
Pá|yázati felhívás

A Budapest Főváros VIIL keľĺi|et Józsefuáľosi onkorm ányz:at a Képviselő-testület
...számu határozata a|apján nyilvános péiyázatot hirdet a Budapest VIII. keľiilet,

Bérkocsis utca 30' szám a|atti,34792 hľsz.-ú ingatlan értékesítéséľe.

t. A páĺIy ázati felhívás közzététe|e

A,páIyázaÍi felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabályzat 1'1. pontjában foglaltaknak megfelelően a

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuáľosi Po|gármesteri Hivatal hirdetőtáb)ájtn, a Bonyolító
ügyfé1fogadásta szo|gáló helyiségében, a Józsefuáros címtĺ helyi lapban, az onkormányzat és a
Bonyolító honlapján, továbbá az Ônkormźlnyzat és a Bonyolító szźtmźra eléľhető költségmentes

hirdetésí felületeken, egyéb ręndelkezésre á11ó internetes hiľdętési portálokon tesziközzé.

A Kiíró jogosult a Versenyeztetésí eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélkiil visszavonni,
és enől köteles hirdetméný kiÍtiggeszteni. A veľsenyeztetési eljárás visszavonása esetén -
amennyiben a dokumentárciőt az aján|attevó ellenérték fejében kapta meg - a Kiíľó köteles az
ellenértéket visszafizetni. Apá|yźtzaÍi dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más

esetben nem Íizeti vissza.

2. A'páiyázati kiíľás adatai

Apá.Jyázat kiíľója:

A pá.Jy őzat Bonyolítój a :

Apá'Jyánat jellege:

A'pá.Jyázut cé|jzz

A' páůy źnatĺ dokumentáció díj a :

A pá|yázarti dokumentáció ľendelkezésre
bocsátásának feltétele:

Az ingatlan mĺnimális vételáraz

Lz Ąín|ati biztosíték összege:

Äz aján|atĺ biztosíték beÍizetésének módja,
számlaszám:

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáľosi
onkormány zat (I 082 Budapest, Baross u. 63 -67 .)

Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoÍÍ Zrt, (|082
Budapest, Baross v 63-67.)

nyilváno s, egyfordulós pá|y ázat

tulaj donj og tttruházás (elidegenítés)

5o.0o0,- pt + Ápa

- a pá|yázati đokumentáciő dijárő| szóló banki
bęfizetési bizony|at

- a páIyázati dokumentáciőt cég álta| aláirásra
jogosult személy vagy meghataImazottja veheti
át e|őre egyeztetett időpontban

140.32r.225,-Ft

1 4. 000. 000, . F t. Az aján|ati biĺosíték beťrzetése

csak magyar foľintban teljesíthető, étékpapina|,
garanciaszeľződéssel, zźúoglárggya| nem
helyettesíthető.

átuta|ás, a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt. K&H Banknál vezeĹetĹ 1 04033 87-00028859-
00000006 számt szám|źiáta

/
Apáiyázattal érintett ingatlan megtekinthető: 2017.09.12. és f0I7.I0.1'I' kĺjzott e|őzetes rń 'łidőpont egyeztetés a\apján. Időpont egyeztetése a * {
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Az ajánlati biztosíték beéľkezésének
hatáľideje:

A' pá.Jy ázatok leadĺĺsának hatáľidej e :

A pá|y ázatok leadásának helye :

A' páůy ánatok bontásának ĺdőpontj a :

A páůy ázatok bontásának helye :

Ä' p áiy ánat eľedm ényét me gállapító szeľvezet :

A pá.lyázat elbíľálásának határideje és a
v írhatő eredményhirdetés :

A' pá.Iy ázati elj áľás nyelve :

A pő|yízatta| kapcsolatban további
infoľmáció kéľhető:

3. A pá.Jy ázattal éľintett ingatlan:

Címe:

Helyľajzi száma:

Megnevezése:

AIapteľfilete:

Kiizmű el|átottsága:

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
onkoľmányzati Házkeze|ó kodáján lehetséges
(1084 Budapest, Tavaszmező u. 2., Te|: 06-I-
2r0 -49f8, 06-r -21 0 -4929)

2017.IO.I2.2400 őra. Az ajánLatí biztosítéknak a
megjelolt határidőig a bankszámláľa meg kell
érkeznie.

2oI7 .Io.I3. 1 000 óra.

Józsefuárosi GazdáIkodási K<izpont Zrt., |084
Budapest, oľ u. 8. I. em. Flidegenítési koda.

fOI7 '|0.|3,1010 óra.

Józsefuárosi GazdáLkodási Központ ZrÍ"., 1084
Budapest, or u. 8. I. em. Elidegenítési koda. Az
ajánlattevők a pźiyázatok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Fováľos VIII. keľület Józsefuáros
Önkormányzat Képviselő-testülete vagy
Yźltosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága, a
66lf0I2. (XII.13) onkormányzati rendeletben
me ghatár ozottak szerint.

2017.r1.09.

magyar

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt,
Elidegenítési kodáján

Tel.: 06-1-216-6961

Budapest VIII. keľület, Bérkocsís u. 30.

3479f
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Budapest Főváros onkoľmány zatźnak elővásárlási

ä::ŕŁ:Íingatlanegyebekbenper-,teher-és

Az ingatlanľa vonatkozó részletes adatokat a ptilyázati kiírás mellékletét képező ingatlanforgalmi
szakvélemény tartatmaz4a. Az ingatlan övęzeti besorolása: L 1 -VIII- 1 .

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- anemzeti vagyorľól szó|ő 2011. CxCu. törvény 14. $ (2) bekezdése a|apjtna Magyar Allamot
minden elővásárlási jog.jogosultat mege|őző elővásárlási jog illeti meg. Az e|ővásźtľlási jog
gyakoľlására a Magyar Allam ľészéľe fennálló határidő az e|ovásźtr|ási jog gyakorlására fe|hívó
értesítés postára adásának napjától számitott 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban |évő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló l99l.
évi XXXIII. tv. 39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fovárosi onkormányzatnak elővásáľlási
joga van.

4. A'páiyánat célja, tartalma

Az elidegenítésre keľülo ingatlan a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáľosi onkormányzat
kizárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésérę anemzeti vagyonĺól szőIő 2011. évi CXCVI. törvény, a

Budapest Józsefvárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 66/20|f' (X||. 13.) önkormányzati rendelet, valamint a Képviselő-testület II2|20I7. (V. 11.)

számu hattrozata (Versenyeztetési Szabályzat) vonatkozik.

A nyertes pá|yázó a péiyźnat elbírálásáról szóló éftesítés kézhezvételét követő 30 munkanapon belül
köteles e|őszerzódéSt kötni. Az e|őszerzodésben felek aľľa vállalnak kötelezettséget, hogy a lakásokra
kötott valamennyi bérleti szerződés megszrĺnését kovetően' az utolsó bérleti szerződés megszűnéséľől
szóló eladói éľtesítés kézhezvéte|étől számított 30 munkanapon belül kötnek adásvételi szerzodésÍ.

Az e|őszerzodésben kikötött vételáľelőleg megfizetését követoen eladó haladéktalanul megkezdi az
épület kiürítését' amelyre 18 hónapos határidot vállal. Amennyiben a vá||aIt határidőn beltil az
ingatlan kiiirítésę nem megy végbe, emiatt pedig a birtokbaadás nem történik meg, akkoľ az
onkoľmány zat, az épület kiĹiľítése megkezdése napjźlt mege|őzo hónapra előíľt, lakások bérbeadásából
szćlrmaző bérleti díj bevétel 1/30-ad részének megfelelő összegű napi kötbért fizet Vevőnek, azza| a
kikötéssel, hogy amennyiben az Önkományzat éľdekein kívül felmeľülő ok miatt nem tarthatő az
ingatlan źúadásárakijelölt határidő, kötbéľ köte|ezettség az onkormänyzat terhére nem kęlętkezik.

Kiíľó lehetővé teszi, hogy a vevő a vételárat

- egy összegben, vagy

. banki hitel felhaszná|ásával

egyenlítse ki.

Vevo a vételáľ

a) összegben töľténő megfizetése esetén _ az ajćnlati biaosíték és vételáľelőleg összegével csökkentett
_ vétę|tlrat az adásvéte|i szerződés megkötését követő 60 napon belül köteles az eladőnak megfizetni,

b) a vételáľ banki hitelből történo kiegyenlítése esetén, az tita|a megajánlott véte|fu - aján|ati
biĺosíték és vételáľelőleg összegével csökkęntett - s\yo-tLt a szerzodés megkötését kĺjvető 60 napon
belül megfizetni' Afennmaľadó 50% kiegyenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely teljesítésére - a
Budapesf Fővárosi onkormányzat, va|amint a Magyar Állam elővásáľlási jogának gyakoľlására
rendelkezésľe álló hatźridő leteltéľől szóló értesítés kézhezvételétő| számított 45 munkanap á|| a
nyertes aján|attev ó rendelkezésére.

A vételáľ megfizetéséľe vonatkozó hatáľidő nem hosszabbítható meg Az ajánlati biĺosíték fog|a|őnak,f
minosü|. :ił /
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Az ingat|an birtokbaadásának idopontja: az ingatlan kiürítését követően, az adásvételi szerződésben
me ghattr ozott i dőp ont.

