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Budapest Józsefuáľosi Onko rmányzat

Képvĺselő.testůi lete számár a

Tiszelt Képviselő-testiilet!

A Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzat I00o/o önkormányzati tulajdonában áúl aBudapest VilI., Futó
u. 5-9,, 35576/I hľsz-ú, I.872m2 alapterülettĺ Józsefuaľos-központ negyedben található telek
megnevezésű ingatlan.

Megbízásunk alapján a Grifton Pľopefty Kft 2013. április 4. napjźn, a beépítési övezetek
figyelembevételével elkészítette a telek ingatlanforgalmi énékbecslését, melyet a fiiggetlen szakértó
jóváhagyott. Az Ingat|an-ĺyi|vźtntartás szeľint az ingat|an kivett |akőhá.z, udvaľ besorolású, építési
övezęti besoľolása: Ll-MII-1-jelű, piaci foľgalmi értéke 150.000.000'. Ft.

A je|zett ovezeti előírásnak az a|äbbi hatáľéľtékek felelnek meg:
Minimális telekméret: 500 m2

B eép íté s mó dj a: Zártsorű (az utca je||egébő l adódóan)
Maximális beépítés teľepszint fe|ett: 65%o

Maxi mál i s beép íté s terep szint a|aIt: 8 5Yo, mé|y gar ź'zsná| | 00%
Maximális szintteľületi mutató: 4 ÍIÝ/Ń
Építmény magassága: 23 méter
Z<jldfelület mértéke: 15 %o
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Előteľjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó iigyvezető igazgatő

A képviselő-testtileti ülés időpontja:2013. május 8. ' sz. napiľend

Tárgy: Nyilvános, egyfoľdulós páiyánat kĺíľása a Budapest VIII. keľület' Futĺí utca 5-9. szám
a|atti.35576lt hrsz-ú önkoľmánvzati tulaidonú telekinsat|an értékesítésére

A napiľendet gyuzárt ülésen kell tfugya|ni, a döntés elfogadásához egfszeľtĺfuninliÜtę]Lt
szav azattobb sé g szüksé ge s.

ErcrÉszÍro sZERvEZETI BcysÉc: Klsreru Kr.ľ

KÉszÍrprrp: DR. GÖRcsÖs Mólurĺ IRool'vBzplo

PÉNzÜcn FEDEZETET ĺcÉľyBriľolĺ IcÉľYpl-. lcazolÁs: ą-,'L-,łŁ {ĺ 6ctt)
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Váľosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság véleményezi E]

Humánszo|gáltatásĺ Bizottság vé|eményezi tr

Hattrozati jav as|at a bizottság szźlmźra:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáď Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|oteriesztés mestársvalását.
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A terĺi l eten |étr ehozhatő :

- Lakóépület
- S zálláshel y -szo|gáitató épület
- Közintézmény, he ly i társad alm i vi szonyok j av ítástfi szo|gál ó épü let
-Irodaház

Azingat|ant az Önkormányzatjelenleg eryéni gépkocsi beálló parkolás cé|jfua hasznosída, a jelen
előterjesaés alapján lefolytatott péiyázat|ezÁrásáig és az ingatlan birtokbaadásáig. Az átvett bérlőkkel
a bérleti szerzódés időtartama a kiíľandó pźúyźzat eredményének megźů|apitásáig, a telek
bitokbaadásáig szól. Amennyiben a ptiyázatra érvényes ajźn|at érkezik, és az onkormányzat
szerződést kot apá|yźnőva|, a gépkocsi beá|lóra vonatkozó bérleti szerződések megszűnnek.

A pźiyázati kiírás és az adäsvéte|i szeruĺ5dés tervezet szövege a Kisfalu Kft jogi képviselőjével
egyeztetésľe került.

A Tisztelt Képviselő-testiilet az e|őterjesztésben foglaltakról a 6612012. (XII.13.) szźlmű a Budapest
Józsefuárosi Önkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti fulajdonosi jogok gyakoľ|ásáľól szóló
önkormányzati rendelet 16. $ alapján dönthet. A veľsenyeztetési eljárás lebonyolításának részletes
szabáiyaira a Veľsenyeztetési Szabá,|yzatről szóló 42812012. (XII. 06.) szátmű Képviselő-testületi
hatźrozat irányadó.

A Versenyeztetési Szabźúyzatről szóló 428l20|f. (XII. 06.) számű Képviselő-testiileti hatźrozat 1|.
pontja értelmében: A nyi|vános versenyeztetési eljárás kiírását kö'zzé kell tenni:

a) a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján, a Budapest Főváros Koľmányhivatala VIII.
kerületi Hivatala okmĺányirodáján

b) a vagyonügyleti megbízott ĺigyfélfogadásra szolgáló helyiségében,

c) a Józsefuáros című helyi lapban,

d) az onkormányzat és a vagyonügyleti megbizott honlapj án,

e) az Önkormźnyzat és a vagyonügyleti megbízott rendęlkezésére álló egyéb internetes hiľdetési
portiĺlon,

Đ az a)--e) pontokban foglaltakon tu|menően, a Kiíľó döntése szerinti más helyen illetve módon.

Ahatáltozat 12. pontja szerint, a hirdetmények kifi'iggesztésének időtartama, valamint a megjelentetés
és az ajźn|atok benýjtásrának határideje közĺitt legalább 15 napnak kell eltelni.

A hatźrozat 13. pontja szerint a hirdetmények közzétételének költsége nem haladhatja meg a
vagyontźrgy forgalmi értékének az |%o-étt. A Kiíľó döntése a|apjźn ettől el lehet téľni.

Javasoljuk a Budapest VI[., Futó u. 5-9. szźtm a|atti, 35576l| hrsz-ú, |8|2 m2 alapterĺilettĺ telek
értékesítésére a nyilvános pźtllyźaat kiírását. Amennyiben az ingat|an éľtékesítése megtöľténik, azza| az
Önkormányzatbevéte|re tehet szert. Az ingatlan hasznosítására vonatkozó lehetőségeketmegvizsgźlva
az onkormänyzat szálmźra az értékesítés a legelőnyösebb' Je|enleg 30 db gépkocsi-beálló bérleti
szeľződés van éľvényben (egy db bérleti'szęrzodés mozgáskorláńozott személlyel lett megkötve, így
díjat nem fizet) amelyb ő| I84.67f Ft + Áfalhó bevétele szfumazik az Onkormálnyzatnak. Javasoljuk
toválbbá, hogy a hirdetmény a Versenyeztetési szabáiyzatban foglaltakon tul, a Metropol című
napilapban is jelenjen meg, amelynek költsége várhatóan 155.000'- Ft.

A Varyonľendelet szerinti minimális vételáľ a forgalmi érték I00 %-a.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy az ingatlan hasznosításával kapcsolatos
péiyźnatkiírására, és aptiyźuat feltételeire vonatkozó döntését meghozni szíveskedjen.
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A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Futó u 5-9. szám a|atti, 35576/1 hľsz-ú telekingatlant éľtékesítés útján
hasznosítja. A hasznosítĺís érdekében nyilvános egyfordulós pźůyźuatotírki.

2.) elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képező, a Budapest VI[., Futó u. 5-9. szźm a|atti,35576ĺI
hrsz-ú telekingatlan értékesítésére vonatkoző pźůyź.z;ati felhívást.

3.) apá|yázati felhívást a Képviselő-testiilet 42812012. (X[.06.) száműhatźtrozatźlban foglaltakon tul a
Metropol címiĺ napi lapban tesziközzé,

4.) felkéri a Kisfalu Kft-t' hogy a veľsenyeztetési eljárást bonyolítsa le, és a pźiyéaat eľedményére
vonatkozó javaslatźú terjessze a Képviselő-testi.ilet e|é jővtthagyás végett. Amennyiben a ptúyázat
eredménýelenül zárul, fe|hata|mazza aYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot apá|yánatot
|ezźlr ő eredmény me gźil'apitásźtr a.

5.) a Kisfalu Kft. eredményes pá|yźnat esetén az onkoľmányzatta| fennźt|lő megbizttsi szeruődés 24.12
pontja szerinti megbízási díjra, eredménýelen pźiyźnat esetén amegbizási szerzódés 24.3I pont
szerinti hiľdetési költségeinek megtérítésére jogosult. A dijazős kifizetésére eredményes eljrłľás
esetén az adásvételi szerzódés a|áirásátt követően, eredménytelen eljaĺás esetén a
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntését k<jvetően benýjtott szźlm|aellenében történik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: i. pont: azonna|

2. pont: azonnal
3. pont: azonnal
4. pont: apáiyźnat eredményének megállapítlísát követő 15 nap
S.poĺtl.az pźiyźuat eľedményének megái|apitźsźú, illetve az adásvételi szęrződés

megkötését követően

A dtĺntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslataaközzététe|mődjźłra.

nem indokolt

Budapest, 2013. április 18.

hiľdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:

ÉsEĄĺ*aagoaĺĺn
,^"."ĺoe'iVďł]BV

Kovács ottó
tigyvezetó igazgatő

Töľvényességi ellenőrzés:
Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megbízásjbő|z

f //ŕ .r q .ł^ń,{ ff/błąry
" Dr. Mészáľ Erika ,/a|jegyzó 
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Melléklet: - páiyázati felhívás



Nyilvános, egýoľdulós pályázati kiírás

A Budapest JózseÍváľosi onkormányzat nyltvános pályázatot hirdet a Budapest
V||l. kerület, Futó u. 5.9. szám a|atti, 3557611helyrajzi számú ingatlan értékesítéséľe.
A pá|yázat keretén belÜl a Budapest V|||. kerÜ|et Futó u. 5-9. szám a|atti ,3357611 he|yrajzi
számu, a Kiíró tu|ajdonát képező ingat|an a nyertes pá|yáző részére kerü|értékesítésre.

