáz'ati felhívást az a|ébbi feltételekkel:

a.) a minimális vételán |40.3fI.225,- Ft, 
.

b.) a pěúyźnat bínálati szempontjä: a legmagasabb.megaj ánlott vételaĺ,
.c.) 

ajánlati biztosÍtęk összege: 14.000.000'- Ft
d.)apźivázónaklvevćlnekvállalniakell,hory :

đĐ. *ingatlanon található epiĺlďet glbontja, aztngat|áabirtokbaadásátóIszźimított2éven
beliiljogerős épÍtési engedélyt szpÍez,

db.) a,gatlaĺuĺĺiorcaaaĺsźúó| számitottS évęĺl belül jogerős hasmálatbavéJeli en gedé!ý

. szeÍez,. :
dc.) a jogerős építési engetté!ý megszerzésénet oo napot megbaladó.késedelme esetén a

kötbér iĺsszége 15'ođ0.00o,- Ft; a jogeĺős.használatbavételi engedély megszeľzésének

60 napot đ"ghuuao késedebne 
-"š"téo a köĺbér összege 7.5o0.oo0,- Ft, amely

. . kiitelezettségek garanciaszerződés megkötésével biztosítandók. A gaľanciaszeľződésbęn

foglaltak 6đ nalnfl kevesebb késedelem esetén időaľrányosan érvényesíthetők' Az
előzőeken tul felmeriilő késedelem esetén vevő áttal fizptendó napi kötbér méľtéke

. 30.000;- Ft.
e) A nyerte s páłÍyźnőval előszeľződést köt az Önkormĺányzat, aĺnely ?luwn a lyertes piaryazd

r4.ooo.boo,. pt-ot fogtalóként ť:zeti meg, amely megegyeztk az ajánlati biztosítek összegével,

. . valanint megťaet tořátuĺ 22.000.ooo,- Ft vételráľelö|eget az adĺásvételi e|őszprződés megkötését

követő 60 napon beliil, mely összegek azlngat|mkijirítéseĺręk fedezetéĺil szolgalirak.

Felelős: Józsefuarosi Gazdrłlkodási Ktizpont Zrt. vagyongazdálkodĺási. igazgatóság

Hatĺáridő: 20|7 . szqtember 7.

I.4.3.) a'páilyźaztri felhívást a Képviselő-testĺilet I|22oI7. (V.ĺ1.) szźlm-tl hatźroza|Ának

1verśenyeáe těsi Szabźiyzat). 1 1 . pon1játan foglaltaknak me' gfelelően a Budapest Főváros VIII. kertilet

ió"s"fuáro,i Polgáľme't.ĺ, ľlinututá hiraetoteuĘán. 1 {ó19!árosi Gazdálkodási Közpant Zrt.

(Bonyotító) tigyfe1fogadĺásľa szolgáló helyiségében (te{9pheýein), a Józsefuáros címÍĺ helyi lapban, az

ö*i'm,ĺ"ýłíi e' uňonyolító honlapján; tovlábbá azoĺlkormźn'yzat és a Bonyolito.szźmźra elérhető

költségmentes hirdetési-felületeken, esyéb rendelkezésre álló internetes hiľdetési portálokon kell

közzétennl,.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodrĺsi Központ Zrt.vagyoĺgazdĺálkođĺási igazgatősźlg

Határidő: 20|7. szeptember 12. 
:

'

I.4.4.) felkéri a Józsefuarosi Gazdalkodĺási Kö4po1t Zrt.-t a versenyeząęté,si ę|JźItéls trebonyolítiásáĺa' és

arra, hogy a páiyáaat eredményéľe vonatkozó j avas|atállfiessze a Képviselő-testület eIé jćnźĺĺawź.s

vegú.,Äin:nnyíben apályźlaierďméĺyteIeniil.zárul ,fe|hatalmaz.zaa Vĺárosgazdĺálkodĺási és Pénzíigyi

Bížottságot upalye,utotlezĺ,toeredménymegźL||apitásáÍą

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyoĺgazdĺálkodrásí igazgatősźry

Hatĺáľidő: 2017. novęmber 9.
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'..' .;

!.5.l.;'. hoz.zájáĺul a.Budapest V-III. kerü1e6 Kĺálvrłria o.'.9.'.sza4 alatti, 35876 bÍsz.:ú, 9I3 m','

ahptémbtiĺ,. íatmint a ľudapest..Vltr. kerĺilet, Kőľis u. 4lb. sżánĺ ďatti;.35875 hrsz..ú; .630 
.m2.

aĺapteľiiletíĺ, ażaz összesen 1543 m2 alapteriiletíĺ ingatlanok eryüttes, nyilvános, egyfordulós pźůyźmt

útján tt'rténő éľtékesítéséhez.

Felęlős:JózsefuĺáľosiGazdálkodásiKtizpontZrt.vagyongazdálkodásiigazgatősĘ
Ha!áridó. 2017. szeptemb er 7 .

I.5.2.) elfogadją abatfuożatmellékletét kepezÍt a Budapest VIII' kerület, Kálvária u. 9. szám alatti,

35876 bĺsz.-ri, 9B m2 abpteľületĘ valamint a Budapest MII. keľĺilet, Kőris l.4lb. szźlm a|atti,35875 
.

bĺsz.-ú, $o mf alapterulétíĺ) azuz összesen 15Ę ď alaptęriĺletű ingatlanok eg}'ĺittęs értékesítésére

vonatkozópáiyěaatifelhívástaza|źhbife|tétele1ĺ:krcl: '.] 
'

'. .a') akétingatlanegytittesminimá|isvételára: 309'100.000,-Ft+AFA9 . 
.

b.) a páIyźuatbíĺźÄati szempońtj a:akétingatlanra együttesen ajánlott legmagasabb vétęláĺ,
c.) u ajźn7ati biztosíték ö-'sszege 3 1 .000.000, - Ft'
.d.) a két.ingatlan bzÁró|ag együtt vásarolható meg, csak az egylkngatlanĺa beĺry.ujtott pźiyźeat
érvénýelen' :'.
e.)upelyĺodoukl,evőnekválla|niakell,hogy.

eb.) az ingatlanok biľtokbaadásáúo| sżźmitott 5 éyen beliil jogerős használatba.vételi

engedélý szer'ez, '.
': eo.) a jogerős építési engedély megszerzesének 60 napot meghaladó késedelĺne esetén a

kĺjtbér összbge 15.000.000'- Ft; a jogerős használatbavételi eĺlgedély megszeľzésének
60 napot meghaladó késedelĺne esetén a kötbér .összege 7.500.000,. Ft, amely

(egyĹittesen: garanciaszerzűés) biĺosítandók. A garanciaszeľződésben foglaltak 60

napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan éľvénygsíthetők. Az előzőeken tul

' felmeľiĺlő késedelem es9tén vevő által fi.zet.e1rdönąpi kötbermértéke 30.000;-.Ft.