Az adásvételi szeľződés megkötésével a vevőt terhelő kötelezettségek:

a) az ingat|anon található épületeket elbontja, a biľtokbaadásától sztmitott 2 éven belül jogerős
építési engedélý szęrez)

b) azingat|anbitokbaadásátőIszámított 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélyt szeÍez,

c) a jogeľős építési engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kĺjtbér összege
15'000.000'- Ft; a jogerós használatbavételi engeđély megszerzésének 60 napot meghaladó
késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki
garunciaszerződés megkötésével, vagy közjegyzői letétbe helyezéssel (a továbbiakban:
garanciaszerződés) biztosítandók. A garanciaszęrződésben foglaltak 60 napnál kęvesebb
késede|em esetén időarányosan érvényesíthetők. Az e|őzoeken túl felmerülo késedelem esetén

vevő által fizetendő napi kđtbéľ méľtéke 30.000,- Ft.

Az adásv étel i szeľződés me gkotésével kapcsolatban felmerülő költségek :

- I.670,- Ft/személy JÜB eljárási díj,

- 5.500,- Ft + ÁFA eljárási díj,

- 6.600'- Ftl ingatlan/igylet ťoldhivatali elj árási illeték.

A Kííró kikoti továbbá, hogy

a) a nyeftes aján|attevő visszalépése esetén jogosult a veľsenyeztetési eljáľás soľon következő
he|y ezettjéve l szerzodést kötni,

jogosult arta,hogy a veľsenyeztetési eljáľást eredménýelerľrek nyilvánítsa,

sztikség esetén az aján|attevótő| az aján|at lényegét nem éľintő technikai-formai kérdésekben
írásban felvilágosítást kéľhet annak e|orebocsátásával, hogy az ajttn|attevő ezze| kapcsolatos
írásbeli váIasza semmilyen formában nem eredmé,nyezheti a versenyeztetési eljáľásban tett

ajáĺIatában megfogalmazott feltételek olyan megváItozását, ame|y az értéke|és soľán a beérkezętt
aj ánlatok sorľendj ét módosítaná.

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

a) az ajźn|attételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghos szabbíthatja, amit _ az indok
megjelölésével _ a Kiírás kozlésével megegyezo helyeken, az eredeti benyijtási hatáľido \ejárta
elott legalább 5 nappal köteles hiľdetményben megjelentetni;

b) jogosult az aján|attételi felhívását a versęnyeztetési eljárás bármely szakaszában indokolás nélktil
visszavonni azzal, 'hogy erről ktjteles a kiírás közlésével megegyező módon hirdetményt
megjelentetni,

a pá|yázati biĺosítékot a kiírás visszavonása, az e7járás eredménýelenségének megállapítása
esetén, illetve _ az aján|atok elbírálását kovetően - a nem nyeľtes ajánlattevők részére 15

munkanapon belül visszaf,lzeti,

azajáĺ|ati biaosíték után kamatotnemťtzet, kivéve, haavisszaťlzetésihatáľidőt elmulasĺja,

a nyeftes ajánlattevő esetében a befizetett biaosítékot az ajtln|aÍtevo á|ta| fizetendő vételárba
beszámitja,

0 nem fizeti vissza a nyertes által teljesített biĺosítékot, ha a szerződés megkötése a nyertesnek
felľóható vagy érdekkörében felmeľült okból hiúsul meg. A vevonek felróható ok az is, ha a
vételáľat banki hitel felhasználásáva| kivánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt határidőben nem
kapja meg, vagy az afizetésíhatáľidő napjának 24 őráignem éľkezik meg eladó bankszám|źĄtlra.

b)

c)

c)

d)

ę)

*
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5. Az aján|at benyújtásának előfeltételei

Az ajén|atbenyújtásának elengedhetetlen feltétele az aján|atibiaosíték határidőig töľténő befizetése.

A Kiíró az ajfulIati biĺosítékot a páiyázati felhívás visszavonás a, az e|járás eredménýelenségének
megáI|apitása esetén, illetve _ az aján|atok elbírálását követően _ a nem nyertes ajánlattevők részére
köteles 15 murrkanapon belĺil visszafizetni.

A páiyázaton való ľészvétel további előfeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje a pźiyázat tátgyát, az
ajánlattétel feltételeit - vagyis apáilyázati dokumentációt - és aú' magára nézve kĺjtelezőnek tekintse.

A nemzeti vagyonĺól szőIó 2011. évi CXCVI. törvény 11. $ (10) bekezdése a|apján a pźńyázatoĺ csak
át|áthatő szervęzet vehet részt.

Az ajánlatbenyújtási határidő leteltét követően ajánlatot a Kiíró nem vesz át.

6. A páůyánaton ttirténő résn,éte| feltételei

Az aján|attevo ľészt vehet a pźilyázaton amennyiben

a) az aján|ati biztosíték összeget hatáľidőben megfizeti, és az beérkezik a Kíkő által megjel<ilt

bankszámLára,

b) az ajánlatok leadásának határidejéig az ajánl'atát benýjtja.

7. Az ajőn|at taľtalmi követelményeĺ

Az aján|attevőnek

a) aZ ajániatban kĺjzölnię kell a cégnevét, székhelyét, adőszámátladóazonosító je|ét,

cégjegyzékszámát, képviselőjének nevét és elérhetoségét, bankszttm|a számát, elektronikus
levelezési cimét, ha ilyennel rendęlkezik.

b) az aján|athoz csatolni kell az aján|ati biztosíték befizetéséľől szóló visszavonhatat|an banki
átutalást vagy a bankszámla kivonatot.

c) az aján|aÍban nyílatkoznia kell arľő7, hogy válla\ja a Pá|yázati dokumentációban, illetve
me llékleteiben leít szerződéskötési és egyéb fe ltéte leket,

d) az ajźĺnlatbaĺ nyilatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozóan a 2015' évi CXLIII. törvény 62. $ és

63. $-ban foglalt kizáro korülmények nem állnak fenn.

e) az ajánlatbaĺ nyilatkoznia kell arľól, hogy adó és adók módjára behajtható köztartozása nincs. E
nyi|atkozatmellé kell csatolnia a NAV igazolását arról, hogy nem áll fenn köztaľtozása.

Đ az aján\atban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben bérlęti dij tarI.ozćlsanincs, továbbá a

Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az aján|atához csatolni kell a tarsaság 30 napnál nęm régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság

képviseletére jogosultak a|áirási címpéldányának eredeti pé|dánytlt vagy hiteles másolatát.

h) az ajźn|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve
felszámolás i eIjárás nincs folyamatban.

Đ az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzęti vagyonľól sző|ő 2011 . évi CXCVI. törvény 3.

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

j) az ajánIatban nyilatkoznia kell arról, hogy az adásvéte|i e|őszerzódéssel kapcsolatosan van-e

bármilyen módosítási j avaslat.

Az aján|attevőnek a pá|yźzati eljáľás során benyújtott ajánIatźlt, tovtlbbtt az ajáĺ|at mellékleteként
benyújtott valamennyi nyilatkozatát cégszerű aláírással kel| ellátnia. Cégszeru a|áírás során a cég

képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek a társaság kézze|, vagy géppel írt, előnyomoÍt, vvEY

"l!ĺ /U ĺl/
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nyomtatott cégneve aIá nevétlnevtĺket ĺjnállóaďegyĹittesen iÍJaĺíĄák aIá a hiteles cégaIákási
nyilatkozatuknak megfeleloen.

Az ajźn|at benyújtásával egyidejű|eg, ajźtn|attevő jogosult a pá|yázati felhívás mellékletét képezo
adásvétęli e|őszerzódés tervezettel kapcsolatos észrevételek' módosítási vagy kíegészítésľe irányuló
javaslatok megtételére aĺnak tudomásul vételével, hogy ezeket a Kiíró nem köteles elfogadni.
Ajánlattevő köteles nyi|atkozatot tenni aľra vonatkozóan, hogy a pá|yázati felhívás mellékletét képezó
adásvételi e|őszerződéS tervezette| kapcsolatos észrevétęlek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló
javaslatok kiíró általi elutasítása esetén is fenntartja ajáĺLatát.

Amennyiben az aján|attevő észľevéte|ei, módosításra irányuló javaslatai a versenykor|źtozźs tilalmába
ütközoek, vagy egyébként jogsértőek, úry azokat a Kiíró mérlegelés nélkül köteles elutasítani.

Hiánypótlási eljáľás során a pźiyázati felhívás mellékletét képező adásvételi előszerzodés
tervezetekkel kapcsolatos észrevétęlęk' módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok megtételére
nęm keľülhet sor.

A Bonyolító ajánlott' tértivevényes levélben, határidő kitűzésével felszólíthatja az aján1attevőt az
ajáĺiattal kapcsolatos formai vagy tarta|mi hiányosságok pótlására, amennyiben a sztikséges
nyilatkozatokat, igazo|źtsokat nem megfelelően, illetve nem teljes korűen csatolta. Amennyiben az
ajźn|attevó a felhívás kézhez:ĺéte|ét kovetően az abban megjelölt hatáľidőre a hiáný nem' vagy nem

teljes körűen pótolja, úgy ajtln|ata a hiánypótlási hatáľidő elteltének napját kovető naptól
éruénýelennek minősül' és a páIyázat további részében nem vehet részt.

A hiánypótlás nem te{edhet ki az aján'Lat móđosítására.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajźtn|attevő aján|ata éruénýelennek minősiil,
amennyiben

a) az ajánlati biĺosíték összege a pá|yázati kiíľás 2. pondában meghatározott hatáľidőn belül nem

kertil jóváírásra a Kiíró baĺlkszám|áján,

b) nem jelöl meg vételárat.