1. A pályázati Íelhívás közzététele

A Kiíró a pá|yázati fe|hívást közzétette Budapest V|||' kerü|eti Kormányhivatala
okmányirodáján és a Budapest Józsefvárosi onkormányzat Po|gármesteri Hivata|ának
Csa|ádtámogatási Irodáján, Józsefváros és a Kisfa|u KÍt. hon|apján (www.jozsefvaros.hu,
www.kisfa|u.hu), a ,,JózseÍváros'', valamint a Metropol címĹi újságban, az ingatlan.com-
on.

A Kiíró jogosu|t a pá|yázati Íe|hívását az Ąán|attételi határidő |ejárta e|őtt visszavonni, de
errő| a pá|yázati fe|hívás köz|ésével megegyező módon az aján|attéte|i határidő |ejárta
előtt köte|es hirdetményt megje|entetni.

2. Apá|yázati klírás adatal

Apá|yázat kiírója:

A pá|y ázat lebonyo l ítója :

Apá|yázat ie|lege:

Apá|yázat célja:

A pá|yázatl doku me ntáciő ára:

Budapest Józsefvárosi onkormá nyzat
(1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

Kisfa|u KÍt.
(1083 Budapest, Losonci u.2.)

Nyi |vános, egýord u ló s pá|y ázat

A Budapest V|l|. kerü|et, Futó u. 5-9. szám
a|atti teIek éftékesítése

5o'ooo.- Ft+ Áfa

A pá|y ázati doku mentáció megvásár!ásának
helye, ideje:

2013. május 28-tó| 2013. június 25.ig a
Kisfalu Kft 1083 Budapest, Losonci u.2.tsz.,
ügyfé|fogadási idóben

A pá|y ázati do ku mentác ló megÍi zetéséne k mód ja :

Az ajánlatl biztosíték összege:

a Kisfa|u Kft. Magyarországi Volksbank Zrt-
né| vezetett 14100309-92110549-01000008
szám|Ąáĺa átuta|ással úgy,' hogy az a
pá|y ázati doku mentáció átvéte lét m ege |őzően
a szám|árabeérkezzen.

15.000.000.- Ft
Az aián|ati biztos íté k beÍlzetése, határldeje :

a Kisfa|u KÍt. Magyarországĺ Vo|ksbank Zrt-
né| vezetett 14100309-92110549-01000008



Az ajánlatok leadásának határideje:

Az ajánlatok leadásának he|ye:

A pá|y ázatta| kapcsolatban további
infoľmáció kéľhető:

A pá|y ázatta l éri ntett i n gat l an me gte ki nthető :

Az ajánlatok bontásának időpontia:

Az aján|atok bontásának helye:

Az aiánlatok elbírálásának határideje:

A véte|ár megÍizetésének módja:

A pá|yázathoz, iI letve az adásvéteI hez
kapcsolódó díi:

Apá|yázat nye|ve

3. A pályázatta|érintett ingatlan adatal

Címe:
Helyrajzi száma:
Jellege:
Telek alapterülete:
Közmű ellátottsága:
Terhel:

L

szám|Ąáĺa átuta|ássa| úgy, hogy 2013.június
24-ig (hétÍő) a szám|ára megérkezzen.

2013'június 25. (kedd) 10@ ora

Kisfalu Kft 1082 Budapest, Losonci u. 2. fsz.

Kisfa|u Kft Bér|eményértékesítési Iroda (1083
Budapest, Losonci u. 2. tsz., tel.: 216-6961,
333- 4317) dr. Gorcsös MonikďDravetz Réka

A pá|yázati dokumentáció értékesítésének
ideje a|att, e|őzetes egyeztetés szerint.

2o13. év június hónap 25. nap (kedd) 10Eóra

Kisfalu KÍt Elidegenítési lroda (1083
Budapest, Losonci u.2. tsz.)
Az aján|attevők a pá|yázatok bontásán je|en
lehetnek.

A bírá|atot a Kisfa|u KÍt. végzi e| a pá|yázati
kiírásban megje|ö|t kritériumok a|apján. A
pá|yázat ered.ményét a Budapest
Józsefvárosi onkormányzat Képvise|ő-
testÜlete á||apÍtja meg |egkésőbb 2013. július
31-ig.

Az ingatlan véte|ára 50 "/"-ának megfizetése
szerződéskÖtéskor, a fennmaradó 50o/"

megÍizetése az ingat|an birtokbavéte|ekor. Az
ingatlan birtokbaadására a bér|eti
szerződések Íelmondási idejének Iejártatát
kovetően kerü| sor.

fö|dhivata|i e|járási díj, ame|y 6.600'-
Ft/ingat|an, tu|ajdonjog fenntartás esetén a díj
kétszer fizetendő.

magyar

Budapest V|||. kerü|et Futó u. 5-9.

35576/1

építésitelek
1812 m2

összközműves
per-, teher és ĺgénymentes/kivéve 2

62 terü|etre vezetékjog Van



Piaci foľgalmi értéke jelenlegi ál|apotában:

bejegyezve az ELMÚ Há|őzati Kft.
javára
150.000.000.- Ft

Az ingat|anra vonatkozó rész|etes adatokat a pá|yázati kiírás me||ék|etét képező
i n gatlanf orga| m i szakvélem ény taĺta|mazza.
Az ingat|an ovezeti besoro|ása: L1-Vl||.1-je|ű

A beépítési százalék, építménymagasság, szintszám, szintterü|et stb. tekintetében az
országos Te|epÜ|ésrendezési és Epítési Kovete|ményekről (OTEK) szó|o
253l1997.(Xl|.20.) Kormányrende|et, a 4611998. (X.15.) Főv. KGY. rendelet (FSZKT) a
a7l1998.(X:15.) Főv. KGY rende|et ' (BVKSZ), és Budapest JózseÍváros
onkormányzatának a Józsefváros Kerü|eti Epítési Szabá|yzatáĺo| szo|o 6612007. (Xl|.12.)
ok. számú rendelet (JóKÉSZ) előírásai az irányadók.
Az ingat|an o|yan övezetben ta|álható, aho| a megengedett |egnagyobb beépítési
száza|ék: 65 o/o.

4. pe, ingatlan értékesítési konstrukciója

A Kiíró, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tu|ajdonában |évő, Budapest V|ll., Futó
u. 5-9. szám a|atti ingat|an értékesítését határozta e| azza| a cé||a|, hogy a vevó az
ingatlanon á||ó, gazdaságosan Íel nem újítható épületet |ebontsa és a hatá|yos építésügyi
jogszabá|yok rendeIkezéseinek megtartásávaI beépítse, mindezekre köteIezettséget
vá| |a|jon, az a|ábbi Íe|téte|ekke| :
- - az adásvételi szerződés a|áírását követő 2 éven be|ü| megszerzi az épü|et építésére

vonatkozó jogerős építési engedé|ý
- az adásvéte|i szerződés a|áírását kovető 4 éven be|Ü| benyújtja a használatba vételi

engedély megszerzése iránti kérelmet
- a szeruődésben vá||a|ja bankgarancia te|jesítését
- a fentiek késede|mes te|jesítése esetén vá||a|ja kötbér megfizetését, ame|ynek

mértéke: az épÜ|et építésére vonatkozó jogerős építési engedé|y megszerzésének 60
napot meghalado késedelme esetén 15.000.000,- Ft, a haszná|atba vételi engedé|y
iránti kére|em benyújtásának 60 napot megha|ado késede|me esetén 7.500.000,- Ft,

ame|y összegek 60 napot megha|adó késede|em esetén kerülnének lehívásra az
Önkormányzat á|ta|. A bankgaranciának ezen tényt.tarta|maznia ke||, va|amint azt is,
hogy mi|yen igazo|ások szÜkségek ahhoz, hogy az onkormányzat ezen Összegekhez
hozzá tudjon jutni késede|em esetén

- Vevő a bankgaranciáva| nem bifosított további késede|me esetére napi 30.000,- Ft
kötbér megf izetését vá||a|ja.

- Az e|adónak az adásvéte|i szerződésben 5 évre visszavásár|ási jogot enged a vevő.
Amennyiben az eladó határidőn be|Ül él a visszavásárlási jogáva|, azaz a vevő
va|amely köte|ezettségének te|jesítésével határidőn tú|i késede|embe esĺk, úgy az
onkormányzat jogosu|t a visszavásár|ási árat csökkenteni a lehívott bankgarancia
összegén fe|Ü|i késede|mi kotbér osszegével'

Az ingat|anon gazdaságosan fel nem újítható épÜletek á||nak, amelyben az
Önxorńányzat 1 db he|yiséget bérbe adott, va|amint a te|ken 30 db gépkocsi-beá||ó van
bérbe adva, a telek értékesítéséig. Az Önkormányzat gondoskodik a bér|ők
kihe|yezésérő|.