.F"l"lő,'JózsefrĺáľosiGazdálkodásÍKtizpontz,,t.,ugyo,gazdálkodásíigazgatőĄ.

Hatĺáridő: 2}l7.sznptember7. : 
'

.I.5.3.) a pźiyízľrti felhívást a Képviselő'testĺilet II2l2o17, (V.11.) számí hatfuozatáĺÍak

' keriilet Józsefrárosi Folgĺĺnnesteľi.Hivatala hiľdetőtáblĺíj án', a lózsafváĺosi Gazdálkodĺási Kö4p.ont

ZÍt. (Bonyo.|í'tĐ ügyféľógadźlśra szo|gźió helyiségéĘen (telephďyęin), a Jó.zsefuáros címü'helyi
lapban, az onkorményzat és a Bonyolító honlapján, tovźlbbáĺ az onkormźnyz.at és ą Bony.olító

szitmána elérhetö költségmentes hiľdetési feliileteken, egyéb reĺrdelkezésre rálló iĺtenretes hirdetési

portálokonkellközzétenni

Felelős: Józsefuĺárpsi Gazdálkodási Kiizpont Zĺi. vagyongazdálkodási igazgatóság

. Hat'áridő: 2017. szeptember 12.
'.:

:I:5.4) fętkéri a Józsefuárosi Gazđálkodrási Központ :Zlt.ą aveĺsenyeztetési eljĺánás lebonyolítĺásáĺą

valamint'arľą hory a pźúyźrut eredményére.vonatkqzó javaslatrát terjessze a Képvisel&testület elé.

enenoyĺteĺ a páiyźvat eredmpnýelenül záru|, felbata|nazza a Városgazdĺílkodĺási és P(:nzÍlgyt.

tsŁottságot apálytv.atotlezarőerďménymegál|apitźlsźra. : '.

Felelős: Józsefrĺáľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt.uagyongazćláikodásiigazgatősĘ
Hatĺáridő: 2017. november 9.
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I.6; [a Budapest' V11I. kerütet, J.ózsef u. 25. szám alatt!'35205 helyľajzl számon nyĺlvántartott
- . ilg"ii';:"$ry*spályĺátĺtiántörténő:éľtéľęsít6e} .. ' ]. . ] .. .. ..

lo.r.1] .ĺooąe,ĺ"uooup",tvItr.ker.ulet,Jővsefa.:11,sżÁm,a1atti,35205hrsz.-úin3atlannyilvrínos,.
egrfordulós pányáaaÍútjánti'rténőéľtétesítéséhez. ..'. 

-

Felelős: Józsefuáľosi Gázdárlkođási Ko4ponť Zrt.vagyoĺgazdálkcióásiígazgatósźry

HaŁáľidő: 2017. szeptember 7.

I.6.2.) elfogadja.a hatérozatmellékletét képez(l |Budaqe$.utr. kerület, !2?::t':.,25.szźlm 
a|atti,

isíos.t''" .ĺ ńg"tlan értékesítésérevonatkozó pźiyźuatíf"ľľ aza|źbbt feltétęlekkrel:

a.) a minimális vétélar: 197.090.0o0,'Ft, 
' . 

'

;i;,páIyfu|itaoa*szempontj11|eqp9e1abbmegajánlottvéteIfu ,

c.) ajánlati biztosíték összege: 20.000.000,- Ft
. 

d.) a pźt|yźlznnaklvevőnek vállalnia kell, hory. 
oä.). az ngat|aĺoĺ:ł!ő+atć, eľ}31et éibontja, az lngat|an birtok-baad.ásatól számírott 2 ęven

beliiljogerősépítési engedélyt szęrez' '. : . ' '.'
db:) * i,gail*,biŕokbaadásáto1 sżrĺmított 5 éven belül jogerős h'asználatbavételi engedélyt

szeÍez, .. '.'' .

kötbér összäge 15.0o.o.oob,- ľtJ a jogerős' hasnä'|atbavétęli engedély megszeľzésének

. 60 napł ŕegĺuruoo kés,eđęlme 
-e'et* a kötbér öqs.zegc 7.500.000,- ľt'- ľ:Iy: ktiteleäett.ą"řg**.iaszerzödés megkötésével biztosítándók. A garaneiaszerződésben' 

foglaltak 6ö, nipnál kevesebb késedelem esetén idöaľĺányosan érvényesíthetők *z
etőzőeken ttll fe1a1erulő késedelem esetén vevő által fizrltendő napi kötbéľ mértéke

lo.ooo,- pt

e) A]nyerte s pźł|yźaóval előszeľződést köt az onkormrĄny 
^:, ^"|.I'1l1ĺ1ey 

a ffis páiyĘćl

20.000.000,- r.t-u]t.ioeil1ok"ot frzeti meg, amely mregegyezlk 17 ajĄat',jlztosíték összegével,

valaminJ megťrzet tořábbi 26.300.000; Ěí véteúielal91et' az adásvételi e|ősizerződés megkötését

kiĺvető 60 nalon beltil, mely összegek azin3al|aĺkiiirítésénęk fedez9té.Íil szolgálnak;

Felelós:JózsefuráľosiGaZdálkodásiKözpontprt.vagyongaz',!áůkodiásiiguEatć,sźLg'.
Hataľidő:20l7.szeptember7.