Amennyiben ajánlattevő nem jelöli meg a véte|źr megfizetésének módját, Kiíľó úgy veszi,hogy azt az
adásvételi szerzodés megkötése után egy összegben ťĺzeti meg'

8. Az ajánlat foľmaĺ ktivetelményei

Az ajánlattevőnek aján|atát egy eredeti és egy máso|ati példányban kell elkészítenie, feltünteťve az
adott példányon aZ ,,Eľedeti aján|at" és ,,Másolati aján|at,, megjelolést, melyeket kiilön - kiilön
sértetlen. lezárt borítékban kell benyriitania. A példányok közötti eltérés esetén az eľedeti példĺĺny
érvényes.

Az aján|at első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitöltdtt ,,Jelentkezési lapot'', a második oldalon
a kitöltött ,,Ajánlati ĺisszesítőt',, különos tekintettel a megajánlott vételáľ és megfizetési módjának
meg|elölésére. Ezt. követően kell elhelyezni az aján|ati felhívás mellékletét képező éftelemszeľűen
kitoltött nyl|atkozatokat, valamiĺt a 7. pontban rész|etezętt valamennyi dokumentumot a |2.
mellékletben szeľeplő soľľendben. Az aján|attevőnek közölnie kell a benyújtó nevét, lakcímét
(székhelyét), ahová a pá|yázati eredmény közlését kéri' továbbá azt a bankszámlaszámot és a
bankszámla kedvezményezettjének nęvét illetvę más azonositőját, ahova az ajánlati biztosíték
(bánatpénz)visszautalásátkén,amennyibennemnyerteseapá|yázatnak.

AZ ajdnlat és az összes melléklet mínden oldalát _ összefűzve, aZ oldalak számának
dokumentálásával _folyamatos szdmozdssal (az üres oldalakat ís) kell elldtni.

Az iraÍokat magyaÍ nyelven, |ezárt, sértętlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell ń ,

benyujtani. A borítékľa kizárő|ag a páIyázat tárgyát kell ráírni, az a|ábbiak szerint: V,ł ĺ
,,Budapest VIII. keľület, Bérkocsis u. 30. szám ilattiingatlan elidegenítés e - pá|yázat' (/ 'V
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A Bonyolító |ezárat|an vagy sérĺilt borítékot nem veSZ át. Kiirő minden, az aján|attételi határidon túl

benyújtott aj ánlatot érvénýelerrnek nyilvánít

Amennyiben az ajźn\aÍtevó a ptiyttzati e|járás bármelyik szakaszában meghatalmazott íltján jár e|, a

teljes bizonyító eľejiĺ magánokiľatba foglalt meghatalmazás eľedeti pé|dányát is mellékelni kell az
aján|athoz. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. torvény 196. $-a szeńnt a teljes bizonyítő
eľejű magánokiratnak az a|ábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító azokiratot saját keziĺlegírtaésa|áirta;

b) két tanú az okiraton a|áírásáva| igazo|ja, hogy a kiállító a nem á|ta|a irt okiratot előtttik írta a|á,

vagy a|áirását elottük sajátkezu a|éłírásának ismeľte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel
kelltüntetni;

c) a kiállító a|áírásavagy kézjegye az okiľatonkozjegyzó által hitelesítve van;

d) a gazdtůkodő szervezet által üZleti köľében kiállított okiratot szabtiyszeruen alźirtttk;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az tiltala készített okirat szabá|yszeru ellenjegyzésével bizonyitja, hogy a
kiállító a nem á|ta|a írt okiratot e|őtte íta a|á,vagy a|áirását elótte saját kezu a|áírásának ismerte

el, illetőleg a kiáltító minősített elektronikus a|áirźsávalr aláíľt elektronikus okiľat tarta|ma az

ügyvéd á|tal készitett elektroniku s oki ratéval me gegy ezik;

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

Ha az ajánlattevő gazdálkodó szetvezet, a pályázati eljárás során nevében nyilatkozatot a

cégsegyzékbęn feltüntętett képviseleti joggal rendelkező személy, Vagy,e személy meghatalmazottja
tehet.

9. Lz aján|at módosítása

Az aján|attevó az aján|aÍtételi hatáľidő |ejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pźiyázati ajźn|atái,

az aján|attételi hatáľido |ejártát kĺjvetően azonban a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

Az aján|ati kotöttség az aján|attételi hatáľidő \ejártźnak napjával kezdődik.

10. Ajánlati ktitöttség

Az aján|attevo legalább 60 napig terjedo ajźn|ati kötöttséget köteles vállalni, amely az aján|attéte|i

határido |ejártának napjáva| kezdődik. Az ajźn|attevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiirő az

ajánlatok eľedményének megállapítására vonatkozó hatáľidőt elhalasztotta, űgy vźi|a|ja az ajźn|ati

kötöttség meghosszabbitását a pá|yázat eredményének megállapítására vonatkozó hatáľidő

e lh alasztásának napj ai számtx a| me ge gyezően.

Az aján|atikötöttség rlrtalmánakmeghatározására aPolgáľi Törvénykönyv ľendelkezései irányadőak,

ktilönĺjs tekintettel a 6:64. $-ra.

Az ajźnlat olyan megállapodást kezdeményezo nyilatkozatot je|ent, amely a törvény a|apján

lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mazza, s egyértelműen kitűnik belőle, hogy az abban

foglaltak ügyletkötési akaratot tükľoznek, tehtlt a nyilatkozó _ ajtn|ata elfogadása esetén _ azt magára

nénle kotelezőnek ismeľi el.

Az aján|ati kötottség azt je|enti, hogy ha a másik féil az adott időhatáron belül az ajánlatot elfogadja, a

szeľződés a töruény rendelkezése folyán létrejön. Az ajźtn|at megtételével tehát fiiggő helyzet alakul
ki, amely az ajtln|ati köt<ittség leteltével ér véget.

Amennyiben az aján|attevő az ajźn|ati kötöttségének ideje a|att aján|atát visszavonja, a befizetett

ajánlati biztosítékot elvesztí.

A Kiíľó az ajáĺ.iati biztosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megá||apítása esetén, illetve _ az ajánlatok elbírását követően _ a nem nyeľtes ajánlattevők részére
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kötęles 15 munkanapon belĺil visszaťlzetni. A Kííľó az ajáĺůati biztosíték után kamatot ĺemťlzet,
kivéve, ha a visszafi zetési határidőt elmulasztj a.

1 1. A pályázxtok bontása

A pźiyázati aján|aÍokatartaLmaző zártbontékok felbontását a Bonyolítő végzi apáLyázati felhívásban
megjelölt időpontban. Az aján|atok bontásán, a Bonyolító képviselójén kívtil az ajánlattevők, i|letve
meghatalmazottjaík lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (szemé|yi igazo|vány,
meghatalmazás) ígazolni kell.

Az aján|attevők a bontás időpontjáról kĺi|ön értesítést nem kapnak. Az aján|atok felbontásán jelen

l évők j elenl éĺlk igazo|ására j e lenléti ívet írnak alá'

Az ajánlatok bontásakor a Bonyolító ismerteti az aján|attevők nevét, lakóhelyét (szé|dlelyét), az
azonbaĺ az ajánlato|rkal kapcsolatos további részletek nęm hozhatók nyílvánosságra.

A Bonyolítő az ajánIatok bontási eljárásľól jegyzőkönyvet készít, amelyet az aján|attevőknek eľre
vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzőkönyvet a Bonyolító képvise|ője és a
jegyzőkonyv.vezető írja a|ä, és a bontáson megjelent ajánlattevok közĺil kijelöltek, pedig aláírásukkal
hitelesítik.

|2. A pá.Jyázalti eljáľás éľvényte|enségének és eredménýelenségének megállapításáľa a
Veľsenyeztetési Szabályzat rendelkezései szeľint kerülhet soľ.

13. Apá,tyázati ajánlatok elbírálása, az e|bírá|ás szempontjai

A ptiyázati aján|atokat a lehető |egrövidebb időn beli'il el kell bírálni. A pźiyázat eredményének
megá||apitásáľa vonatkozó hatźridő egy alkalommal meghosszabbítható. Az űj határidőről, illetve
annak fi.iggvényében az ajźn|ati kötöttség idotaľtamának meghosszabbításárő| a Bonyolító köteles
ajánlott levélben tájékoztatni az összes pá|yázót.

A Bonyolítő a pá|yázati fęlhívásban meghatźrozott értékelési szempontok aIapján bírálja el és

ľangsorolja az érvényes pá|yázati ajánlatokat, szükség szerint szakértok bevonásával.

Az e|bíráiáls fő szempontja:

. azajánlottvéteŻárosszege.

A Kiíró apá|yázatí felhívásban igényelt iľatokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgáini az
aján|attevók alkalmasságźú a szerzódés teljesítéséľe, és ennek soľán a csatolt dokumentumok
eľedetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíľó szükség esetén az ajźnlattevőto| az ajttn|at lényegét nem éľintő technikai-formai kérdésekben,
íľásban fe|világosítást kéľhet annak előľebocsá1ásával, hogy az ajźn|attevo páIyáző ezzel kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nęm eredményezheti az ajánlatában megfoga|mazott feltételek
olyan megvá|tozźlsát, amely apályázat során a beérkezett ajánlatok sorľenđjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéréséľől, és annak tartalmáról haladékta|anul írásban értesíti a tobbi ajánlattevőt.

A pá.tryázat nyeľtese az, a|<i a páIyázaÍi felhívásban rogzitett feltételek teljesítése mellett a vétę|ár

összegéľe a legmagasabb ajánlatot tette. Ameĺnyiben a legmagasabb vételána több ajánlat is
érkęzik a pá|yázat Bonyolítója az azonos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb vételárat
megajánló ajánlattevőknek lehetősěgĺik, van a véte|árra licit foľmájában újabb aján|atot, ajánlatokat
tenni. Az induló vételáľ a beérkezett legmagasabb vételáľ aján|at, a licitlépcső 1.000.000,- Ft, azaz
egymillió foľint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyeftese az, az ajźĺn|attevő, aki a legmagasabb
összeget ajtn|ja.