A Kiíró a pá|yázat nyerteséve| adásvéte|i szerzódést köt, ame|yben megá|lapodnak a
fe|ek, hogy az ingat|an kiürítését a Kiíro a Íentiek szerint lebonyolítja. A szerződésben a
vevőnek köte|ezettséget ke|| vá||alnia az ingat|anon je|en|eg á||ó, gazdaságosan fe| nem
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újítható épület te|jes korű lebontására és az ingat|an hatá|yos építésugyi jogszabá|yok
megtartásáva| torténő beépítésére.

A pá|yázőnak aján|atot ke|| tennie a vételárra, ame|y nem lehet kevesebb a pá|yázati
kiírásban megje|o|t forga|mi értéknél.

Az adásvéte|i szerződésben az eladó kiürített fe|építményes ingat|ant ad birtokba a vevő
részére.

5. Az ajánlat benyújtásának előÍeltételei

Az aján|at benyújtásának e|engedhetet|en fe|tétele a pá|yázati dokumentáció
megvásár|ása és az aján|ati biäosíték határidőre történő befizetése.

A pá|yázati fe|hívás visszavonása esetén a kiíró köte|es a dokumentáció megvásár|ására
Íordított összeget az aján|attevőnek visszatéríteni, amennyiben az aján|attevő a
dokumentációt visszaadja.

A pá|yázaton való részvéte| további e|őfeltétele, hogy az aján|attevő megismerje a
pá|yázat tárgyát, az aján|attéte| feltéte|eit _ vagyis a pályázati kiírást - és azt magára
nézv e köte|ezőnek tekintse.

A Nemzeti Vagyonró| szo|o2011. évi cXcV|. törvény 11. s (10) bekezdése a|apján, a
pá|yázaton csak természetes személy, vagy át|áthato szervezet vehet résä. A törvény 3.

s (1) 1) pontja alapján át|átható szervezet:

a
nemzetközi szervezet , az á||am, kulÍÖ|di á|lam, kÜ|Ío|di he|yhatóság,
köztestület,
ko|tségvetési szerv, önkormányzati intézmény,
kÜ|fo|di á||ami vagy he|yhatósági szerv,
|e|kiismereti és vallásszabadság jogáról, va|amint az egyházak, va||ásfe|ekezetek és
va|lási közosségek jogállásáró| szó|ó torvény szerinti egyház, be|ső egyházi jogi

szeméĺy,
helyi onkormányzat, a nemzetiségi Önkormányzat és azok társu|ása, va|amint
gazdá|kodo szervezet, amelyben az á||am vagy az önkormányzat kü|ön-kü|ön vagy
egyÜtt 100%-os részesedésse| rendelkezik,
az Europai Gazdasági Térségrő| szó|ó megá||apodásban részes á||am szabá|yozott
piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság;
az o|yan be|fo|di vagy kü|fö|di jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező
gazdá|kodó szervezet, ame|y megÍe|e| a következő fe|tételeknek:
ba) tu|ajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása

mege|őzéséről és megakadályozásáro| szóló törvény szerint meghatározott
tény|eges tuIajdonosa megismerhető,

bb) az 
- 
Európai Unió tagá|lamában, az Európai Gazdasági Térségĺől szólo

megá||apodásban részes á||amban, a Gazdasági Együttműködési és Fej|esztési
Szervezet tagálIamában Vagy o|yan á||amban rendeIkezik adoiIletőséggel'
ame||ye| Magýarországnak a kettős adóáatás elkerÜléséről szó|ó egyezménye
van,

bc) nem minősu| a társasági adóró| és az osztalékadóró| szó|ó torvény szerint
m eg határozott e| |enő rzött ku |f ö|di társaság nak,

bd) a gazdá|kodó szervezetben közvet|enÜl vagy kozvetetten tÖbb mint 25o/o.oS. 
tu|ájdonna|, befo|yássa| vagy szavazaIi joggal bíÍő jogi szemé|y, jogi

szemé|yiségge| nem rende|kező gazdá|kodó szervezet tekintetében a ba), bb) és
lcl a|pont szerinti Íeltéte|ek fennállnak;

az a civi| szervezet és avízitársu|at, ame|y megÍe|e| a következő fe|téte|eknek:

v ezető tisztségvise|ői megismerhetők,

,ra)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)

af)
ag)

ah)

b)

c)
ca)
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cb) a civi| szervezet és a vízitársulat, va|amint ezek vezető tĺsäségvise|ői nem át|áthato
sze rvezetben ne m rende| kezn ek 25o/o- ot m eg ha|ado részesedésse|,

cc) székhe|ye az Európai Unió tagá||amában, az Európai Gazdasági Térségrő| szó|ó
megá|lapodásban részes á||amban, a Gazdasági EgyÜttműködési és Fej|esztési
Szervezet tagá||amában Vagy olyan á||amban van, ame||ye| Magyarországnak a
kettős adoäatás e|kerÜ|ésérő| szóló egyezménye Van;''

A bd) és cb) pontoknak va|ó megÍe|e|ésrő|, a je|en pá|yázati fe|hívás me||ék|eteként
átadott nyi|atkozat kitö|téséve| ke|| a pá|yázőnak e|eget tennie.

6. A pályázaton történő részvételfe|téte|ei

A pá|yázaton be|Ío|di vagy ku|foldi magánszemé|y, egyéni vá||alkozó, jogi személy,
va|amint jogi szemé|yiségge| nem rende|kező gazdasági társaság, át|áthato szervezet
vehet részI, aki, illető|eg ame|y:

a) megvásáro|ja a ,,Pá|yázati fe|téte|ek''-et, és az errő| szo|ó igazo|ást csato|ja;
b) a pályázott ingat|annak megfe|e|ően az Ąán|ati biäosítékot beÍizeti, és

errő| a bank te|jesítési igazo|ását, vagy az átuta|ás teljesítését igazo|ó
bankszám|a kivonatot csato|ja;

c) nyi|atkozik arrő|, hogy vá||a|ja a ,,Pá|yázati fe|téte|ek''-ben, i||etve
me||ék|eteiben |eíľ.t beépítési, szerződéskötési és egyéb feltételeket, és a
pá|yázat céljának megva|ós ítását;

d) nyi|atkozik arró|, hogy
- a Kiírova| szemben fenná||ó tartozása nincs,
- Magyarországon tuIajdonszerzésre jogosu|t. A tuIajdonszerzésseI

kapcso|atos eset|egesen felmerÜ|ő prob|émák a szerződéskötés
határidejét nem módosíthatják.

e) szükség szerint nyilatkozik projekttársaság alapítási szándékáró|, és ez
esetre te|jes-körŰ garanciát vá||a| a te|jesítésért;

Đ megfele|ő módon (p|. bankgaranciáva|) igazo|ja, hogy az ingat|an
véte|árának kifizetéséhez szÜkséges pénzügyi eszkozökke| rendelkezik;

Ha a pá|yázó nem magánszemély, fentieken tú|

a) benyújtja a társaság 30 napná| nem régebbi hite|es cégkivonatát és a
társäsag képviseIetére jogosu|tak a|áírási címpé|dányának eredeti
pé|dányát vagy hiteIes máso|atát;

b) nyi|atkozik ařŕól, nogy vége|számo|ás a|att nem á|l, e||ene csőd-, i|letve

felszámo|ási e|járás nincs fo|yamatban'
c) nyilatkozik arroĺ, hogy a Nemzeti Vagyonról szo|ó 2011. évi CXCV|. törvény

3: s (1) bekezdés-i' pontja szerint át|átható szervezetnek minősÜ|, és
tulajdônosaik, vezetó tisztségviselőik a hivatkozott rende|kezés bd) és cb)
pontjában Íogla|taknak megfeIeInek.

Amennyiben az Ąán|attevő nem magánszemé|y, a pá|yázati e|járás során benyÚjtott

aján|atát, továbbá.az Ąán|at me||ék|eteként benyújtott va|amennyi nyilatkozatát cégszerŰ
aiáírássa| ke|l e||átnia. Cégszerű a|áírás során a cég képviseletére jogosu|t

személy/szemé|yek a társaság kézze|, vagy géppe| írt, előnyomott, Vagy nyomtatott

cégnevô a|á ńevéVnevtjket oná|loan/egyÜttesen íÍja/írják a|á hite|es céga|áírási
nyi Iatkozatuknak megfelelően.

A Kiíró az aján|attevőt - az összes aján|attevó számára azonos fe|téte|ekke| -
e|ektronikus úton, határidő tűzéséve| a hiány pót|ására hÍvja fe| az Ąán|atta| kapcso|atos

formai hiányosságok pot|ására, amennyiben a szukséges nyi|atkozďokat, igazolásokat
nem megfeĺe|őenl ill. nem te|jes körűeň csato|ta. Amennyiben az aján|attevó a felhívás



6

kézhezvételét kÖvetően az abban megje|ölt határidőre a hiányt nem, Vagy nem
te|jeskörűen póto|ja, úgy aján|ata a hiánypot|ási határidő e|te|tének napját követő naptó|
érvényte|ennek minősÜl, és apá|yázattovábbi részében nem vehet részt.
A Kiíró a hiánypótlási Íe|hívásban pontosan megje|ö|t hiányokró|, a hiánypót|ási
határidőro| egyidejű|eg, közvet|enÜl, írásban kote|es tájékoztatni az osszes pá|yázőt.

A hiánypót|ás nem eredményezheti az aján|at elbírá|ásra kerü|ő tarta|mi e|emeinek
módosítását.