I.6.3:) a pźiyźanrti felhívrást a Képviselő.-'tes|ĺite! II2/2}I7. (v.11.) számi hatfuozatźnak

1Versenye ziaě"i Szabáůyat) 1 1 . pontjában foglaltaknak meďelelően a Budapest Főv.áľos VIII. keriilet

Józsgfuáŕosĺ polg'ĺľmáśterĺ, Hivata|i biÍdďđtábÉjfuz n' {óz99frarosi !az'.ĺaĘa{1i Közpoĺt Zĺt'.

łň;'"lítá'.Ęy.ľ"jľog"oásr. szolgrí1ó leýisigébeń 
(tel:p|elyeiň), aló.zse{áros címiĺ helyi |apban, az

b-"kj""á"ý 
^.T 

6^ uňony.olító tronlapj'án, tov7btĺ az oĺlkormányzat és a Bonyolľ!."4á:: 
"lé'l"t.g

költségment.. ĺĺ.a"t..i*f"lül"t"k.o, esyéb rendelkezésre á1ló internetes hirdeJési poltálokon kell

tai,eíę*,i j

Felelős: Józsefuĺárosi Gazdálkodás iKözpontZrt, vagyoĺgazĄát|kodĺási igą4atősźę

Hataridő:f}I7.szeptemberl2.

I.6.4.) felkéri a Józsefuiárosi Gazďílkodási K<izľon1 Zrt.-t a.versenyeztetési e|iánás lebonyolítasára, és

' arra, how u pá,|yźlmteredményére vonatkozó jivłstatźtte1e.ssze a Képviseiő-testiile|elé jóvĺáhagyás

. .,e!étt. Ä-u*yĺ9"" a pźiyévat ereomenytetentit záru|, fe|hata|mazza a.Városgazdálkođĺfui és Pénziigyl

Biżottságot apźiyttzanoúęzźtőeredmény megźi|aprtźłsfua. 
.

Felelős: Józsefurárosi Gazdálkodrási Központ Ztt. vagyoĺgazdźllkodĺási igałgatćskd

Hatfuldoz}}|7.ĺovember 9.. .-.'

,/TÍr keľii|eÍ^ Ra|assa l. 7. szárm alaĺti' 36189 bľsz.-ú, valamĺnt a BuđapestI.?. 
'ą 

B"*lii:tľB, 
ď"1"J'ľľ"Ľäľ ;'fiľää.ŕ'".ľi;-ĺ ĺngatlano.t .gyiftń;;yll;ä;;;

egyfoľd uIó s pl ái'y áuat útj án tłi ľténő.éľtékesítése]
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I.7.1.) ĺoi,zzeierĺ a Budapest Y'flI. kerület, Bďassa u,7. szźtm ąlatti, 36189 hrsz.-ú, 805 m2

alapÍertiletű iĺg3tlan, valámiĺit aBudapest.Vltr. kerii'^let Balassa u. 9. s1źm alatti, 36188 hrsz.-tl,730
.m,. ďapÍertiléfr. íńgattan' azaz asszesen 1535 ď alapterületű ingatlanok egĺllttes, nyilvános,
.eg5Ąrdu1óspáiyár'attÍt1ĺĺntörtén0éľtékesíteséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zft.vagyongazÄálkodási igazgatóság
Haüíriđő: 2017. szcptemběr 7. . -

I.7 .2.) elfogadja a hatźrozat mellékletét képező a Budapest VIII. keriileĹ Bąlassa u. 7 . szźm, alatti,
36189 hnz.-ú 805 m2 alapterületü ingatlan,.vďamint aBudapestVIII. kertilet, Balassau.9. szĺm
alatti, 36188 brsz.-rí; 730-m2 alapterületű ingatlan, az.az ôsszesen 1535 nŕ ahpteriiletű ingatlanok
egyĺĺttes éľtékesítésére vonatkozó pźiyźľaln felhívást aza|źlbbífeltételekkel. :'

a.) a két ingatlan egytittes minimális vétęlára: 365:950.000,. Ft + AFÁ"
b.) apźůyáatbírálati szempontja: a két ingatlanĺa egyiittesen ajánlott legm:gasabb vételár;
c) az aján|atlbiztosíték összege 37.000.000,- Ft,

Đ a két ingatlan k,lzźrćilag.ěr,ĺitt viásłárolható meg, csak az lgýkingatlanra benýjtott pźiyźaat
éŃénýelen'
e.) apáiyázonaVvevőnek vállalnia kell, hogy

ęa.) aziĺgat7anok biľtokbaadĺásłĺtól sąámított 2 évenbeltil jogerős építési engedé|ytszerez,
eb.) az ingatlanok birtokbaad.ásától szímított 5 éven beliil jogerős haszrálatbavételi

engedélyt sz.eÍez, '

ec.) a jogeľos építési engedély megszeľzésének 60 napot megbaladó késedelĺne esetén a
kôtbér összege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszéľzésénet
60 napot me'ghaladó késedęlme esetéq a kötbér <isszrege 7.500.000,. Ft, amely
ki'tele'eftségek garanciaszntzśdés megkötésévelvagy kĺjzjegzői letétbe helyezés ritjĺán

(eryĺittesen: garanciaszerzÄdés) biztosítandók. Á garaneiasznrződésben foglaltalł 60

napnát kevesebb késedelem esetén időanányosan éľvényesíthetők. Az előzőeken tul
.feherulő késedęleĺn esetén vevő őlta|fizetendő napi kiitbér méľtéke 30.000,. Ft.