A versenýárgyalásľól jegyzokonyv készül, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzőkönyvvezetó, a Bonyolító jogi képviselője és azaján|attevők jelen lévő képviselői íľnak alá.

"tA BonyolťĘfĄajánlatok éľtékeléséľól jegyzokönyvet (a továbbiakban: értékelésijegyzőkönyv) készit,
amely taľtal"Ęä&a
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a) aptiyázatí eljárás rövid ismertetését, abeérkęzętt ajánlatok számát,

b) abeérkezett ajánlatok rövid énékelését, t.

c) a legjobb ajáĺl7atra vonatkozó jävaslat indokait,

d) az ellenérték (vételáľ) meghatározásának szempontjait (iđeértve a véte|árat befolyásoló
kötelezettségvállalásokat),

e) a kikötott biĺosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ adöntésekindokát,

g) a páIyázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt pźiyáző
megjelölését, ha erre mód van,

h) abirttĺatban közreműkodok által fontosnak taľtott korülményeket, tényeket.

14. osszeférhetetlenség

A pá|yázati e|járás során osszeférhetetlenséget kell megállapítan i, ha a páIyázatok elbírálásában olyan
temészetes szemé|y, szervezet, illetőleg képviselőjĹik veszrészt, aki maga is ajánlattevő,vagy

a) annak közeli hozzátaĺ1ozója (Ptk. 8:1. $ (1) bekezdés 1. pont),

b) armak munkaviszony aIapjáĺfelettese, vagy alkalmazottja,

c) annak más szerződéses jogviszony keretében fogla|koztatőja, vagy foglalkoztatottja,

d) ha báľmely oknál fogva nem várható el tőle azugy elfogulatlan megítélése.

15. Eľedményhĺrdetés, szeľződésktités

A pá|yźzat eredményéľől a Kiíró legkésőbb 2017. novembeľ 9-éig dönt, amelyről Bonyolító 15 napon

belül valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti. A hatáľidót a Bonyolító egyoldahi nyi|atkozatta|, egy

alkalommal legfelj ebb 3 0 nappal megho sszabbíthatj a.

Kiíró a pá|yázat nyeľtesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghatározottak szeńnt adásvételi

e|őszerződést köt.

A nyertes pá|yźnő visszalépése esetén az e|ađo jogosult a péúyázati eljárás soľon következő
he|yezettjével adásvételi e|oszerződést kötni, amennyiben a pá|yázat eľedményének megállapításakor
a második le gj obb aj án7at me ghatár ozá sľa került.

A nyertes aján|attevő esetében abeťlzetett biĺosíték az aján|attevo áita| fizetendo vételár összegébe

beszámításrakerül'azonbanhaaszerződésmegk<itése azajźn|attevőnekfelróhatő,vagy éľdekköľében

felmerÍilt más okból hiúsul meg, ajánlattevo a biztosítékot elveszti, Az elvesztett biztosíték a Kiírót
illeti meg.

16. Bgyéb rendelkezések

Az ingat|an megtekinthető a Kiíľás 2. pontjában megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt két

nappal a Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.ÖnkormźnyzatiHźnkeze|ó Irodájának munkatársával

telefonos egyezteÍés sztikséges a következő telefonszámokon: 06 | f10-4928, f|0-4929, 2|0-4930,
210-4766.

Az aján|attevő az aján|atok felbontásáig köteles titokban tartani az aján|atának tamalmát, továbbá a

Kiíró által a részletęs dokumęntációban vagy bármely módon ľendelkęzéséľe bocsátott minden téný,
információt , adatot köteles bizalmasan kezelni, arrőItájékoztatást harmadik személynek nem ađhat. Ez
a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzoľciális aján|at esetén a ľészťvevőkkel való
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kapcsolattartásra. Ha az ajźn|attevő vagy az éľdekkörében álló más személy a pá|yźnat titkosságát
megsértette, a Kiíró az ajźn|atát éľvénýelennek nyilvánítja.

A Bonyolító az ajánlatok tarta7mät a páIyázat |ezárásáig titkosan kezelri, taľtalmukról felvilágosítást
sem kívülállóknak, sem a pályázatonrészŃevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajźĺflaLł'skaL kjzfu(s|ag elłlí.álásľa lnszrálhatja fel, nrás célú felliasználás esetén az
aj ánlattevőve l ktilön meg kell arról állapodnia.

A Kiíľó a pá|yźzati eljárás során készített jegyzőkcinyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőrizni, továbbá ilyen jellegu e||enőrzés esetén az e||enőrzést végző szerv, személyek
rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabá|yozott kérdésekben a Budapest Főváros VIII. keľüIet
Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-tęstütęténęk l|flf\I7 . (v . 11.) számú határozata, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok ľendelkezés ei az tĺányadőak'

Budapest, 2017. szeptember 07.

Józsefuárosi onkormányzat
nevéb en elj aľó Jó zs e fu ár o si G azdálko dási Kozp ont' Zrt.

Bozsik István Péter
v agy ongazdálkodá si igazgato
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Melléklętek:

1. száműmelléklęt: Jelentkezésilap

2. számumelléklet: Ajánlatiösszesítő

3. sztlmímelléklet: Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról

4. száműmelléklet: Nyilatkozat a pźůyázati feltételek elfogadásáľó|, szerződéskötésről,
ingatlanszeľzési képessé grő|, ajźn|ati kötöttségľol

5. szźlm,l'mellék1et: Nyilatkozat adó és adók módjźra behajthatő konartozásről; Kiíróval
szemben fennálló taĺtozásrő|, kizárő köľülményľol

6. szttműmelléklet: Nyilatkozat pénzlłgyialkalmasságról

7. számú melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszám|aszámrő|

8. számumelléklet: Nyilatkozat źlt|élthatőszeľvezetről

9. számumelléklęt: Nyilatkozat apá|yázaton meghirdetett ingat|an megtekintéséről, állapotának
megismeľéséről

10. számll melléklet: Adásvételi e|őszerződés tervezet

1 1. számí melléklet Nyilatkozat adásvételi e|őszerződést érinto javaslatokról

12. számumelléklet: osszefoglaló a benyújtandő aján|at formai és tartalmi kĺivetelményeiľől,
tájékońatásaztltltlthatőszęÍvęzetfogalmáľól

13. száműmelléklet: Értékbecslés
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I. szźlmumelléklet

,,Budapest VIII. keľület, Béľkocsis u. 30. szäm alatti ingatlan elĺdegenítése. páiyázat',

Jelentkezési |ap

Budapest,

p á|y áző aIáfu źsa/ c é gszeru aláít ás

b',ł

Táľsaság neve' cégfotmája:

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mailcíme:

Statisztikai számiel:

C égnýlvántaľtási sztlma:

Aďőszáma:

SzámIav ezető banki ának neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselőjének neve, beosztása:

Meghatalmazott nevel:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

l 
Meghatalmazott ęsętén

I2
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2. száműme||éIet

,,Budapest VIII. keľület, Béľkocsis u. 30. szálm alattiingatlan elidegeníté se - plá|yázat,,

AJANLATI OSSZESITO

Alulírott. ....(név/ttľsaság
neve) a Budapest VIII. kerületo Béľkocsis u. 30. szám alattĺ ĺngatlan elidegenítéséľe kiírt
pá|yázatra ajánlatomat az alábbiakban foglalom össze:

Megajánlottvételár: .....Ft

A vételár megfizetésének módja:

a) egy osszegben

b) banki hitel igénybevételével

(a meýlelő szoveg aláhúzandó)

Budapest,

pźt|y ázo a|áír ásal c é gszeru a|źńrás

i
rľrť

13 gB



3. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľület, Béľkocsis u. 30. szám alattĺ ingatlan elidegeníté se - páůyázat,'

NYILATKOZAT
végelszámolásról, csődelj áľásľĺíl, felszámolásľól

Alulíľott
(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság

o végelszámolás alatt *álllnem á1l

o ellen csődeljárás folyamatban xvaďnincs

. ellen felszámolási eljarás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

pá|y źnő aIáír ásal cé gszęrú a|áirźĺs

A *-gal megjelölt részné| a megfelelő szöveg a|áhuzaĺđo

14 
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4. számű melléklet

o,Budapest VIII. keľület, Béľkocsis u. 30. szám alatti ĺngatlan elidegenítése - pá|yázat,,

NYILATKOZAT
a páůyánati feltételek elfogadásárőI., szerződéskötésľől, ingatlanszerzési képességľől'

ajánlatĺ ktitöttségľől

Alulírott.

... (névltársaság neve) kijelentem, hogy a páIyázat térgyćú. ľészletesen megismeľtem) az

aj ánlattétel feltétel eit, a p á|y ázati kiírást magamľa nézv e kötelezőnek elfo gadom.

Kij elentem, ho gy Magyarors zźĺgon ingatl anszerzésre j o go sult vagyok.

Kijelentem, hogy a pźiyázati fęlhívásban foglalt 60 napos ajźln|ati kötöttséget vállalom.
Nyilatkozom, hogy amennýben a Kiíró az ajánlatok eređményének megállapítására
vonatkozó határidőt elhalasztotta, Ugy vállalom az aján|ati kötottség meghosszabbítását a

páLyázat eredményének megállapítására vonatkozó határidő elhalasztásźnak napjai szźtmával
megegyezóen.