Nincs he|ye hiánypót|ási fe|hívás kibocsátásának és a pá|yázo aján|ata érvénytelennek
minősÜ|, amennyiben

a) az Ąán|ati biztosÍték Összege a pá|yázati kiírás 2. pontjában meghatározott
határidőn belÜ| nem kerÜ|jóváírásra a Kiíró bankszám|Ąán;

b) a pá|yázó az Ąán|atában nem je|öl meg konkrét vételárat;
c) apá|yázati dokumentáció a|áírása nem cégszerű.

A pá|yázonak 2 pé|dányban (egy eredeti és egy máso|at) ke|| elkészítenie ajánlatát,
ÍeltÜntetve minden pé|dányon az ,,Eredeti aján|at'' és ,,Máso|ati aján|at'' megje|o|ést. A
pé|dányok közotti e|térés esetén az eredeti pé|dány érvényes.

Az ajánlat e|só o|da|án ke|| e|he|yezni a megfe|e|ően kito|tött ,,Jelentkezési |apot'', a
második o|da|on a kito|tött,,Aján|ati Összesítőt'', kü|onös tekintettel a megajánlott véte|ár
megje|o|ésére. Ezt követően ke|| elhe|yezni a pá|yázati fe|hívás me|lék|etét képezo
nyĺ|atkozatokat éfte|emszerűen kitö|tve. Közö|ni ke|| a benyújtó nevét, |akcímét
(székhelyét), ahova a pá|yázati eredmény köz|ését kérik, továbbá azt a bankszámla
számot és a bankszám|a kedvezményezettjének nevét i||etve más azonosítóját, ahova az
aján|ati biáosíték (bánatpénz) visszauta|ását kérik, amennyiben nem nyertesei a
pá|yázatnak.

Az aján|attevőnek aján|atot ke|| tennie a véte|árra, ame|y nem lehet kevesebb a pá|yázati
kiírásban megje|olt forga|mi értékné|.

Az aján|attevó az aján|atban rész|etezheti a tervezett beruházást, a megaján|ott Íizetési
fe|téteIeket, esetleges egyéb vá||alásait, referenciáit, a pénzügyi garanciákat stb.,
mindezek rövid összefog|a|ásának azonban szerepe|nie ke|| az,,Aján|ati összesítőn''.

Az ajánlat és az c5sszes meltéktet minden oldalát _ összefűzve, az oldalak számának
dokumentá|ásával _ tolyamatos számozással kell ellátni'

Az iratokat |ezár|, sértet|en borítékban, magyar nye|ven ke|| szemé|yesen (nem postai

úton) benyújtani. A borítékra rá ke|| írni apá|yázattárgyát:

,,Budapest Vltl' Futó u.5.9. szám alatti ingatlan értékesítése''

Kiíró |ezáratlan vagy sérült borítékot nem Vesz át. Kiíró minden, az Ąán|attéte|ĺ határidőn
tú| benyújtott aján|atot érvényte|ennek nyi|vánít.

Amennyiben az Ąán|attevő a pá|yázati e|járás bármelyik szakaszában meghata|mazott
útján jár e|, a teljes bizonyíto erejĹĺ magánokiratba fog|a|t meghata|mazás eredeti
péloányát is me||éke|ni ke|| azĄán|athoz. A Po|gári Perrendtartás 196. $-a szerint a te|jes

bizonyÍtó erejű magánokiratnak aza|ábbi fe|téte|ek va|ame|yikének ke|| megfele|nie:

a) akiá||ító az okiratot saját kezĹĺ|eg íľta és a|áíĺIa;
b) két tanú az okiraton a|áírásáva| igazo|ja, hogy a kiá||Ító a nem álta|a írt okiratot e|őttük

írta a|á, vagy a|áírását e|őttük sájátxezĺ a|áírásának ismerte e\ az okiraton a tanúk
|akóhe|yét (címét) is fel ke|| tüntetni;
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c) a kiá||ító aláírása vagy kézjegye az okiraton bírói|ag vagy kozjegyzői|eg hitelesítve
van;

d) a gazdálkodo szervezet á|ta| uz|eti körében kiá||ított okiratot szabá|yszerűen a|áírták;
e) ügyvéd (jogtanácsos) az á|ta|a készített okirat szabá|yszerű e||enjegyzésével

bizonyÍtja, hogy a kiá||Ító a nem á|ta|a írt okiratot előtte írta a|á, vagy a|áírását e|őtte
saját kezű a|áírásának ismeľte el, i||ető|eg a kiá||ító minősített e|ektronikus a|áírásáva|
a|áíft elektronikus okirat tarta|ma az ügyvéd á|ta| készített e|ektronikus okiratéva|
megegyezĺk;

0 az e|ektronikus okiraton kiá||ítója minősített e|ektronikus a|áírást he|yezett e|.

Amennyiben az aján|attevő magánszemé|y, a pá|yázati e|járás során nevében
nyilatkozatot vagy maga, vagy meghata|mazottja útján tehet.
Amennyiben az Ąán|attevő gazdálkodó szervezet, a pá|yázati eljárás során nevében
nyi|atkozatot a cégjegyzékben fe|trintetett képvise|eti joggal rende|kező szemé|y, Vagy e
szemé|y meghatalmazottja tehet.

7. Ajánlati kötöttség

Az aján|attevő 90 napos aján|ati kotöttséget köteles vál|alni, ame|y az aján|attéte|i
határidő |ejártának napjáva| kezdődik.

A Kiíró az aján|attéte|i határidőt indoko|t esetben egy a|ka|omma| meghosszabbíthatja' A
Kiíro a meghosszabbításról - az indok megje|ö|éséve| - a pá|yázati felhívás koz|ésével
megegyező he|yeken, az eredeti benyújtási határidő |ejárta e|őtt |ega|ább 10 nappa|
h i rdetmény útján értes íti az Ąán|attevőket.

Az ajánlati kötottség tarta|mának meghatározására a Po|gári Törvénykonyv
rendelkezései irányadoak, kÜ|önös tekintette| a211. $-ra és ahozzá Íűzott kommentárra.
Az aján|at olyan megá|lapodást kezdeményező nyilatkozatot je|ent, ame|y |ega|ább a
törvény a|apján lényegesnek tekintett szerződéses eIemeket ilarta|mazza, s egyérte|műen
kitűnik be|őle, hogy az abban Íogla|tak Ügy|etkötési akaratot tükröznek, tehát a nyilatkozó
- e|fogadás esetén - azt magára nézve kÖte|ezőnek ismeri el.
Az aján|ati kotöttség azza| jár, hogy ha a másik Íé| az adott időhatáron be|ü| az aján|atot
e|fogadja, a szerződés a törvény rende|kezése fo|ytán |étrejön.
Az Ąán|at megtéte|ével tehát Íüggő he|yzet alaku| ki, me|y az Ąán|ati kotottség |ete|téve|
ér véget.

Az aján|attevő az aján|attéteIi határĺdő |ejártáig modosíthatja, vagy visszavonhatja
pá|yázati aján|atát. Az aján|attéte|i határidő |ejártát követően a benyújtott aján|atok nem
módosíthatok.

Amennyiben az Ąán|attevő az aján|ati kötöttségének ideje a|att aján|atát visszavonja, a
befizetett biztosítékot e|veszti.

A Kiíró az aján|ati biztosítékot a pá|yázati fe|hívás visszavonása, az eljárás
eredményte|enségének megá||apítása esetén, i||etve _ az ď1án|atok e|bírását követően -
a nem nyertes aján|attevők részére köte|es 15 munkanapon be|u| visszafizetni. A Kiíró az
ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetési határidőt
elmulasztja.

8. Az ajánlatok bontása

A pá|yázati aján|atokat tarta|maző zárt borítékok Íelbontását a Lebonyo|ító végzi a
pá|yázati fe|hívásban megje|ö|t időpontban' Az aján|atok felbontásán a Lebonyo|ító
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képvise|őjén kívü| az aján|attevők, illetve meghata|mazottaik lehetnek je|en. A képvise|eti
jogosu|tságot megfe|e|ően (szemé|yi igazo|vány, meghata|mazás) igazo|ni ke||.

Aján|attevók a bontás időpontjáró| ku|ön értesítést nem kapnak. Az aján|atok fe|bontásán
je|en |évők je|enlétük igazolására je|enléti ívet írnak a|á.

Az aján|atok fe|bontásakor a Lebonyo|íto ismerteti az Ąán|attevők nevét, lakohe|yét
(székhelyét), az ,,Aján|ati összesítő,n'' feltüntetett ajánlati árat, valamint a véte|ár
megf izetésének módját és időpontját.

A Lebonyolító az ajánlatok Íe|bontásáró|, az ajánlatok ismertetett tarta|máról
jegyzőkönyvet készít, amelyet a pá|yázoknak erre vonatkozó igény esetén átad, i||etve
megkÜ|d. A jegyzőkönyvet a Kiíró képvise|ője és a jegyzőkonywezető írja alá és a
bontáson megje|ent aján|attevők közÜ| kije|o|tek pedig a|áírásukka| hitelesítik.