Apáth' y István utca Balassa és Szígony utca közötti s,zalĺaszának útburkďatĺát

helyľeĺállíd 4 aĺĺra joge1ős Útepítési engedélyt szeiez a jogerős épÍtési engędély
mJgszerzését megelőzően, de legkésőbb aza| eryídejűleg. A kivitelezés asďaltozíssal

:' .: . történik. Vállalja továbbá, hogy az útburkolatok helyreállítrásáĺa vonatkozó haszrálatba
vételi engedélý az épíi|et:használatba vételi engedélyét ĺnegelőzően męgszeľzi. A

költségének O,5%o-a, teljesítés elmaľadása esetén Íizetendő kötbér mátéke a kivitelezés

nettó költségének 15, o/o-u ez o*ormłnyzat a kivitelezéshez a tulajdonosi
(közutk eze|ői) hoĺzáuáru|źst biztosítj a.

l

Felelős: Józsefuiárosi GazdálkodásiKözpontZrt.vagyongazdátkodási igazgatóšág
Hatĺíľidő: 2017. szeptember 7 . :

,I.7.3.) a pá|yálati felhívást a Képviselő-testiilet tI2l2o17. (V:11.) szénrí hatfuoz.atźnak

(Versenyezteté:siSzabźlyzat) 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros VIT'ĺ. kerület

Józsefuáľosi Poĺgĺáľmesteri Hivatata hirdetőtáblźján, a Józsefuárosi Gazdálkodási Köryont Zrt.
(Bonyolító) ĺig5rfe1fogadĺásra szolgáló helyiségében (telepheýein), a Józsefuáros című helyi lapban, az

onkormĺny,ai és a Bonyolító honlapján, továbbá az onkormányzat és aBonyolító szźmfua eléľhető

költségmentes hirdetési felületeken' egyéb rendelkezésre ál1ó intenretes' hiľdetési portĺálokon kell
közzéĺęnni..

Felelős: Józsefuĺĺrosi GazdálkódásiKözpontZrt.vagyongazdálkođási igazgatősáry

Hatálľrdőľfol7. szeptember 12. -

I.7.4.) felkéri a Józsefuiáros i Gazdźĺ,kodájĺ rĺĺ4pont Zrt,..t a versenypĺetési eljaľás lebonyo |itźsźra,
valamint arra, hog1ĺ a páúyazĄ eredményéľe vonatkozó javas|atźlt terjessze a Képviselő-testiilet elé.

Amęnnýben a péiyźľ:at eredménytelentil zárul, fe|hata|mazza a Városgazdálkod.ísi és Pénzĺigyi
Bizottságot apźůyźuatot|ezáĺô eredmény megállapítására.

Félelős: Józsefuárosi Gazdźikodási Központ Zĺt.vagyongazdálkodásí igazgatoság
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Hatlíridő: 20 1 7. novę,mber 9.

A döntés végľehajtásá{ végő sznr-łezntierység: Józsefváĺosi Gazdálkodási lK3zvoĺtz-ĺt

Budapest,2Ol7. auguszms 11 ' , t

dvťł#".W
igązgatőság elnöke

Tiĺrvényességi ellenÓrzés:

Danada-Rĺm6'1Bdiĺn
ieryľző

nevébęn és megbízásńból:

atjegző

Mellékletek:
- a József uf7. számalatti ingatlan bontási je5zökönyve
. a József l27. szÄmalatti ingatlan értékelési je5zőkönyve
. a József u27. sńnalatti ingatlan pályázatiinĺtan1,aga

- a Bérkocsis u. 32, számalatti ingatlan bontásijegzöktinyve
. aBérkocsis u. 32.szfum alatti ingatlan értékelésijeryzőkłinyve

- a Bérkocsis u. 32. számalatti ingatlan pźtyázariiĺatalyaga

- a Bérkocsis u 30. szám ďatti ingatln,páIyázúrfelhívása
- a Bérkocsís u 30. szím aLattt ingatlan értékbecslése

- aKálvźnau. 9. és Köris u. 4ĺb. szÁmalatti ingatlanok páiyáljá'tl felhívása

- a Kálvária u. 9. és Kőris u.4|b. szÁm a|atti ingatlanok éľtékbecslése

. a József l.25. számalatti ingatlan pényáatífelhívása

- a József ĺ. 25. szÄmalatti ingatlan értékbecslése

. a Balassau 7. és 9. szám alatti ingatlanokpátyázati felhívása

. a Balassa u 7. és 9. szÁmalatti ingatlanok értékbecslése
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ĺegyzőkönyv

a Budapest VIII', József \tca27. szám alatti, 35f04ttĺsz.-tl, telekingatlan elidegenítésére kifü
pályázat, ajánlat bontási eljárásáról

Jelen vannak:
Gyimóthy BaLázs iľodavezetti, levezetó
Hirsch Ugyvédi Iroda
Raffay Réką ingatlanértékesítésí ľefeľens
Kľoó lvett, tVYHOME Kft

Helyszín: a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. L084 Budapest, or utca u' 8. szam alatti
taľgyalója.

Időpont: 20 1 7. július |2, szerda,1 0 óra 50 peľc

Gyimóthy Balázs elmondja, Ĺogy Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Jőzsefuttosi onkoľměnyzat a
Képviselő-testület 147/f017, (VI.08.) számú batározata a|apjánpá|yár-at kerĺilt kiírásľa a Budapest
VIII., József utca f7, szám alatti, 35f04 hľsz'.ú telek elídegerutésére. A pályázati felhívás
kifiiggesaésľe Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal hirdetötábláján" a
Lebonyolító ügyfelfogadásľa szoĺgá|ó he|yiségében, a. Józsefuáľos címiĺ helyi lapban, a2.

onkonłányzat és a Lebonyolító honlapjan, továbbá az oĺkormáĺyzat és a Lebonyolító szämára
eléľhető kĺiltségmentes hirdetési felĹileteken' egyéb ľendelkezésľe álIó inteľnetes hirdetési portálokon.

Az ajánlatí biztosíték beérkezésének határideje 2017. jútius 11. kedd, 2400 őra volt. A ľendelkezésre
álió határidaig a pá|yźlzati dokumentációt két éľdeklődó vásáľolta meg, az ajtnlati biztosítékot
hatáľidőľe egy cég ťlzette meg. A bontási eljĺĺrason azaján|atot tevő képviseletében jogszeriĺen Kľoó
Ivett jelent meg.