Budapest,

p á|y áző aláírása/ cé gszeru aIáírás

15^
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5. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľület, Béľkocsis u. 30. szám alatti ĺngatlan elidegeníté se - pá|yázat,,

NYILATKOZAT
adó és adók módjáľa behajthatőkoztaľtozásról és a Kiíróval szemben fennálló

tartozásr ő|. |<izár ő kti rülm énvľől

Alulírott (név)

mint a .... (táľsaság neve) vezeto

ti sztsé gvi se l ój e kij elentem, ho gy az aj ánIattevőnek,

- Adó és adók módjáľa behajtható koztartoztsa x van / nincs;
- Kiíróval szemben tartozźsa (helý adó, bérlęti díj stb.) * Van / nincs;
- Kiíróval szemben szęrződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van / nincs.

amelyeket az a|ábbi okiratokkal igazolok:

Alulírott kijelentem, hogy cégünket érintően a közbeszerzésekrol szóló 2015. évi CXLIII.
tĺirvény 62. $ és 63. $-ban foglalt kizárő köľülmények

a.) nem állnak fenn

b.) fenn állnak

(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

Budapest, .. ......:..

\-\

pá|y áző aláirásal cé gszerú alźir ás

A *-ga1jelö|trésznéI a megfelelő szöveg a|á,hűzanđő

I

2

J.

4.

16 gt



6. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľiilet, Bérkocsĺs u.30. szám a|atti ingatlan elidegenítése - páůyánat,,

NYILATKOZAT
pénzügyĺ alkalmasságró|

Alulírott (név)

mint a ... (társaság neve) vezetó

tisztségviselője' kijelentem, hogy a pá|yźnat ttrgyźi képezo ingatlan vétęIárának

megfizetésére képes vagyok, a szükséges anyagi eszkozök rendelkezésemre állnak.

A szám|avezető baĺ.lknáI az elmúlt 1 évben soľban állás nem volt, amelyeket az alábbí
okiľatokkal isazolok:

Budapest,

p á|y aző aIźft ásal cé gszeľú a|áír ás

1.

2.

ĺ
ĺ,ĺĺ/
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7. számú melléklet

,,Budapest VIII. kerĺilet, Béľkocsis u. 30. szám alatti ingatlan elidegenítése. pályázat,,

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéľő| és bankszámlaszámľó|

Alulírott .... lnévl mint a
(táľsaság neve) vezętő tisztségviselóje kérem, hogy a Pźiyázattal kapcsolatos mindennemtĺ
nyi|atkozatot, felhívást, éľtesítést, vaEY más informźrcíőt, va|amint a PáIytuattal kapcsolatos
esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bírósági hatźtrozatot, stb. az a|ábbí címre
kéľem postázni:

Cimzett:.

Cím:.

Amerrnýben az źita|am a fentiekben megjelölt cimzett a fenti címen az iratot nem veszi át,

ennek kövętkezményeit a gazdasági társaság vállalja. Tudomásul veszem' hogy amennýben a

cimzelt a fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postára adást ktjvető 5.

munkanapon kézbesítettnek minősül.

A pźiyázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásár|ására fordított
ö s sz eget kérem az a|ábbi b anksz áml a szźnnr a vi s s z autalni :

Bankszáml av ezętő pénzĺntézet:

Bankszámlaszétm,.

Bankszámlával ľendelkezni jogosult: . . .

(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

pá|y áző a|áirtsa/ cé gszeru a|tirás

18 
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8. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľületo Béľkocsis u. 30. szám alattĺ ingatlan elidegeníté se - pá|yázat,,

NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy cégünk anemzęti vagyonról szolő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $

(1) bekezdés 1. ponda szerinti

a.) źĺtlěfthatő szervezetnek minősiil.

b.) nem minőstil át|áthatő szervezetnek.

(a megfelelő szöveg alóhúzandó)

A jelen nyi|atkozatomat a szervezęt vezető tisztségviselőjeként büntetőjogi felelősségem
telj es tudatában teszem.

Budapest,

páIy áző a|źir ásal cé gszeru aIáír źs

19 
9ą



9. számú melléklet

,oBudapest VIII. keľület, Bérkocsis u. 30. szám alatti ingatlan elidegeníté se - pźiyńzat,'

NYILATKOZAT
a pá|yánaton meghiľdetett ingatlan megtekintéséľől, állapotának megismeréséľől

Alulírott a páIyázaton meghirdetett Budapest VI[. keľĺilet, Béľkocsis u. 30. szám alatti
ingatlant előzetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az źi|apotát és arra vonatkozó
műszaki tźĄékoztatást megi smeľtem.

Budapest,

páIy áző aláírásal cé gszerll aláir ás

\*\
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ADASVETELI
10. számú melléklet

ELŐsZľ'B.ZőoÉs

amely létrejĺĺtt egyrészről
Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosi Onkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.

63-67., adőszáma: 15735715-2-42,KSH-száma: 15735715-84II-32I-0|, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgánnesteľ), mint eladó meghata|mazásából és megbízásáből, eljáró Jőzsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. (szé|đlely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., aďőszáma: 25f9f499.2-4f, cégsegyzék
szźlma..01-10-048457;KSH száma:f5292499-6832-Il4-0I,képvise|i: . . ).

másrészľol
..... (székhelye: ...'.....; cégjegyzékszźtma: .....; adőszáma: .'..; statisztikai számjele:.......;
képviseli: ..), mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az a|uIirott napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel:

1.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testülete ...ĺf017. ( ) számú
hatćrozata a|apján egyfordulós, nyilvános pá|yázatot íĺt ki Budapest VIII. kerület, 34792
hrsz.-ú, természętbęn a Bérkocsis u. 30. cím alatt talá|hatő, kivętt lakóház, ldvar megnevezésű
ingatlan értékesítésére'

2.)
A' pá|yázat nyertese a Budapest Fováľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő.testiilet
..12017. (....) számú hatátozata szeľint vevő. Vevő pá|yázattlban az ingatIan teľtiletén ta|á|hatő

felépítmények elbontását, majd az iĺgatIan beépítését vti|a|ta.

3.)
Eladó tulajdonát képezi Il1 aráĺyban a Budapest' 34792 hĺsz.-ú, természetbęn a Budapest VI[.
kerület, Béľkocsis u' 30. cím alaÍtta|á|ható ingatlan.

Eladó tźtjékoztatja Vevot, hogy az épÍiletben 18 db lakás ta|á|hatő, amelyből 10 db lakás béľ|ő által
lakott, 3 db lakásnak peđig jogcím nélkiili haszĺtiőjavan'

Eladó tźtjékoztatja avevót, hory a nemzeti vagyonĺól sző|ó f0I1. CXCM. törvény 14. $ (2) bekezdése

a|apján aMagĺar Allamot minden elővásáľlási jog jogosultat mege|óző elővásárlási jog illeti meg. Az
elővásárlási jog gyakor|ástra a Magyar Allam részére fennálló hatáľidő az ę|ovźsárlási jog
gyakoľlására felhívó értesítés postara adásának napjźúőI számitott 35 nap.

Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkoľmányzatok
tulajdonba adásáról szóIő 199I' évi XXXIII. tv. 39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi
onkoľmány zatnak elővásárlási j oga van.

4.)
Eladó el kívánja adni vevőnek az iĺgat|aĺ 1ll ańný tulajdoni hányadát, vevő pedig meg kívánja
verľli eladótól, összes .rlrtozékaival, szavatosság terhe mellett, vétel jogcímén az |.) pontbanfp,rI 

,
ingatlant a jelen okiratban írt feltétęlekkel. 

CiIĄ/
Ý
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Az adásvéte|i szerződés megkötésének végső határideje a lakásokľa kötott valamennyi bérleti
szerződés megsztĺnését követően, az 'utolsó béľleti szerződés megszíĺnéséről szóló eIadóí értęsítés

kézhezv éte|étó| számított 3 0. munkanap.

s.)
Yevő az ingatlan teľtiletén ta|á|hato felépítmények elbontását, majd azlngatIanbeépítését váIla|ta.

6.)
Eladó vállalja, hogy az ingat|an kiüľítését jelen adásvéte|i előszerződés aláírásátó| számított 1 8 naptári
hónapon be|u|, azaz legkésőbb ..... napjáig végľehajtja. Amennyiben avá||a|t határidőn beltil az

ingatlan kiürítése nem megy végbe, emiatt pedig a biĺokbaadás nem történik meg, akkor az
tnkormányzat, az épület kiürítésę megkezdése napját megelőző hónapľa előírt, lakáSok bérleti díjából
származő béľleti díj bevétel ll3}-ad részének megfelelő összegű napi kötbéľt fizet Vevőnek, azzaI a

kikötéssel, hogy amennyiben az onkormányzat éľdekein kívül felmerülő ok miatt nem tarthatő az
ingatlan átadásérakijelölt határidő, kötbéľ kötelezettség az onkorm tnyzat terhére nem keletkezik.

t.l
A vételár Ft, azaz forint, mely a vevő á|tal a pźúyázati eljárás során

ajánlott vételár. A vételáľat vevő az alábbiak szeľint fizeti meg eladó ľészére:

A vevő páIyázatának benyújtásakor megťlzetett az eladó szám|áĄára 14.000.000'- Ft' azaz
tizennégymillió forint ĺisszeget aján|ati biztosíték címén. A szerződo felek úgy rendelkeznek, hogy a
beÍizetett ajántatĺ biztosíték jogcímét foglaló jogcímľe váItoztatjźlk, így felek abeťlzętett összeget,