9. Az ajánlat érvényte|enségeinek esetei

Érvényte|en az aján|at, ha
a) a pá|yázatot a pá|yázati fe|hívásban meghatározott, i||etve szabá|yszerűen

m eg hosszabb ított aján |attéte| i határidő | ejárta után nyújtották be,
b) azt o|yan aján|attevő nyrijtotta be, aki a Kiíróval szembeni Íĺzetési kote|ezettségét

(he|yi adó, bér|eti díj stb'), vagy szeÍződésben vá||a|t egyéb köte|ezettségét nem
teljesítette,

c) az ajánlattevő a biztosítékot nem, Vagy nem az e|őírtaknak megfele|ően, illetve nem
határidőre bocsátotta rende|kezésre,

d) az ď1án|aItevő nem csatolta arró| szó|ó nyi|atkozatát, hogy a Kiíróva| szemben nincs
tańozása,

e) az Ąán|at nem |ezáľt, sértet|en borítékban kerÜ|t benyújtásra,
0 az Ąán|attevő a pá|yázati kiírásban e|őírt me||ékleteket nem nyújtotta be, vagy

hiányosan nyújtotta be, i||etve az ott megfoga|mazott fe|téte|eknek nem tett e|eget,
g) az Ąán|at a meghatározott minimá|is véte|árná| a|acsonyabb összegű aján|atot

tartalmaz,
h) az aján|attevő a pá|yázatban fog|alt egyéb fe|tételeknek nem tett e|eget.
i) a szám|avezető pénzintézet(ek)tő| származő nyi|atkozat szerint a szám|áján a

nyi|atkozat kiadását mege|őző évben sorban á||ás volt.

Az e|járás további szakaszában nem vehet résŻ. az, aki érvényte|en pá|yázati aján|atot
tett.

10. Az ajánlatok elbírálása, aze|bírá|ás szempontjai

A pá|yázati aján|atokat a Kiíro a |ehető |egrövidebb időn be.|Ül e|bírá|ja, és a bírá|at
ereonionyerő| e|őterjesztést készít Budapeśt Józsefvárosi onkorm ányzat Képvise|ő-
testÜ|ete soron következő Ülésére'

A Kiíró a pá|yázatĺ fe|hívásban meghatározott értéke|ési szempontok alapján bírálja e| és
rangsoro|ja azérvényes pályázati ajánlatokat, szÜkség szerĺnt szakértők bevonásáva|.

A pá|yázat nyertese az, aki a pá|yázati fe|hívásban rogzített fe|tételek te|jesítése me||ett

osszességében a |egjobb aján|atot tette.
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A pá|yázati aján|atok e|bírálása során a Kiíro jogosult megvizsgá|ni az aján|attevők
aĺkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csato|t dokumentumok
eredetiségét is e||enőrizheti.

A Kiíro szÜkség esetén az ajánlattevőtől azaján|at |ényegét nem érintő technikai{ormai
kérdésekben írásban Íelvi|ágosítást kérhet annak előrebocsátásáva|, hogy az aján|attevó
ezze|kapcso|atos írásbe|i vá|asza semmi|yen formában nem eredményezheti apá|yázati
aján|atában megfoga|mazott Íe|tételek o|yan megváltozását, ame|y az értékesítés során a
beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Bizottság a fe|vi|ágosítás kéréséről és
annak tarta|máró| ha|adékta|anu| írásban értesíti a többi pá|yázőt'

A Kiĺró a pá|yázatok értéke|éserő| jegyzőkonyvet (a továbbiakban: értéke|ési
jegyzőkönyv) készít, ame|y tarta|mazza:
a) apá|yázati e|járás rövid ismertetését, a beérkezett aján|atok számát,
b) a beérkezett aján|atok rövid értéke|ését,
c) a |egjobb aján|atra vonatkozó javas|at indokaĺt,
d) a véte|ár meghatározásának szempontjait (ideértve a vételárat befo|yáso|ó

köteIezettségvá| |a|ásokat),
e) a döntés indokát,
Đ a pá|yázati e|járás eredményének osszefog|a|ó értéke|ését, az e|so két he|yre javaso|t

pá|yáző megje|o|ését (ha erre mód van),
g) egyéb, a Kiíró á|ta| Íontosnak tartott körÜ|ményeket, tényeket.

1 1' összeférhetet|enség

A pá|yázati e|járás során osszeférhetet|enséget kel| megá||apítani, ha a pályázatok
e|bírá|ásában o|yan természetes szemé|y, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt,
aki maga is aján|attevő, vagy
- annak koze|i hozzáIartozója (Ptk. 685' s b) pont),
- annak munkaviszony a|apján fe|ettese, vagy a|ka|mazotl1a,
- annak más szerződéses jogviszony keretében fogla|koztatója, vagy Íogla|koztatottja,
- ha bárme|y okná| fogva nem várható el tó|e azÜgy e|fogu|at|an megítélése.

1 2. A pá|y ázati e l j á ľás érvénytele nségéne k és e ľed ménytel ensé géne k esete l

Érvényte|en a pá|yázati e|járás, ha a pá|yázat e|bírá|ásakoÍ az összeférhetet|enségi
szabá|yokat megsértették, vagy akkor is, ha va|amelyik aján|attevő az e|járás tisztaságát
Vagy a tobbi ajánlattevő érdekeit sú|yosan sértó cse|ekményt követ el.

Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a pá|yázatot eredményte|ennek nyilvánítsa -
anélkü|, hogy a pá|yázokkal szemben bármely fe|e|ősséget vá||a|na - amennyiben:

a) nem érkezik ajánlat;
b) kizáro|ag érvényte|en aján|atok érkeznek, vagy az összes aján|attevőt ki ke|| zárni az

e|járásból;
c) egyik ajánlattevő sem tett apá|yázati fe|hívásban fog|a|taknak megfe|e|ő aján|atot;
d) a Kiíro az e|járás érvényte|en ítésérő| döntött.

Az eredménytelen nyilvános pá|yáĄatást követően a Kiíró dönt a további vagyonügy|eti
e|járást követően.

1 3. Eredményhirdetés, szerződéskötés
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A Kiíró a pályázali aján|atok elbírá|ására vonatkozó döntésérő| írásban, a dontéstől
számított 1 5 napon beĺÜl valamennyi aján|attevőt írásban értesíti.

E|adó a pá|yázat nyerteséve| a pá|yázat nyertesét meghatározo i||etékes testÜ|eti dontést
követő 45 napon be|Ül adásvéte|i szerződést köt. A nyertes ajánlattevő vissza|épése
esetén a Kiíró jogosu|t a pá|yázaIi e|járás soron következő he|yezettjéve| adásvéte|i
szerződést kötni, amennyiben annak aján|ata megfe|elő a Kiíró számára. A pá|yáző á|ta|
vagy részvételéve| a|akított projekttársaságga| vagy konzorciumma| kizárô|ag abban az
esetben köt a Kiíró szerződést, amennyiben a pá|yáző az aján|atában a projekttársaság
i I letve konzorci u m | étrehozásá ra vonatkozo nyi |atkozatot tett.

A nyertes aján|attevő esetében a befizetett biztosÍték az Ąán|attevő á|ta| fizetendő
e|lenértékbe beszámításra kerü|, azonban ha a szerzódés megkotése a pá|yázőnak
Íe|róható, vagy érdekkörében fe|merÜ|t más okbó| hiúsu| meg, a biäosítékot elveszti. Az
e|vesäett biäosíték a Kiírót il|eti meg.

ĺ 4. Egyéb rendelkezések

Az aján|attevő az ajánlatok felbontásig köte|es titokban tartani aján|ata tartalmát, és a
Kiíró á|ta| a részletes dokumentációban vagy bárme|y módon rende|kezésére bocsátott
minden tényt, információt, adatot kote|es biza|masan keze|ni, arró| tájékoztatást harmadik
szemé|ynek nem adhat. Ez a ti|a|om nem terjed ki a Íinanszírozó bankka| és konzorciális
ajánlat esetén a résztvevőkke| való kapcso|attartásra. Ha az ajánlattevő vagy az
érdekkörében á|ló más szemé|y a pá|yázat titkosságát megsértette, a Kiíró az Ąán|atát
érvényte|ennek nyi|ván ítja.

A Kiíró az aján|atok tarta|mát a pá|yázat |ezárásáig titkosan keze|i, tarta|mukról
fe|vi|ágosítást sem kívÜ|á|lóknak, sem apá|yázaton résávevőknek nem adhat.
A Kiíro az Ąántatokat kizáró|ag e|bírálásra haszná|hatja fe|, más cé|ú Íe|haszná|ás esetén
azĄán|attevőve| kÜ|ön meg ke|| arró| á||apodnia.

A Kiíró a pá|yázati e|járás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köte|es 5

évig megőrizni, továbbá i|yen jellegĹí e||enőrzés esetén az e||enórzést végző szerv,
személyek rende|kezésére bocsátani.

A pá|yázaľta|, i||etve az annak a|apján megkötésre kerü|ő szerződésse1 kapcso|atos
eset|eges vitás kérdésekben elsősorban a Budapest Józsefvárosi onkormányzat
Képvisé|ő-testü|etének a 66t2o12.(x||.13.) ok. számú rende|ete, a Versenyeztetési
Szabá|yzatró| szóló 42812012. (Xll' 06.) számú határozata, va|amint a Ptk. vonatkozó
e|ő írásai az lrányadok.