A páIyázaffa egy daľab ajánlat ĺérkezett, amely külsó jegyeiben megfelel a pźĺ|yázatí fe|hívásban
rögzítetteknek, azaz nem tartalmaz abenyiĄtóľa vonatkozó infornrációkat, a boríték |ezfut é,s séltetlen'
Gyimóthy Balázs felbontja a borítékokat, és ľögzíti, hogy az alábbi ajánlatok kerĹiltek benyujtásra:

1.)
pályázatot benyujtó neve: ÍVY HOME Kft.
pźůyázatotbenyrijtó székhelye: i034 Buđapest Almásí Balogh Lórand utca l/B II'1.
A pá|yázat bontást Gyimóthy Ba|ázs 20l7. július 12-én 10:55 perckoľ hezärta, pályźmt éľtékelésére a
későbbiekben kerĹil soľ.

tJ -',. Ln-^ i

Gyimótlty Balázs
elidegenítési irodavezető

a páLy ázatbontó bizottság elnöke
Józsęfváľosi Gazdálkodási Központ Zrt
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ET.*n uiV,äil."d; tohv
aJGK Zrt' jogiképviselője \,

Józsefvárosi Gazdálkodási KőzpoĺÍ, Zrt.

t
ln ll \n ĺ -
ľĺ ą-,(t'a-- Y-p-,c........' sí....Líý..'.... ťÍ..,...

Raffay Réka
ingatlanértékesítési referens

p á|y ázatb ontó bizottság ta gi a

Józsefvarosi Gazdálkodási Koąoĺt Zrt.

Kroó lvett
iigyvezető IvY HOME Kft

ł,ł
Ąg



ÉnrÉxBlÉsI JE Gy ZoxoNYv

Készĺilt:

Tŕ,ľgy:

2017. július f6-tn 1ĺE óľakor a Józsefváľosi Gazđálkodási Kozpofi Zrt (1084
Budapest, or utca 8.) helyiségében.

Budapest VIII., József utca 27. szrĺm alatti, 35204 helyrajzi számú ingatlan
elidegenítésére kiírt pěiytnatta érkezett ajánlatok éľtékelése

Jelen vannak: Gýmóthy Bal'áas, iľodavezető
Dr' Lóranth József ĺigyvéđ' a JGK. Zft. jogi képviselője
Raffay Réką ingatlanértékesítési ręferens

Gýmóthy Ba7źęs, az éľtéke|ő bizottság ęlnöke f017.július 13-an 1l@-koľ a Budapest VIII.,
József utca 27. széľĺl alatti, 35204 he|yrajzí számú telekingatlan éľtékesítéseľe kiírt nýlvanos
p źlily źu;at értékel ési elj arását m e gnýtj a.

Felkéri Raffay Rékát a jegyzőkönyv vezetéséľe, valamint Dľ. [,óránth József Ĺigyvédet aną
hogy a jegyzőkiinyvet elkésztiltekor hitelesítoként íqa aIá.

Az ajanlatok benyujtĺásának hatáľideje f}I7.július L2.,t'}w óra voIt, a benyujtás helye a
Józsefrárosi Gazdálkodási Központ ht Ia84 Budapest, or utca 8. alatti iľodája'
A,.Budapest VIII', József utca 27' szźtm alatti, 35204he|yrajzi szĺímli ingatlan értékesítése''
című nyilvános egyforduLős pttlyázati kiírást két jelentkező vásiárolta meg, pźt|yázatot egy
tĺĺľsaság adott le'

'Ąz ajánlat riĺvid ismertetése:
1.) Ąánlattevő neve: IVY HOME Kft.
Szék}elye: 1034 Budapest, Almási Balgsh Lóľánd utca 1/B II. 1.

Az ajźnlrott vételiĺľ: 1 82. 1 00.000,- Ft + AFA

A benyrijtott ajántat értékelését kövętően megállapításľa keĺĹilt, hogy hiränypótlasľa nem volt
sztiks ég, a p á|y ázati fel hívásban fo gl ďtaknak mindenb en m egfel el t.

Mindezek tekintętében a péůyáuatéľtékelő bízottság javasolja Budapest Józsefuárosi
Önkoľmányzat Képvíselĺĺ-testĹiletének, hogy a Budapest VIII., József utca f7. szćľľ- a\atti,
35f04he|yrajn számri telek értékesítéséľe kiíľt nyilvános pályazatot nýlvánítsa érvényesnek,
és eľedményesnek.

Előzőek alapjan apěůyázat eľedményének megállapĺtásttravonatkozó javaslat a kĺjvetkező:

1 .) a lefolý atott päl'y ázat éľvényes
2.) a lefolyt atott pá|yázat eľedményes
3,) apźll'yazat nyeľtese: IvY HOME Kft.
4.) a vételáľ; 182'100.000,.Ft + ÁFA

r,W
lq



Tekintettel ama, hogy egyéb észľevétel nincs, a bontás
éľtékelését 2017. jťrlius 26.źLn 1leóľakor \ezĄa.

vezetóje a pźilyźlz;ati ajánlatok

ĺ,,l

K.m.f.

u;
Gyimóthy Bal'źns

iľodavezető
értékelő bizottság elnöke

Dr. Lóránth József
ügyvéd

j eg5rzökönyv hitelesítő

jegyzőkönywezetó



,;Budapest VIII. keľüIet, Jóaef utca f7. szim ďatti ĺngatlan elidegenítése . pá|yázat''

EREDETI pÉlnÁľv

Jelentkezésĺ lap

(qĺ
rVY HOME Kereskedelmi és Szotgáltató

Korlátolt FelelősségÍĺ Tłłľsaság
kepv.: Kĺoi lvett tig1ruezető

Á'J.,]9

w,,*l-



ĺ'ĺÁľĺr,ĺľr osszpsÍľo

llw Hottĺp Kereskedelffii és Szolgáltató Koľlátolt Felelősségiĺ Tarsaság (kepvíseli:

liigyvezető) a Budapest vĺII. kerĺilet Jĺózsef utľł ?7. szám alatti ĺngatlan
h,:irtpźllyźuatľaajánlatomataza|ělobiakbanfoglalomössze:

182.100.000.- Ft + AFA

igénybevételével

alahúuandó)

.ľ..qł..iľ*ł
IVY HOME Keľeskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Fełelősségii Trĺľsaság
képv.: Kľoó Ivett ügyvezető