14.000'000,- Ft összeget foglalónak fogadják el (,,Foglalrí''). Elobbiek alapján tehát vevő foglaló
jogcímen megfĺzetett 14.000.000 Ft összeget eladó ľészéľe' Vevő az ajźn|ati biztosítékon felül a

vételárból, 22.000.000 Forintot, azaz huszonkétmillió forintot vételárelőleg jogcímén jelen

előszerzodés aláíľástól számitott 60 naptán napon belül megťlzet eladónak. Amennyiben a

vételáľelőleg megfizetése nem történik meg 60 naptáľi napon be|ül, vevő a foglalót elveszti.

foľintot vevő a végleges adásvételi
szerződés meskötéSét kovetően teliesíti a kovetkezok szeľint'

a.) egy összegben töľténő fizetés esetén az adásvételi szerződés megkötését követo 60 naptári napon
betül vevő köteles a vételárból fennmaradó .'......Ft, azaz .......'..l. '. forint osszeget

megťlzetni e|adő részére. Eladó a véteIár hátralék összegéľől a bankszám|ájźtn történt jőváírás

napjźlva|, mint teljesítési nappal köteles elolegszámltLt kiźL||ítani Vevő részéľe' Továbbá eladó a

birtokátruházás napjávaI, mint teljesítési nappal köteles végszámIát kiállítani Vevo részéľe.

b.) banki hitel felhasznźiása esetén az adásvéte|i szerződés megkötését követő 60 naptáń napon Vevo
megfizeti E|adő részére az iĺgat|aĺ vétę|árának 50 o/o.át, Ft.ot, azaz
forintot, amelybe az ajánlati biztosíték összege beszámitásra kerül, a fennmaradő vétę|árat,

Ft-ot, azaz . .... forintot Vevő banki hitel felhaszná|ásáva| fizeti meg eladó
részére, az E|adő .'', tita| vezetett számű bankszámlájára az elővásáľlási jogról
lemondó nyilatkozatok vagy az e|ővásárlási jog gyakorlásáľa vonatkozó hatáľidő eredménýelen
elteltére vonatkozó eladói éľtesítés vevő részére tĺjľtént sikeľes kézbesítését követo 45 munkanapon

belül.

8.)
E|adó az ingat|an kiüľítését követoen, az adásvételi szeľződésben meghatározoÍt idopontban adja

hirtqkba az ingat|ant, <isszes ingóságaitól kiürítve, a kulcsok átadásáva|. Eddig az idópontig az
iĘa{lannal kapcsolatban felmerülő valamennyi koltség az e|adót, ettől az időponttól kezdődően pedig

$łbłterheli.

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

\,- I
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10.)
Az e|adő Magyaroľszág törvényei szerint műkĺjdő helyi önkormźtnyzat. Vevő képviselője kijelenti,
hogy Magyarországon bejegyzett gazdaságí társaság, ügyletkotési és ingatlanszerzési képessége

korlátozva nincs, kijetenti továbbá, hogy a nęmzeti vagyoĺľól szőló 2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (i)
bekezđés 1 . pontj a alapjáĺ átláthatő szerv ezet.

Felek a jelen okiratot elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egĺezot,
helybenhag y őIag a|äirJ ák.

Budapest,20l7.

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosl
onkormány zat ęIadő meghatalmazásából és

megbizásából eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási
KozpontZrt.
képviseli:..'.

képviseli:
vevő

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

okiratkészítő ügyvéd

ĺ, !
(/'t/
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11. számú melléklet

,,Budapest VIII. kerületo Bérkocsis u. 30. szám alattlingatlan elidegenítése . páiyázat,'

Adásvételi e|őszerződést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat

Alulírott (név)

mint a . '.. (táľsaság neve) vezető
tisztségviselóje jelen ptiyázatbarl ta|á|hatő adásvételi e|oszerzodéshez laz alábbi módosítási
javaslatokat teszem / nem teszęk módosítási javaslatot*

1. .

)

Alulírott (név)

mint a ..., (táľsaság neve) vezető
tisztségviselője nyilatkozom, hogy pá|yázati felhívás mellékletét képezo adásvételi
e|ószetződés tervezettel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésrę irányuló
javas'latok kiíró általi elutasítása esetén is fenntartom ajánlatomat.

Budapest,

páIy áző a|áír ásal cé gszeru aláírás

4 *-gal jelölt ľésznél a megfelelő szöveg aláhilzandő

14 
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12. számú melléklęt

osszefoglaló a benyújtandó ajĺĺnl.at fo:ä.''ä:?ľ#ľ;:"#."''"ényeiľő|, táłjékoztatás az

Az ajén\atot a társaság képviselóje minden oldalon kézjegyével köteles ellátni'

Az aj źnlatnak folyamato s sorszámo zássa| ke l 1 rendelk ęznie.

A boľítékon nem Szerepelhet a benyújtóra vonatkoző je|zés.

Az ajánlatot két példányban, ktilĺin |ezártbontékban kell benýjtani, az egyikpéldányon feltĺintetve az

,,Eredeti példány'', a másikon a 
',Másolati 

példány'' szöveget'

A borítékon a következő szöveget kell és lehet feltĺintetni: ,,Budapest VIII., Béľkocsis u. 30. szám
alatti ingatlan elidegenítése - páiyázat,,

Az ajánlatotsértetlen borítékban kell benýjtani, séľült, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át.

Aho| az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az eredeti igazolást kell csatolni az ajáĺIathoz.

Az ajtnIati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a kĺjvetkezot kell beíľni: ajánlati bĺztosíték
Béľkocsis u.30.

Az aj án|at tarta|mát a kö vetkező s orrend b en kéť ük ĺi s sze fű zn i :

1. Jelentkezési lap

2. Ajánlati összesítő

3. Eľedeti,30 napnál nem régebbi cégkivonat

4. Eredęti a|ákásicímpéldány

5. A Pp' előírásai szerinti bizonyítő erejű meghata|mazźs, amennyiben az aján|atot nem a cég

képviselője írjaa|á

6. Pá|yázatidokumentáció megvásárlásarólszóló bevéte|ipénztárbizonylat másolata

7. Ajánlati biĺosíték beťlzetésérol szóló igazo|ás másolata

8' Nyilatkozatvégelszámolásľól, csődeljárásról,felszámolásľól

g. Nyilatkozat a páúyźnati feltételek elfogadásáľ ő|, szerződéskötésrol, ingatlanszerzési képességről,

aján|ati kötöttségľől

10. Nyilatkozat adó és adók módjáľa behajthatő koztartozásrő|; Kiíróval szemben fennálló
1artozásrőI

11. NAV igazolása

12. Helyi adóigazo|ás (beszeľezhető: Budapest Józsefuárosi onkormányzatPo|gármesteri Hivatala
1082 Budapest, Baross u,.63-67.)

13. Kiíľóval, bonyolítóval szemben fennálló ,tartozás igazo|ása (beszeľezhető: Józsefuárosi

Gazdá|kodási i(özpont Zrt. 1084 Budapest, oľ u. 8., és Budapest Józsefváľosí onkormányzat
Polgármesteri Hivatala PénnlgyíÜgyosztály 1082 Budapest, Baross l.63-67.II. em.)

L4. Nyilatkozat pénzlłgyialkalmasságróJ

15. Nyilatkozat a kézbesítés he|yéľől és a bankszámlaszámľó|

16. Nyilatkozat tlt|áthatő szervezetróI

17. Nyilatkozat apá|yázatonmeghirdetett ingatlan megtekintéséľől, állapotának megismeréséľől

18. Az adásvétęli előszerződéssel kapcsolatos észľevételek, módosítási javaslatok 
i , ly.,ĺ |
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25

lca



Atlátható szęrvezet:

A2Đ1I. éví CXCVI. tv. 3. $ rendelkęzései alapján źĺ|átható szewezet:

1. dtlátható szerýezet:

,) az á||am, a koltségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormźnyzat,
a társulás, az egyházi jogi személy, az o|yan gazdá|kođő szeÍvezet, amelyben az źil'am vagy a

helyi önkormáĺyzat ktilön-ktilön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközí
szervezet, a ktilfloldi á||am, a kĹilftjldi helyhatóság, a ktilfijldí állami vagy helyhatósági szerv és az
Euľópai Gazdasági Téľségről szóló megállapodásban részes áI|amszabát|yozottpiacára bevezetett
nyilvánosan működő ľészvénýáľsaság,

b) az olyan belťoldi vagy ktilťoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ľendelkező gazdálkodó
szervezet, ame[y megfelel a kovetkező feltételeknek:

ba) tu|ajdonosi szeľkezete, a pénzmosás és a terroľizmus finanszírozása megelozésérol és

megakadályozásárő| szóló tcirvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Euľópai Unió tagállamában, az Euľópai Gazdasági Téľségľől szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szeľvezet tagá||amttban vagy olyan
államban ľendelkezik adóilletoségge|, amellye| Magyarországnak a kettos adőnatás
elkertiléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minőstil a társasági adóról és az osztalékadóľól szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött kü lfř'Idi társaságnak,

bd) a gazdétlkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten ttibb miĺt 25%o-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nern rendelkező
gazdźikodő szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) a|pont szerinti feltételek fennállnak;

c) azacivil szervezet és a vízitärsu|at, amely megfelela következo feltételeknek:

ca) v ezető tisztségviselői megismeľhetők,

cb) a civi| szewezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem át|áthatő

szervęzętben nem rendelkeznek fíoÁ-ot meghaladó részesedéssel,

cc) szék'helye aZ Európai Unió tagá||amában, az Európai Gazdastęi Téľségrol sző|ő
megállapodásban részes államban, a Gazđasági Együttmĺiködési és Fejlesztési Szervezet
tagéi|amában vagy olyan államban van, amellyel Magyarorsztąnak a kettős adonatás
elkertiléséről szóló egyezménye van;

9. meghatdrozó befolyás: az a kapcsolat, amelynek révén természetes személy, vagy jogi személy egy
jogi személynek tagja vagy részvényese, és

a/ jogosult e jogi személy vezető tisztségviseloi vagy felügye|obizottsága tagjai többségének
megvtiasńźtsára és vísszahívására, vagy

b) a jogi személy más tagjaiva| vagy részvényeseivel kotött megállapodás a|apján egyedül
rendelkezik a szav azatok több mint őtv en százalékáv a1'.