Budapest, 2013. május

Kovács ottó sk
ügyvezető igazgató
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Me||ék|etek:

1' számú me||ék|et: Je|entkezési |ap magánszemé|yek számára
2. számú me||ék|et: Jelentkezési |ap társaságok számára
3' számú me||ék|et: Aján|ati összesítő
4. számú mel|éklet: Nyi|atkozat vége|számo|ásró|, csődeljárásrol, felszámolásról
5. számú me||éklet: Nyi|atkozat a pá|yázaIi fe|téte|ek e|fogadásáro|, szerzódéskotésrő|,

i n gatlansze rzési képessé g rő|, aján |ati kotöttség rő|
6. számú mel|ék|et: Kiíróva| szemben fenná||ó tartozásró|
7' számú me||ék|et: Nyilatkozat pénzÜgyi alkalmasságró|
8. számÚ me||éklet: Nyi|atkozat a kézbesítés he|yérő| és a bankszám|aszámĺó|
9. számú mel|ék|et: Projekttársaság alapításáró| szó|ó nyi|atkozat
10. számú me||ék|et: Nyilatkozat átlátható szervezetrő| gazdaságitársaságokszámára
1 1' számú melléklet: lngat|anforgalmi szakvé|emény
12. számu me||ék|et: Adásvételi szerződés tervezet



1. számÚ me||ék|et

Budapest V||l., Futó u. 5-9. szám a|atti, 35576/1he|yrajzi számú ingatlan értékesítése

Jelentkezési lap
magánszemélyek számár a

Budapest,

pá|yázo a|áírása

Apá|yáző neve:

Postacíme:

TeIefonszáma:

Fax száma:

E-mai| címe:

Hon|ap címe:

Szám|avezető bankjának neve:

BankszámIa-száma:

Meghatalmazott nevel:

TeIefonszáma:

Fax száma:

E-maiI címe:

l Meshatalmazott esetén
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2. számú me||ék|et

Budapest V|l|., Futó u. 5-9. szám alatti , g557611he|yrajzi számú ingat|an értékesítése

Jelentkezési lap
társaságok számáľa

Budapest,

cégszerű a|áírás

Társaság neve, cégformája:

Székhe|ye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-maiI címe:

Statisztikai számje|:

Cégnyi|vántartási száma:

Adószáma:

Szám |avezető bankjának neve:

BankszámIa-száma:

Képvise|őjének neve,
beosztása:

Meghatalmazott neve2:

TeIefonszáma:

Fax száma:

E-maiI címe:

, Meghata|mazott esetén
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3. számú me|lé|et

Budapest V|ll., Futó u. 5-9. szám a|atti ,35576fi he|yrajzi számú ingatlan értékesítése

AJÁNLAT összesírŐ

A|u|írott. ..(név/társaság
neve) a Budapest V|||., Futó u. 5-9. szám a|atti, 35576/1 helyrajzi számú ingat|an
értékesítésére kiírt pá|yázatĺa aján|atomat az a|ábbiakban fog|alom ossze:

Megaján|ott vételár: ......Ft

Egyéb vá||a|ások:

Aberuházás cé|ja:

Budapest,

pá|y ázó a|áír ása/ c,ég sze rű a| á írás
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4. számú me|léklet

Budapest V||l., Futó u. 5-9. szám a|atti, 3557611he|yrajzi számú ingat|an értékesítése

NYILATKOZAT
Végelszámolásról, csődeljárásról, Íelszámolásľó!

(társaság neve) képvise|etében kije|entem, hogy a társaság

. vége|számo|ás a|att "á||/nem á||

. e||en csőde|járás fo|yamatban *van/nincs

. e|len felszámo|ási e|járás folyamatban *van/nincs.

Budapest,

cégszerű a|áírás

A *-ga| megje|ö|t részné| a megfe|e|ő szöveg a|áhúzandó.
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5. számú me||ék|et

Budapest V||l., Futó u. 5-9. szám a|atti,3557611 he|yrajzi számú ingatlan értékesítése

NYILATKOZAT
a pá|yázati Íeltételek elÍogadásáró|, szerződéskotésről, ingatlanszerzési

képességről, ajánlati kötöttségről

A|u|írott

....(név/társaság neve) kije|entem, hogy a pá|yázat tárgyát részletesen

megismertem, az aján|attételÍe|téte|eit, apá|yázati kiírást magamra nézve köte|ezően

elfogadom.

Kije|entem, hogy Magyarországon ingat|anszerzésre jogosu|t vagyok.

Kijelentem, hogy apá|yázati Íe|hívásban Íog|alt 90 napos aján|ati kötöttséget vá||alom.

Budapest,

pá|y ázo a|áíĺ ásal cégsze rű a |á írás
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6. számú me||ék|et

Budapest Vl|!., Futó u. 5-9. szám alatti,3557611 he|yrajzĺ számú ingat|an értékesítése

NYILATKOZAT
Kiíróval szemben fennál!ó tartozásľól

A|u|írott /név/ mint a ...'.
.. (társaság neve) vezető tisztségvise|ője kije|entem, hogy az ajánlattevőnek,

- Kiíróva| szemben tańozása (he|yi adó, bér|eti díj stb) * vanlnincs;
- Kiíróval szemben szerződésben vá||alt és nem teljesített köte|ezettsége * van/ nincs.

ame|yeket az a|ábbi okiratokka| igazo|ok:

1

2.

Budapest,

pá|y ázo a|áír ásal cég sze rű a| á írás

A *-galje|ö|t részné| a megfe|e|ő szöveg aláhúzando.
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7.számű me||ék|et

Budapest Vll|., Futo u. 5-9. szám alatti, 3557611he|yrajzi számú ingat|an értékesítése

NYILATKOZAT
Pénzügyi alkalmasságróI

A|u|írott /név/ mint a .....
.. (társaság neve) vezető tisztségviselője, kije|entem, hogy apá|yázattárgyát

képező ingat|an véte|árának megfizetésére képes vagyok, a szrlkséges anyagi eszkozök
rendeIkezésemre álInak.
A szám|avezető banká| az e|mú|t 1 évbev sorban á||ás nem vo|t, ame|yeket az a|ábbi
okiratokkal igazolok:

Budapest,

pá|y ázó a|áíĺ ása/ cégsze rű a|á írás

1.

2.
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8. számú mellék|et

Budapest V|||., Futó u. 5.9. szám a|atti, 3557611he|yrajzi számú ingat|an értékesítése

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéről és bankszámlaszámľó!

A|ulírott /név/ mint a '....
(társaság neve) vezető tisztségviselóje kérem, hogy a Pá|yázatta|

kapcsoIatos mindennemű nyiIatkozatot, feIhívást, értesítést, Vagy más inÍormációt,
va|amint a Pá|yázaľta| kapcso|atos eset|eges jogvitában minden értesítést, idézést és
bírósági határozatot, stb. aza|ábbi címre kérem postázni:

Cím:

Amennyiben az á|ta|am a fentiekben megje|ö|t címzett a fenti címen az iratot nem veszi
át, ennek következményeit a gazdasági társaság vá||a|ja. Tudomásul veszem, hogy

amennyĺben a címzett a fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postára

adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek minósÜl.

A pá|yázati fe|hívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásár|ására

f o rd ított ossze g et ké rem az a|ábbi ba n kszám I aszámr a vi ssza utal n i :

Bankszám |av ezető pénzi ntézet:

BankszámlávaI rende|kezni jogosu|t:

(név, |akcím vagy székhe|y)

Budapest,

pá|y ázo a|áíĺ ásal cég sze rĹĺ a|áír ás
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9. számú me||ék|et

Budapest V|l|., Futo u. 5-9. szám a|atti,35576/1 he|yrajzi számú ingat|an értékesítése

NYILATKOZAT
projekttársaság alapításáról

A|u|írott

(név/társaság neve) kijelentem, hogy a pá|yázat á|ta| éńékesített ingatlan

megvásár|ására projekttársaságot kívánok |étrehozni. Kije|entem, hogy a vég|eges

adásvéte|i szerződést a projekttársaság Íogja megkötni. A projekttársaság álta| az

adásvéteIi szerződésben vá||a|t valamennyi köteIezettségért kesżizető kezességet

vá||aIok.

Budapest,.

pá|y ázo a|áír ása/ cégsze rű a | á írás
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10. számú me|léklet

Budapest V|||., Futó u. 5-9. szám a|atti ,3557611 he|yrajzi számú ingatlan értékesítése

Nyilatkozat

A|ulírott kije|entem, hogy cégünk a nemzeti vagyonró| szó|o 2011' évi CXCVI. tÖrvény 3.
$ (1) bek. 1 . pontja szerinti

a.) átlátható szervezetnek minősü|.

b') nem minősü| átlátható szervezetnek.

( a megfelelő szoveg aláhúzandó)

A je|en nyi|atkozatomat a szervezet vezetőjeként bÜntetőjogi fe|e|ősségem te|jes
tudatában teszem.

Budapest,2013.

cégszerű a|áírás
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ErtékBlt ingatlan: Bn , VilI. kBr., Futó urca 5-9. telek (Hrsz': 3557ó/l)

Ĺp.

GRIFTON
Pĺopeľty

rnľÉxnĺÉs osszEFoGLALo ÁDATLAP
Az INGATLAN FoRGALMI ÉnľÉxBnol

MEGBĺzl
Kisfalu Józsefuárosi V 3 Kft.