Központ'Zrt. . Vagyongazdá|kodási lgazgatóság
é[eÍon: 0ó | 3|4 l09B . E-mai|: vagyongazdaĺkodas@gk.hu
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IGAZsÁGÜcyl MINISZTÉRIUM
ćBon'rroiuĺĺcĺos'És .łz sĺ,ercrnoľrrus cÉca-lÁnÁspĺN
KtzREMÚKÖDl szoĺcÁrnr

onat
cégjegyzékszámú lVY HOME Kereskedelmi és Szolgáltató Kor|áto|t Fe|elősségű Társaság

Budapest, l|mási Balogh Lóránd utca 1. B. ép. l|. em. ĺ.) cég 201 7' június 26. napján hatályos adatai a

qf.orm ától fĹig get|e n adatok
i i'Á|t"lenos adatok

i'i.i:.',.]rce g;egyzékszám : 01 -09. 29 49 02
i..l;'t: ll: i :i :Ý 

g9Ję9} cęl

ĺĺł]iiii,ieesĺo'*". Korlátolt feleĺősségű táľsaság

itĺoĺĺE Keľeskedelmi és Szoĺgáltató Kor|átolt Feldósségű Társaság
Relte,,2o17 ĺ03ĺ09 Kcizzétéve: 20l 7/03/ĺ 7

'2ffi7t4U09...

ilŕöv|dített elnevezése
Kft.

kéfte: f017 ĺ 03 h9 Ktjzzétéve: 201 7/0g/1 ?

2017/Đ3ĺ09...

A|mási Ba|ogh Lóránd utca 1. B. ép. |l. em. 1.

:2017 /o3l09 Kózzétéve: 201 7/03/t 7

kelte

i:2Ü17 /o3l09 Kĺjzzétéve: 201 7/03/ĺ .ĺ

egyéb vezetésí tanácsadás

7 ĺffi lag Kcizzétéve 207 7/03/.ĺ 1

1iď.;..

Kcjzzétéve 2017/03/17

-T-
vonat

"fu
2017.06.26 L ĄrJ1J



2' oldal, összesen:

SzÜletési ideje: 1 982/09/1 3

TosÁG *

A képviselet ĺnódja: önál|ó

A képvise|etre jogosu|t tisztsége: Ügwezető (vezetó tĺsztségrvise|ő)

A hiteles cégaĺáíľási nyi|atkozat vagy az ügyvéd á|tal eĺĺenjegyzett aláírás.ľninta benyújtásra keĺült.

Jogvĺszony kezdetc 2017 ĺo2ĺ2c
Bejegyzés keĺte:2g17 /o3 /o9 Kćjzzétéve: 20ĺ 7/03/7 |

Hatá lyos : 2o17 l 03 ĺ a9 ..,

A cég statisáikai számie|e
2s89 457 f-7 0?2-1 1 3-0 1 .

Bejegyzés kelte: 2o.|7 tos ĺB9 Kdzzétéve; 20 7 7/03/1 1

Hatályos: f017 l03l09 ...

Acég adószáma
A d ó s zá m : 2589 457 z-T 4., .

Adószám stáŕusza.. éĺvényes adószám

Státu sz ke zd et e: 2017 ĺ 03 | 08

Belegyzés kefte: zo17 t03l09 KćJzzétéve: 20| 7/03/.ĺ 1

Hatá lyos.' 201 7 l 03 | 09,,.

A cég pénzforga|m| je|zószáma

1 1 60000s00000000-7901 9693

A szám|a megnyitásának dátuma: 2017t02/2z.

A pénzfoĺgałmijelzőszámot az Eľste Bank Hungary NyĺI, (1138 Eudapest Népfĺjrdő utca 24-26,)

Cégjegyzékszám: 01;1 &04t054

Bejegyzés keĺte: 2017 ł0512ő Közzétéve: f0 Í 7/05/30

Hatáýos: 20'|7 | 05126,',

A cég e|ektronikus e|érhetôsége

A cég kézbesÍtési címe: ivett.kľoo@gmaiĺ.com

Bejegyzés kelte:Aat /03ĺ09 Ktizétéve: 207 7/03/7'Í

HatáIyos: 2a17 |03/09 ...

A cég cégjegyzékszámai

Cégjegyzékszĺm: .oĺł*żoł!oz
vezetve a Fővárosĺ Tłirvényszék Cégbkósága nyilvántańásában.

Bejegyzés ke|te: fg17 /g3ĺ09 Kĺjzzétéve: 201 7/03/ĺ .ĺ

Hatáýos: 2017 |03/09 ...

Európal tgyedi Azonosító
Euĺópai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.81 Ą+2949of
A vii ftozás időpontja : 2:017 / 06 ĺ 09

Eejeg7zés kelte: 2:Đ17 l 06 ĺ a9

H atá ĺyos : 2017 / 06 ĺ a9 ...

:ż.

3 oli
-t,l
1
tt

20.

20t1.

21.
21ĺ1.

3?.
3U1.

45.
45/1.

49.
49t'1.

ó0.

60ĺ1.

t.

It t.

l|. Cégformátó| függő adatok
Atag(ok) adatai
Kľoó |vett (an.: TellÍnger Máľia)

Szii|etésĺ ĺdeje: 1 982/09/1 3

1014 BudapesÍ, országház utca 33. l. em. 1.

A tagsági jogvĺszony kezdete: f917 / 02ĺ 2a

Bejegyzés kette:2o17 ło3/a9 Kcizzétéve: 20,ĺ 7/03/,ĺ 
.ĺ

2ą

Hatáĺvos: 2a17 /o3 l 09 ..,
Józśeŕvárós i Gazdálkodás i Központ Zrt. . Y agyongazdá| kodási

20r
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nz.iľĺ ceginformációs $zo|gálata hivata|os1n-i9..:lią 
logľ ezen kiadmány adatai az íl|etékes cégbíróság jogeľős

ýéE'zesein alapuĺnak. A cégĺigyben e| nem bíĺá|t módosítás nincs fdyamatban'

2a1710612:6 10:07:48. A szo|gá|tatott adatok a kibocsátás ĺdópontjában megegyeznek a cegnyilvántartó
adataíva|.