3. $ (2) Az (|) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek va|ó megfelelésľol a
szerződo félnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell. A valót|an tarta|mű nyilatkozat a|apjźtn

kötött szerződés semmis.

frĺ
ď,{
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Avant'lmmoMérnÖkiéslgazságilgyiSzakértőiKft. T: 06-30i908.1995
1031 Budapes{ Városfa| kÖz 5. e'mail: avantimmo@t-online. hu

I NGATLAN FoRGALií l szAKvÉLEiltÉNY
a Budapest V||l. Bérkocsis u. 30.

u7g2 hrsz alatti kivett |akóház udvarľól

Budapest, 2017' július 28.
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Avantlmmo MémÖkiés |gazságugyi Szakértői Kfi' 2

ÉnľÉxe LÉs| B|zouYíĺvÁľtv

A kĺvĺi|jegyzett kívett |akôhélz udvar ingat|an műszaki forgaĺmi értékět a fordu|ónapon,
alábbiak szerint á||apítottuk meg:

tvezeti besorolás: Csamok negyed

;.' Nettó beép|tett szinttertilet m2

'.l Az ingatlan forgalmi értěke Ft
:'.'..:'

.;. Fo|dterulet forga|mi éľtéke ebből Ft í26 í50 000

L*-dJ
BártfaĺLászló

ok|. ü' rnémök
ĺngatlanfoĺgaľni igazságügyi szakórtö

áras! fi aĺd*{iĺ*dáBĺ xt}iÉsÍlĺ ĽłŁ
$ t'ecsult .'c6alĺru 

fftghŁ.tl 
.

i\ĺ.; ľevEřĺnľęr ,.'l ľ :ldt\ : '"
W.,''''
iii::::"t j:!.'.. : ..
...'... l, '' '..: '.'' f}ł..li' š ŕć-{i

łłt. 0 T. J4. l*'y'äi ii.:.j.,luĺ.i'rĺ

fuľďý

BudapestV|lĺ' Béľkocsĺs u.30. 34792 hrsz
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.iAvant.|mmo Mémöki és |gazságilgyi Szakéńöi Kft'

1. E|ózmények 1

.4:']3óż5gń/árosi Gazdálkodásĺ Központ Zĺt. megbĺzási szezódése a|apján az Avant-Immo
:fulémÖki és tgazságĹigyi Szakéľtői Kft. elkészítette a kĺvtiljegpett kivett lakóház udvar ingat-

lan.forga|mĺ értékbecslését- Megbízásunk és jogosu|tságunk nem terjed ki a |akások, kÖzos
. teru|etek egyenkénti fe|mérésére és értékbecslésére.
, ,,1,i''t,,',. ''

. ż,áĺapelvek, fe|téte|ek

1..fi..ľnegbízók á|tal rende|kezésre bocsátoü adatok valódĺságát és teljességét nem vĺtattuk.
.Azlaiapadatok helyességéért a Megbízo szavatosságot válla|.
''.;l,Ążlátadott adatok rĘzĺtésén túljogi természetű vĺzsgálat nem tortént.

l.":A.'vizsgá|at során az ingat|ant szemrevéte|ezéssel minósÍtettĹik, más je|legĹi, invazív, stati-
lkaildiagnosáikai vizsgálat nem tÖrtént.
..'!.iP,'ĺé-nciá|isan veszé|yes korĹi|mények, anyagok e|őfordu|ását nem rtgzĺtettÜk, ezekért, ĺ||et-

.ftiáft|ĺeoezésÜkhö'z sziikséges szakértelemért nem vise|tlnkfele|ősséget'
:.1;ffifoŕg'almi érték meghatározásáná| az ingatlan egészben torténő értékesĺtését téte|eztÜk

lifé'.'l.#iingat|ant tehermentes, birtokba vehetó állapotban értékettijk.
:.iiłffiśżakvě|emény Kzáró|ag az 1. pontban |eírt cé|ra készült, bármely egyéb célra történő
.l.:iJi.Éiiłt* *lx^^ - ^ 

i ^^^a-łÁĺr'ała+}

i.!.i..! 's'gaKvelemenyDen szereplo eneK rnÍno|g egy aooa looponra -a Íorou|onapra- VonaKozlK'
iłi.ffiěń;azl'éľték nagysága fo|yamatosan vá|tozik. A befektetők és tulajdonosok az adott va*

łil.''üyB.a.tffiyat,. a gazdasági, politikai, jogikrmyezet vá|tozását és az eze.kkel összefÜggő koc-
.'ľ'rinden időpontban, újabb információk biľtokában máskérľt íté|ik meg. Az értékbecs-

ä,t|an fe|téte|ek me|lett 180 napig hasznáIható fel.
adät és tény, amia szakvé|eményben szerepe|' legjobb tudomásunk szerĺnt helytál-

:..Fe|kutatásuk során az e|várható gondosságga| jártunk el, de nem vá||a|unk

fQt.otvan 
adat, vé|emény vagy becs|és pontosságáéľt, amit mások adtak át r&

kizárólag a megbízó részére készü|t, i|letékte|enek semmi|yen foľmában
fe|. Nem hozhatók nyilvánosságra sem a dokumentum részei, sem egé'

ľ6le|őzetes írásbe|ijóváhagyása né|kÜ|. A szakvé|emény a Ptk. 86.s (14) bekez-
ł.tĺirvénnyel védett sze||emi a|kotás.

y készítője tanrisÍtja, hogy az általa tett megál|apĺtások igazak, és helytáĺlóak,
ffiggętlen, és díjazása nem fĹigg a megál|apĺtott értéktő|. A véleményben fogla|t
t.''ivéleményal kotásokat a kor|átozó feltéte|ek határo|ják be'

Budapest V||l. Bérkocsĺs u. 30. M:?92 hĺsz
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Avant'|mmo MérnÖki és lgazságtjgyĺ Szakértői Kfi. 4

t. :4. $.tn övelő té nyező k Kedvező elhe|yezkedés
liii":ii::r'jiü .: Sarok épĹllet

A Tolnaĺ Lajos u.i szomszéd épĹilet új' jobb
olda|on Íoqhíitelek

&'ť

BudapestV|tl. Bérkocsís u. 30' 34792hrsz
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Avant'|mmo MérnÖki és |gazságügyi Szakértöi Kfi.

5. É*ékképzés

s.i. ez ingat|an éľtéke|ésének módszeľe

Az:Á|lóeszkÓz Értékelők Európai Csoportja ť|.EGOVA) ajánlása a|apján az ingat|an jel|egére
.vä|ó tekintettel, az ujľae|öállĺtási értékbő|, avulással számított miiszaki érték megál|apĺtás
..noaszeret, a fĺi|dtertilet esetében a piaci összehason|Ító adatokon alapuli értéke|ést alka|-

.....máztuk. Figye|embe vetttrk a 25lÍ997. (V|l|. 1'), a módosító 3?J2000 (Vl||. 29.) sz. PM, az
':l:sąt;l:ggĺ, (Vl||'1.) FM sz. rende|et, az European Va|uation Standards (EVs) 2003-2012. ěvi
...i'értéľetesi szabvány, a Budapest, Józsefoárosi Önkormányzat 16/2005. (|V' 20.} és a mido.

i..$ffisĺ7999 Jľ1;jÍ:Łl"^ld.".l"j 
-Jő'ľi::ľ;.ł]*:Fľ.::ľ 1.ľíľľiľ *Íľ:,1*'í,^!!l'y:

ili.ont<örńányzatitu|ajdonban van. A lakások komfortfokozatát az L |apok, az alapterületeket a
il.lcitiitalls' fe|mérés a|apján fogadtuk el. A megbizó az adatszo|gá|tatásáért szavatosságot vá|.

1...ffi .a|apadat szolgáltatást valóságosnak fogadtuk e|' He|yszíni, egyenkéntialbetét alapte-
.,i.i1'g6f"1*érésre és egyenkéntitorga|mi érték meghatározásra nem szólt a megrende|ésiink
l šijruosu|tságunk.
ffirc'o,;os19ľ1|91"IJ|9|.ľ?ľ]* 1!Y1|'["'1l.".!11ę5^|ép.csŐház, 

stb.) a szintterĹi|etbe beleszámĹ

it6"ĺ*.aki értékÜket a forgalmi érték tarta| mazza'
,üi;,.i'l'.+liÍ,;

iliiijÄ:#iil

a'atnát informá|ódtunk. A forgałmi érték męgál|apításához felhasznáľtuk a NAV lĺ|etékhi.

lligllnyomtatott és az e|ektronikus szaksajtóban fe|le|hető, va|am!n! q más szakcég-ek

értéke|ése Összetett fe|adat. Ezért he|yszíni szem|ét tartottunk, fényképeket
szóbe|i tájékoáatást kaptunk, kömyezettanu|mányt végeáĹink, és az Önkoľ.

bocsátott árakat, és az Avant.|mmo ľfft. adatbázisának információit.
érték meghatározásánál az ÉpĺtésĹigyi Tájékoztatási Központ 2o17. évl

łľlurtĺľsegbecslési segéd|et adatait vettĹl k a|apu l.

aiiKravi Vagyonértéke|ők szövetsége (R|CS) szerint az oMV (Open Maľket Vatue)
píacĺ érték az az ár, ame|y Összegért egy vägyontárgyban való érdekeĺtség mél.

nágánjogi szerzödés keretében készpénzért a legnagyobb valószíniiséggel elad-
ltds.. ár csak versenyeztetéssel á|lapítható meg.

i,iiiii riii ,

*$1iánoo az e|adásľa'
v...'ěrcľľ rgyalások lebonyo|ításához figye|embe véve a vagyontárgy jellegét, és a

hossztlságti időtartam áll rende|kezésre.
azérték nem vá|tozik'
kerül piacra, meghirdetése megfeĺelő nyi|vánossággal történik.

speciális vevői külön aján|atot nem veszÜnk figyelembe.