ME'GBÍzÁsTÁRGYA
Az éftéke|t ingatlan megnevezése : éoítési telek / beéoítetlen terĺi|et

AZ INGATLAN CÍME És.łzoľosÍrÁs.ł.
Te lepti lés (váľos, keľti|et, váľosrész)
UÍca, hźnszám, eme|et, ajtó
Hľsz'

: Budapest, VI|I. keľ' Józsefoáľos-központ negyed
: Futó utca 5.9.
:3557611

TULAJDONVTSZONYOK
Tulajdonos
Jelenlegi béľ|ő
A tulajdoni hel

: Józsefváľosi onkoľmánvzat.
: van' nem ismeľt

éľtékelése :

ÉnľÉxnlľ ÉRonru,ľsÉc : tul

AZ INGATLAN
Ingatĺan nyi lvántaľtás szeľinti megnevezése
Ingatlan (értékelt) típusa
Kcizmiĺ-ellátottság

kivett lakóház, udvaľ, gazdasägi épület
épitésitelek
összközművęs
1.812 m2

ERVENYESSEG : fordulónaptól számított l80 nap

ÉnľÉrnlľs
Értékelés alkalmazott módszere : osszehasontító alapri és maradványe|vű elemzés

Éľtékelés fordulónaoia :f013. április 2'

MEGÁLLAPÍľoľľ Énrnx
Az ingatlan foľgalmi értéke : 150.000.000'- Ft

azaz E gy sztizötv e n ĺnÍlli ó foľ in l
Failasos telekéľték :82.78l Ft/m2

Budapest, 20 l3. április 4,
Készítette:
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,,ii-ĺ:" Toronyi Ferenc
'.!]'.} Ingat|anforgalmiértékbecslő
,'' ,,, névjegyzék szám: sf3$9a2
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ErtékBk inłeltlan: Bp', VLil, keľ., Futó ułca 5.9, telek (I{rsz.: 35576/l)
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G R IFTON
Fraperty

I N GAT LÁN E RrÉrrĺ ő eDA T LAP

1. A sZAKÉnľoĺ JELENTÉS TÁRGYA' Á,Z ERTÉKELES CELJA

A Kisfalu JĺĎzsefváľosi VaryĺxgazdáIkodó Kft. (lÜ83 Budapest, Losonci utca 2.)

megbizta a Gľifton Properfy Kft..t a 1084 Budapest, Futó utca 5-9. szám alatti,35576/|'
hrsz-ú ingatlan éľtékelésével.

Áz ingaĺlanértékeĺés célja az ingat\anforgalmi értékének a megáIlapítasa.

2. A SZAKERTOI VIZSGÁLAT MODSZERE

2.1, Áz értékelési szabd.lyzat, jogszabdly, ametynek megplelően az ěrÍěkelés késziilt

Az ingatlanéľtékelő adatlap a forgďmi érték egyszerűsített dokumenfuĺlási foľmában tĺirÍénő

megĺĺllapítasa. A vonatkozó a Magyar tngatlanforgďmazók Szcivetsége szakmai
bizottsćłga áltai kidolgozott - ajánlásoknak megfelelően , az abban meghatźsozott eljaľásokal
kĺivetve, az Áľóeszkoz Éľtékelők Euľópai Csopoľtja (TEGOVA) szakmai útmutatłĺsai

szeľint, az ingatlanjellegére tekintettel a piaci adatok összehasonlító elemzésén alapuló

módszeľt és a maradvanyelvĺĺ móđsz.eľt alkalmaztuk. Az éttékelésnél figyelembe vettĹik a

25l|gg7. trI.l') PM és az 5411997' (XI.l) FM sz' rendeleteket, továbbá a helyi
onkormanyzat speciĺílis kitételeit is. Az alkalmazott módszeľ ós a levont ktivetkeztetések

éľte[mezése ezekben a jogszabáłyokban és iranymutatásokban ľögzíteťtek

ťrgyelembevételével' az ottmeghatarozottak szeľint értendők.

2.2, A szakértői jelentésben haszndlt értékformúk, módszerek megnevezése

Figyelemme| az értékelenđő ingatlan sajátosságairu, továbbá az. értékęLés céljćxa az

eđetelesĺ gyakorlatban használt á5'ĺ'*ol. köztil a vizsgtůt építési telek esetében a piaci

információli elemzéséľe épiilö összehasonlĺtó módszeľt és a maĺadvanyelvti módszeľt

alkałmaztuk.

2,3, Helyszíni szemIe ěs időpontja

I{elyszíni szemle id<ĺpontja :f0l3. ápńlis 2.

2.4. Felhaszndlt dokumentumok

- tulajdoni lap (nem hiteles, 2013. mttcius 27.)

Az ingatlanľó} fenyképfelvételek késziiltek, melyeket mellékletként csatoltunk.
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pt Öpey ty

3. AZ INGATLÁ,N IsMERTnľÉso

3. 1. I ngatlan-nyilvóntałtłisi adato k A tulĄdoni lapok kelte: 2013. mttrcius 27.

Település
Besorolás
Cím
HelyľĄzisztm
Megnevezése
TerĹilet
Tulajdonos (ok)
Széljegyek
Teľhek

Budapest, VIII' keľ.
bęlteľület
Futó utca 5-9.
3557611
kivett \akóház, udvaľ
1.812 m2

Józsefu arosi onkoľmłĺny zat 1 l ! tulaj doni hanyad

vezetékjog, 2 m2 teĺtiletľe, Elmtĺ HálózatiKft,

3.2. Az ingatlan tógabb kłiľnyezetének leírđsa

Budapest és kĺjzvetięn kĺiľnyezete hazank leginkább fejlett és fejlődőképes régiója. Az
o,",á,g Íbvaľos központrisága sok szempontból nem szeľencsés, de a részben ennek

eľeđmén1.eképp kialakult eľős gazđasź.gi centľaliziĺlidás itt is jól megfigyelhető. A
fovárosból kivezetó fóútvonalak, autópályak mentén, továbbá a fováľosi kerĹiletek ľégi

murkahelyteremtő teľületein folyamatos, nagyaľányú beľuhazások valósulnak meg.

Budapest VIII. kerÍiletét északnyugatról Budapest VII. kertilete, északról Budapest XIV.
keruléte, keletről Budapest X. keľĹilete, délnyugatľói Budapest IX. keľtilete, végül nyugatľól

Budapest V. keriilete határolja.

3.3. Infoľmációk Budapest WII. keriiletéľdl

Budapest VIII' keri.ilete Budapest egyik pesti oldalon fekvó keriilete' V[II. kenilet a kisebb

alaptertileĺi budapesti keľĹiletek közé tartozik, 6,8 négyzetkilométeľnyi felü}etével a 79. a

5o,b* (f3-bć,i]). Ugyanakkoľ lakosságát (88-90.000) és az itt lévő lakások szamát tekintve

(kb.43.d00) u;ĺ"hĺĹb kozépmezónyben'. található, és a szomszédos VIl. keriilettel egytĺtt -

legatábbis a külső köruton uiluti területen - a legsiĺnibben lakotĺ pesti váľosľész. Gondozott

pňt3ĺnat feltilete 2gg.000 négyzetméteľ, melynek jelentós tészét - mintegy afelét- az

brcžy-keľt adja. A kerĹilet epíieszetĺ szempontból nem egységes; a magasabb státuszti

József kĺiruthoz közelebb esĺĺ ľészeken u 
'"Ĺĺk 

utcrĺk által hatíľolt, kisméľetií tömbökben, a

két-haľomęrneletes, ęgy-egy saľkon négy-ötemeletes szecessziős szźnadfordulós béĺhazak

mellett, megtalĺáłható* u ňfua*i ipaľosók és keľeskedők tágas udvarú, ftldszintes éptiletei

is. A műheiyek, kistizemek iĺibbsége ma ľnaľ nem üzemel, illetve ľaktaľként funkcionál. Ez

a nagyvaľosi és kisvárosi elemeket otvöző beépítési mód valik a kĺĺnittól kifelé távolodva

egyre kisvárosiasabbá.

A ktilönbĺi zó háztipusok adott teľiileten beltili kevęľedésének aľiányai szabŕúyozzźk a

lakóhelý szegregációt, a különböző tĺáľsadalmi, eĺrikai és deĺnogáfiai csoportok térbeni

elkĹilönti1ését' Emellett a koľfo|yosós béľhĺŁak utcai és udvaľi fľontjainak lakasai közötti
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státuskülönbségek is jelentosek' A lakiépülętęk változatossága elłenére a környék általános
jellemzóje a leľomlott allapot és a lakások jelentős ľészének komfoľthiánya, A' ta|ajvíz
miatt nyirkosak, đohosak a hazak falai, aládúcoltak fiiggőfolyosók, đe előfoľdulnak a
tetőbeszakadások, falomlások és függőfolyosó leszakadások.

Jęlentős a kozépĺiletek, intézľnények, iskolák széłma, A fováľos múkodését szolgáló
köziizemek központjainak egy ľésze is itt található. Ezek jelenléte még sincs nagyobb
hatással az itt élő emberek életére, a városrész fejlődéséľe. Ez a városrész szaggatott,
mindig elakadó fejlődésének köszĺjnhetó. Ha be is indult időszakosan a fejlődés' melynek
hatasĺĺra a k<jzintézmények megépültek' egy-ęgy negyed feléľtékelődését a keľĺ'ilet kedvező
kizpontí helyzete és az 1990.ęs évektől újľa előtéľbe keĺiilő varosfelújítasi töľekvések
eľedményezik.