cégĺnformációs szo|gältató

lhi)/?ceoe.t"łlan/íl 1 ńa?a4aĄ?/ŕ-p ł|łílĺnnąt

ĺ
r/'% ,/u6. fl,/

|, /a nŕ.r/)
)A11 oR)ś, ?<--



fie*ász Gabriella

i[rug:ľ',. xpn. ľ,,ĺľ<rls U. t 1' ilI'/12.
:łchĺ. l:0o BUDAPEST' 3.,PF'244,
iggs-S l-St, 388-25-0 I

,:1188-2349

466l20t7. ĺigyszím

hogy ez a 3 (hfuom) oldabrl álló, ,,Cégkivonať' megnevezéstĺ okiľat az

Minisaérium Céginfoľmációs és az Elekronikus Cégeljáľásban Kcizľeműködő

it'i'.'t3ilvĺĺltartĺsába?0|',1. (kettöezer.tizenhetedik) év június hónap 26. (huszonhatodik)

lb,étekintętt nyilvános adataivalmindenben megegyezd ...-...j

ľtéĺ' zolĺ. ftettőezer-tizenhetedik) év júníus hónap 26. (huszonhatodik) napjĺán

íEś
kđz1egyző

ffi

\ĺ ł6
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ALÁÍRÁsI CnuPńtDÁNY

{ło* {.*^o

Ę\\ł\
{ \^

,rs
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,ń

n
,,í

á u. 11. ru./12.
,3.,PF,244.

(szĺĺletett Munkacsevo-munkácą Szovjetunil, 1 982. szeptembeľ 1 3.,

;'.'Telinger Máľia), 1014 Budapest I. kenilet, Oĺszięház utca 33. L/|. száĺn
a , , szÁĺliĺ személyazonosító igazolványávď

vďóđiságát.
'.'vette a kiĺzjegyzö tájékoztatĺísźlt akőĄegyzökľől szóló 199l. évi xtl'

10) bekezđéseiben foglaltalaól, vagyts a személyaeonosság on-line

dľ. Kertész Gabrięlla
kĺizjegyzÖ
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.f.'.i€'ii: :,'tj
ż:;.łi.\tý l

t t.



Eŕ$te NotBanl(

Tranzakció részletei

HUF PénzÍoqďmi banlĺ*zámla

ÜgyÉlneve: BB2840 t\^ŕ HOME KFT

ts LrľruÁs BANKoN KĺVI]L

JózEefuáro*i Gazdálkdási Központ

HU20 1040 3387 0002 8459 0000 00ffi

63 500,00l'luF

NOTPROVIDED

FoHoí206201705ż1530

n17.96.12,

NETEÁNK uTALÁs BANKoN K|VĺJL

1160ooo&o0oooo00.7s1 9693 HUF Pénzfoľgalmi bankszámla

{3 500,00 HUF

2017.ń,12'

Józ8éf utca 27 pályázatł tlok'

-.ť\ -
()q
ŕ-) .



Ęľste NetBank

. j; :,1:l:.:';.:: j..i'ł;:łi;iji-!.ił'.;';li;lriil;li)i:

Ügyféĺ neve: BB284o I\ť HOME KFT

:i.,:.
neve
számtaszáma

i'.Összege

|B |./TAtÁs BANKoN KIVIJL

Jozsefu ámsi Gazdálkodási KÖzpon
HU20 í040 3387 0002 8859 0000 0bo6

.18 00Ü 00o'0o HUF
NOTPROVIDED

F0Ho1í072017Q1u?29

NETBANK t,rĄÁs'^ ŕ31í.'?íŕÍĹ

í1600006{000000e7901s93 HUF Pénzforgalmi bankszám|a
-18 000 000,00 HUF

2017.07^11.
aján|ati biäosíték József u. 27

| ĺ. 1l1

f^
<,/\)



:':;lili
lt;rr,.l

ľł'.o.Íi'éł

l:i ::tr: :t. ,.
::i::t.:. lli r. :

iffi'.keľĺilet, József utca 27, szőm ďatti ingłtlan etidegenítóse . pályázat''

.*ii...i:.. végelszámolásľóI, csődeljáľásľóI, felszámolásľĺĎl

l;,:rr,...'

i':'.;,1.';..,.'.'
oiÍý ..uz IVY HOME Keľeskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
ás}.iképviseletében kijelentem, hogy a társaság

Fetelősségű

alatt
folyamatban

lási eljárás folyamatban

*źń|ĺnem ińl!
ovan/fu
*vanJnines.

ĺ"Ĺn* to.uą
MY HOME Keręskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségtí Táľsaság
kdv.: Kroó Ivett Ĺigyvezető

äłĺegfelelő szóveg aláhúzandó.

//

ry
nt

lĺ,3Ą
''..'Ę.1 ...'.,':,.;.1''. ;.''

ffil
lllr:,



|ś;9li';iÝłi,i:ą:':li!9';.:i;}4íĘj!:i!+.t:ri.jl,i! l jjp:|x(Ít.łĘ

ingatlanszerzésre jogosult vagyok.

Lęs..Iq*#
rVY HOME Keľeskeđelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségŕi Társaság
képv' : Kroó lvett tigyvezetcí

f,'\

-#'-



l"i:ľr:::i:i:'Í:ĺ

-v].Ill'j]kertilet, Jóxef utca f7, szńm a|atti ingatlan ełĺdegenítése . pńly{zat''
j:,;::;lr:l:

1,,::.:l::ltj: . i: ::

NYILA.TKOZAT
äaffiffiĺ;áľa behajtható köztaľtozásróI és a KÍíľóval szemben fennálló

ŕ.artozäsr ő|. kĺzáľó köľÍtlmén yrőt

lÍv'Ěffisľezetą mint az IVY HOME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
.i.''':Éi::iłi.lł.. l . .

ie|zętł3 tisztségviselője kijelentem, hogy az ajánlattevőnek,

ątehajthato köztaftozása * van / @;
ffiozěsa (helyi adó' bérleti đíj stb.) u van /4g45;

vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van l niłcs.

ioki. ľaüokkal i gazo lok :

ffi..i
li.iffi,':.