ĺ
ůĺ/
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Avant'lmmo MérnÖki és |gazságÜgyi Szakértói Kft. 6

alaptertiletek számĺtása a digitá|is fe|méľés szerint közös teriiletekkel

itĺĺĐjłjłlłlti*: Íľffiä.ď.iěffi.RiĚffi
1 Pinceszint 328.22
2 Fö|dszint u7.67
a l. emelet 372.61

4 tsszesen itiiiiilłiłiiffi i$iii:r

a|apteľii|ete és komfortfokozata az L lapok alapján

ĺ{cĺ



Avant'lmmo MémÖkĺ és łgazságĺigyi Szakértői Kfr. 7

ńtl:műszaki éľtéke|ése úi rae|őá| | ĺtási értékből, avu|tsá$ alapján

:Budapest V|||, Bérkocsis u' 30. 34792hrsz
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Avant.lmmo Mémöki és lgazságÜgyi szakértöĺ Kfr.

ffi.p6l ot" ľii iet é rtéke|és összehason |Ító adatok aĺapián
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Avant. I mmo Mérn tki és I gazságĹl gyĺ Szakértői Kft. I

.'ft ingat|a n miiszaki értéke, fe|épĺfiĺlénygk + fö|dteľĺi|et

lé.ĺŕáś,. diag nosztika
.jt.::i,r:. ,;...,

1al<oite 1oo % onkormányzati tulajdon, nem a|akították társasházzá, nincsenek
(..A..läkóh.áe a X|X. sz. végén épiltt, zártsoros, safok beépĺtésse|, pince, fotdszint,

tt'-sziĺęáľĺrmal, kő és tég|a sáva|apozássa|, cserép héja|ású nyereg és félnyereg tetö.
Lĺtĺsg.Ć'' eśl'teherhordl szerkezet nagyméretű agyagtégta és kő, a vízszintes teherhor.
e,i5iĘzełig'oľ!.11s.1v.1s- tť!ľ:f:g:::i}1Í:.Íá1óf:ľ1TĽ"l,#.ľľ::ľ:ľľĘ:,-?ľ!*1i

;i1épęoesex, ma|ter hiány |áthatl' A dĺszes ablakpárkányok és hom|okzat dĹ
ik;i:,Az.' udvari hom|okzat is 90 %.ban vakoĺathiányos. A fĺlggőfo|yosók kókon-

lemezek, kopott ál|apotban, he|yenként a korlát acé|tartói |átszanak' A
befogott szeľkezet, vórÖs m árvány lépas őfokokkal.

-:iliil:ri:.. ::

!.': rhadĘ ereszcsatorna javított, jó állapotban Van. Az épü|et nyílászáľói
Ĺivegezésűek, gyenge, korhadt á||apotban. A hkrhazban lift

állapotáró| nincsenek információink, fe|tehetően rnegegyezik a la-

inem jutottunk be, műszaki állapotukat a |akóház állapotávał egyezö.
Đk;porrtos forga|mi értéke csak egyenkéntĺ szemlével állapítható meg,

tájolás, emeleti elhe|yezkedés, komfoń fokozat, műszakĺ á|la.
é.s jęosultságunk a lakáso}ĺ és he|yiségek egyenkénti értékelésé-

ki.
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Avant'|mmo MérnÖki és lgazságügyĺ Szakértői Kfr.

.ffi łľes T FővÁRos V|| |. KE RÜ LET .lozs ervÁRos ÖNKo RMÁNYZATA
:ltl:,,,,, -,'1i]:i:i:::]..],: KÉPusELŐ.ĺesľÜrcTÉNEK
r:1iir:',::'r :.:..

.;.'''..' .''' 66ĺ2007.(X||.12.|RENĐELETE

.': .:.JizSEFVÁRos KERÜLET| ÉpĺľÉśl szABÁLyzATÁnll (JlKÉsz} -

Vł|l. kerü|et Józsefvárosi tnkormányzat Képvise|futestĹilete a helyi on.
szó|ó, módosított í990. évi LXV' törvény 16' $.ában, valamint az építeü

át..atäxĺtasárólés véde|mérőlszóló 1997. évi DO0l|l|. tirvény 14. s (q) bekezdésé-
ôttiéĺńata tmazás a |apján megatkotja Bu da pest J ózsefu áros Kerü|eti ÉpÍtesi Szabá|y.

ĺtbüffiľáruan lorcÉsz;'

nagyváľos ias lakóteľii|et épÍtési övezetei nek ľészletes
e|őírása!

1.S

+ýJĺ[jé|ű épÍtesi iivezetek terĹ]letén
tęp.ttteterfoldszinti beépítésimértéke -teremgarázs, intézményi, kereskede|mi

ĺfiEöiďtetesítése, iĺ|etve ezek vegyes a|kalmazása esetén - az L1-Vl||-5 kivéte|é.

ĺs-i1övezet tertiletén létesítendő új lakóházban kiskereskedelmi rende|tetési

iesakaz épü|et pinceszintjén, földszintjén, valamint e|ső emeletén alakítha-
ľüÍtó rerésteaälmicekj śzintterulet |egfe|jebb 1.000 m2 lehet'

|étesĺthető, lakófunkcilt nem tarta|mazl kózintézményi és szál|ás-
épĹi|eteinek beépÍtési mértéke az1. számú táblázatban meg.
e|térő lehet, fóldszinti beépĺtés e|érhetia 100%-ot, Íöldszint

elérheti a 80 7o-ot, az L1-V|||.5 je|iÍ építési övezet kivéte|éyel'
_ kizárólag a meglévő tetősíkok megtartásával- beépĺthetŐ, de az

az 5,0-os szirrtteriileti mutató értékét nem ha|adhatja meg'

fe|adatokat elłátl intézmények esetén az épĺtménymagasság
szerinti legkisebb értékének |egalább 6,00 métemek kell lenni' A

10

!$.l'. i||eszredés szabálya ĺt kel| a| kalmazn i.

,:irii,i;:

łffio*. (m.ls) sz. iink. rende}eľtel,

$ZERKEZETBE FoGLAITA Á 35/20CIs.(vl.18') tNr. nrľłłrĺ.Bĺ
l 2') iĺnk' renđelettel, a a5 ĺ2aa9,{XII.2 1.) rendelettę|, a 36/2Q |0'(ffi . l 0.)

|). önk' ľcndelattel, a 4\Daft.Nĺtr.Zó,) reĺĺdelettel, a 6312012. (XI.23.) önk.
löirk' rendeletĺę|, a2.I/2013. (VI.13') seámú renđęlettet, a 3\nĐn. (VII' 25.) sz.
2013. (XII. 05.) szarnrli ľendeleťtel, hatĺĺlyos 20t3' dęcembeľ 5.től, továbbá a
lettel, hatďyos 2014. junius l2-tiíl, rendelkezéseit a folyamatban lćvő tigyekbe'n
ĺ.2014' (x1.13.) sz' önk. ľeadeiettel, hat.á|yos 2014. novęmbeľ 20-tól. Továbbá a

ľbI, haĺályos fa|4' dęcemteĺ 5-től, a 15/2015.(IIrjł') önk' ľendelettei, a
íiz 55/2ÜI5.{xIł.lÜ.i önk. re.ndelettel, az Sl^aft.{II.ll.i önk' rendeleüe|, a

l önk.ľenđelet 10' $, hatalyos 2015. apľitis 3.tói.

[ ) ool.. rendelet l2'$ ( ĺ ) bekezdése, hatalyba lep 20 1 t . ĺ 0' t 9-én

1) önk. ľendelet 9. $ (1) bekęzdésę, hauáiyos 2014. đecembęľ Saol.

V|ll. Bérkocsĺs u.30. 3l792hrsz
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Avant'lmmo MémÖki és lgazságtigyi Szakértöi Kft. 11

ĺ::lij;.

terii|etén a telkek és az építmények kialakítására vonatkozó para.

1. sz. táblázat

eseŕén
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Avant.lmmo MémÔki és |gazságügyi Szakéńői Kft.

Földszinti homlokzat, To|nai Lajos u'

Foldszintiablak

Budapest V|||. Béľkocsis u. 30. 34792 hľsz

Ąls



Avant. lmmo MémÖki és lgazságtjgyi SzakértŐi Kft.

Fuggőfo|yosó, udvań hom|okzat

Pince |ejárat

,',/
BudapestV||l. Bérkocsis u, 30' 34792hrsz
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Avant.|mmo MémÖki és |gazság[igyi Szakértőř Kft. 14

Tető héja|ás, filggőfolyosó

u. fe|ő|ifoghíjtelek

Budapest Vĺ||. Bérkocsis u. 30. 34792hrsz
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