VIII' keľtilet Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal álüal kíbocsátott

Központ 7rt źŇa| kibocsátott igazolas

cégĹinket érintően a közbeszerzésekről szóló 20t5. évi CXLII.
foglalt kizaÍó kdnilmények

l{noo \:**
IVY HOME Kereskedelĺni és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségiĺ Táľsaság
képv. : Kľoó Ivett ügyvezető

/yT/
v
, t.#.33



. Nemzrti Ądó- és Vámhivaür|
lJszak-budapesti 

^dó- 
és Vámigázgatósága

--t}gyťtlkap"s.Ę{ltť|ľ,-
ť.pł 

ss|6462028/201?

ż'đłiKőtaji Anilľ.
jz'1é'ĺn: (1) 42742a0 / 5325
nł,...3353833069

|ĺ| l| |||| | |l|| | |||il l |l|lĺ |l|
35 ló462028

Vörös Attila
igar.gaĺó

(hat.ĺĺskĺĺr gyakorl ója)

álló dokumcntumok - nyilvántarasok, folyós z!ałm|ák, bcvallások - a|apjźn'

ĺtĺz adőa|,arry kćrclmóľc aĺĺtam ki'
łi.:;'..

neľn szolgál bir'onyíĺÁsi a|apuł atarto,ł,ás beszędésére irányu|ó eljárásokban.
utaknazza a Nomzcti ĺ\dó- ćs Y,ámhivatal nyiÍváłntartása szcr.int fcnĺáĺIó

'ľ.:ľ":,:::*:ľ"o. 
dc cl ĺcm 

.ćvtjlt 
tartĺtz źls, az aĺJók módjára. rIIvvJ4Iéľ.ä';végrehajlásľa, vagy visszaĹartásľa átadofl' kö'ĺtaĺoz,őts*,.gn'u#,e,"

taľtozás, a

bchajtandó

vonaĹkor'ó

17. jtniusfT.

7 7 622466640 I 0?5 | 1 37ft 803f

Kis-Takáęs Mónika
ťo o szta|yv czct(í. hc lyc ttcs

(kiadmányĺtzĺi)

K{ĺfĐjĺ Ánita
ł|gyíntéző

t l J 2 ut]DAPEsr v1ćĺffi łĺľ65ą*;';:CI ł } iabb F--- 1 i ) 4l * 55T_- ---válasfJevelébcu szĺveskedjék lktatósz;ĺ'rnunlcrg hivatkoali ćl aĺołonosĺHĺ s'alnát Í'elđ,nte(njI

ÔJ
)7

-f 
'\ 
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AĐrHATrsÁGI IGArcIÁs

' AI.l{ÁsI EáľĐ6ĺ IónÁ}ĺD U. L/B. II- 1

ltrtrilffil'
:'?:]l:':i;i'1:ĺ]::]]j':]i::r:'. j.

ľi-..ĺ.$'E'tv'áĺĺĺartásłrn}ban nen szęrepel .
i';i.i.ii'iffi.'łi..

lł ll..ag.ä (1)' (3) bęk.alapJán.
if:ii.ri,,.

sn,'v.t' az ügyfél kéľéeére közbeszerzési pályázat
$.1'.ďtan kí a közigaagatás1 hatóeágí elJárás és

iiezabályaĺróI ezôIô, többszöľösen módosítot,t' foQ{.

kiálIítáea illetékmentęs az j-}letékekľől szóló'
(Itv. ) Mellékleti 1g9o.év1 X0III.szá'üni törvény

Danadą-Rín.ín sdina jeeyuó nevében és negbízásából:

dľ. Suba Áry'{đ s. k.,

"fujýV

.;.'.i,li i.r.,r .,,1 ,

líl;uäd6hątóaág 1gazolja, hogy nyj.lvántartása azerínt
:1r:ił iíi;:Íiri:il jj.li.i'.:'..'i':] : :

i;liiiililiĺ...ii;'iłli'l.....
:li;łi!iiiliill.;..... ..

Ałn'l'\*a'



.Yý.'í tíi. .1' ĺŁ

Llt ł'í.;il:ę
.iŕj".t'iłJĺ.:'l] ':

äĺĺłt.ĺliĺi

*-ď$ä%ł

é#^*, 
łffi }$1

V^Ĺ]Y(,ltrjG^.ZtlÁl łĺťxl,!st |ĺ;Ązł;ą ľqll.;Áĺ;

Tiszteleťtel:

Tfugya: Igazolás nem |akas céljrĺra szolgĺíló
helyiség bérleti díj tartozĺsaról
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dľ' Hoľváth orsolya
iľodavezető
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í"oř-.''"..,p"l, így Tfusaságunk felé penzugý

Táľey: Igazotás részlehe megvásaľolt

ingatlan vetelár tatozt,sźról.

IĺoME Kęľeskedelmi és Szolgáltató Kft' (cegjegz1Ę.^"T'

:25894572.f -47,statisztikaiszámjele:f 5894572^7o,,:!,',^!^\:

Áma.ĺ Balogtr Lórfurđ o. i. B. ép. ĺI./1.) a Budap-est.;;gbí"á.'Ĺói 
a Józsefuarosi Gazdálkodasi K;özpoŃ Zrt.
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łt..u*vĺ'jt*a céljából keriĺlt kiadasra.
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Tisztelettel:

&ĺzsefuárÜsi
Gazdálkĺĺlási KtiryÜfiĺ uľ!.
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T{YILATKOZAT
pénzĺigyi alkalmasságľó|

kijelsntem, hogy a

képes vagyok, a sziikséges

1 évben soľban állĺás neĺn volt, amelyeket az a|ábbi

Zrt. átta| kibocsátott Igaza|źs

Társaság álta|
alałulása óüa.

rvY HOME Kereskedelmi és SzolgáItató
Korlátolt Felelősségíĺ Tĺłrsaság
képv': Kĺoi Ivett igyvezetó

fĺ$ffieđelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségti

-q'.'.$'' Í. *ól, hogy a számlavęzető banknál a tarsaság
ŕĺ..l.t'..'ý'yb.o soľban állas nem voĺt.
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