I

3. 4. A ker iiletb e n fo Iy amat b an lěvő ě s teľv ezett fej les zt é s e k

A keriilet a fejlesztések tekintetében a fováľos egyik legdinamikusabban ťejlődő ľésze. A
közismeľt Corvin - Szigony Projekt által nagyszĺámú régi bérbázat bontanak le, helyĹikbe

modęrn tlírsasházakat, irodaházakat építenek, illętve egy bevásaľló, szóľakoztató és

kultuľális központot is léĺehoznak. Az onkoľmanyzat a keru\et egyik legelmaradottabb

részén, a Magdolna negyedben, 16 tulajdonában lévő társasházat t$ít fel és koľszenĺsít.
Európai Uniós foľrásból újul meg a Palota negyed, az ,'Európa bęlvarosa'' prograÍn

keretében a kerület gazdasági és kultuľális központját fogiák itt kialakítani. A nagyszabású

pľojekteken kívĺil számos kisebb beľuházás is folyik a keľtiletben, az útfelújításoktól a
közmĺífejlesztéseken tú. a kozinIezĺnények koľszeľusítéséig szĺĺmos teľĺileten próbáljĺák a

lakosok sztlmźraélhetőbbé tenni a keľületet.

3. 5. Az é ľt é ke lt in g atla n ki)zvetle n kö r ny e ze te, me g k ii ze líth e tős é ge

Az éľtékelt ingatlan a Baross utcara merőleges Futó utcábaÍl, azutca Horváth Mihály tér és

Nap utca kĺizé eső szakaszán található. Az ingatlan közvetlen körrryęzetében vegyęsęn

találunk régebbi építésii, bérhazjellegu ingatlanokat, valamint újabb építésti társaslrĺázakat.

Az éptiietek földszintjén és szuterén részéntöbb üzlethelyiség is tizemel.

.ł. teitilęt megközelÍthetősége a Baľoss utcában közlekedő 83-as trolibusszal, a 109-es

autóbusszal, a nagykőľúton hďadó 4-es, 6-os villamossal, illetve a Feľenc körutat é,ĺĺntő

metróval töľténhet. A legközelebbi tľolí megálló az értékę|t ingďlantól mintery 200

méterľe találhati. Az értéke\tterÍilet kĺizvętlen közelében számos alapfokú ellátasi funkció

megtalálható. A kĺĺľnyék ĺjsszközműves' az utcák buĺkoltak, az értékęlt ingatlan előtt

újonnan kialakított macskaköves és téľkĺjvezett, aközbiztonság áflagosnak mondható.

3.6. A telek leírása

A 3557611 hľsz.ú frildľészlet Is|z Íŕ nagyságťl. A teľülętet is magában foglaló ovezet

homogén beépítésíí, főleg lakó t.unkciójú, Í.elszíne többnyiľe sík; a tulajđoni lapon szeľeplő

megnevezése kivett ,,|akőhtz,udvď'. Forľnája szabálytalan sokszĺig alakĺi. Hivatalos
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térképmásolatot nem kaptunk a becsléshez, így a telek méreteiről hiteleset nem fudunk
kĺizolni' A telęk terĺiletén jeleĺleg autók paľkolnak. Felszíne kavicsszóĺt és füves, néhol
aszfaltozott. Mivel 3 íngatlan egyesítésébol jött létrę a vizsgttJrt ingatlan ezéĺt, az utcafĺonti
kerítések, a teľület burkolata is vegyes képet mutat

A telken, foleg a hátsó részeken állnak felépítmények, melyek valószínrĺle g az |910-es, 20.
as években épiiltek, bontásuk maľ időszenĺ lenne. A megbízó kérésére az ingatlant, mint
iires építési tęlkęt értékeljiik. Bontási kciltséggel nem számolunk, mert nincsen tudomásunk
a felépítmények méretéľól, illętve mert az elbontott anyag reszben újľa felhasználhatő. Az
ingatianon belül valószíniileg valamennyi kijzmii megtalálható (bővebb tájékoztatást a
megbízótól nem kaptunk), úgymint elektromos áľam, gźtz, víz, csatoľna és híľkozlő
vezeték. Ha mégsem, akkor azłtctrő! bármelyik gond nélkül bekothető.

Az ingatlan ĺlvezeti besorolása szerint Ll-vlil-l.jęliĺ, lakóĺivezeti tertilet. A jelzett övezeti
e l ő ĺľasnak az a|ábbí hatáľéńékek fe lel nek me s :

o Miniĺľr'ílistelekméret:
r Beépítés módja:

500 m2o

Zártsorű (zz utca j ellegéből ađ ódóan)
r Maximális beépítés terpszint felett: 65 "/o,
. Maximális beepítés teľepszint alatt: 85 o/o, mélygaľĺĺzsnál l00 7o'
o Maximĺĺlis szintteľiiieti mutató : 4 m2/m,,
. Építmény magassága: 23 méteľo '

o Zoldfeltilet méľtéke: L5 o/,.

A teriileten létrehozható :

. lakóépüiet,
o szállashely-szolgáltató épiilet,
o közinté zmény, helyi tarsadalmi viszonyok javítasát szolgáló épiilet,

o irodahaz.

A részletes szabályozási előíľásokat a mellékletben csatoljuk.

3
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4. Eľték meghatáľozás

1 Ä, éľtékelés célja a kijelĺjlt ingatlan piaci értékének meghaüĺrozása volt. A*o f5/I997.(Ym'1.) PM. ľęlrdelet, valanrirrt a TEGOVA iľarryelveiben delelrleg: EVS f003)
-u ę}őíľt módszertani elvek és kĺivetelmények által elfogadott definíció szerint:

o

.' a 
',Piaci 

(forgalľni) érték azt a piaci aľat jelenti, amely összegéľt egy vagyontaľgyban vali
\ éľdekeltség méltanyosan, magánjogi szerzőđés keľętében és tz éľtékelés iđőpontjában

-j várhatóan elądható, feltételezve akövetkezokęt:

3 . azelaďó hajlandó az eladásra

.3 . aZ adásvételi tárgyalások lebonyolításához, ťlgyelembe véve a vagyontargy jellegét
és a piaci helyzetet, megfelelő hosszúságú időtanam áll rendelkezésre,

3 e atatgyalás ídőszaktlbanazéfték nem váitozik,
'"ä . a vagyontárgy szabadon keľül piacľa, meghirdetése megfelelő nyilvanossággal

iąĺ o átlagostól eltérő, speciális vevői kiiĺtjnajĺánlat ťrgyelembevételére nem keriil sor.
;ä

;3 A vagyontaľgyak piaci éľtékének meghataľoz źlsźna a szakirodalom háľom nemzetközileg

$ alapuló, a költség-alapú és a hozam.alapú megközęIítést' Az egyes konkĺét esetekben...jl 
aikalmazanđó módszer megválasztźĺstú.,az éľtékbęcslés célja, az értékelendő vagyontargy

:fr jellege és a módszer adatigénye is befolyásolja.

'-ł Az ingat|an piaci értékénęk becslésére a Gľifton Propeľty Kft. szakéľtoi jelen esetben a
.3 piaci adatok ďapján tĺ}ľJénő összehasonlító és a maradványelvii mldszeľt taľtották

-ĺ ďkalmasnak. .

.:$ Az értékbecslés készítése] so,án azt feltételęztiik, hogy a vagyontargyak tulajdoni viszonyai

.-ä ľendezettek, azok foľgalomképesek, szabadon átruházhatók, és az így megállapított piaci
éftékben nem tiikĺöződik semľn ilyen teľhelés éľtékcsĺikkentő hatása.
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4. I . F o rg al mi értě k me g h atúľo zds ű p iac i ii s s ze h as o n lít ó mlí'ds ze r r e I

A piacÍ łisszehasonlítĺĺ megkłizelítós lényege az, hogy a ktlzelmúltban eladott, illetve
éĺékesítéslę felkíllál| vagyĺlntárgyakat összehasonlítjuk a jelen értékbecslés taľgyát képezo
ingatlanokkal, Az összehasonlítás tobb, ktilönféle szempont alapjan történik. Ezek közü] a
mĹĺszaki, az építészeti, a használati és a hasznosíthatósági szempontok, az infrastruktura, a
kömyezeti jellemzők, a jogi és a szabćůyozási szempontok a }egfontosabbak' Ha a felsoľolt
jellemzők valamelyike tekintetében az értékelęndo ingatlan lényegesen különbozik a
hasonlítasľa kiválasztott, viszonylag homogén ingatlalr-csopoľttóĺ, ad' a faj|agos alapéfték
(Ft/m2 ár) kialakítasakoľ éľtéknövelő vagy -+stikkôntó tényezőként ťrgyelembe kell venni.

A módszeľ alkalmazásának,az a feltétele, hogy az énékelenđő vagyontárgyhoz hasonlítható
ingatlanoknak legyen vďós piaca, s az éľtékelő rendelkezzen az összehasonlítast lehetövé
tevő ađatokkal. Az cĺsszehasoniító ęlemzés köľébe 5 darab' a vizsgźůt ingatlanhoz
leginkább hasonló ingatlanokat vonfunk be. osszehasonlítasi egységnek - a vizsgált
ingatlanok jellegéböl adóđóan _ 1 m2 hasznos telęktęľülętęt választottunk.

Az cisszehasonlítás elemeit az ingatlan azon jellemzői alkottak, melyek a vételarat/ajĺínlati
áľat legjobban befolyásoĘĺ{k. A Íigyelembe vehetö fontosabb tényezők az alábbiak:

e a telek nagysiĘa
o elhelyezkeđése,
o használhatósága,
. bęépíthetősége,
. az ingatlaĺr közművesítettsége és
. az ajanlat jellege.

Az éľtékelésben kínálati ađatokkal dolgoztunk, mivel az éľintett ingatlanpiacrc a kináiati
piac jellemző, ezéft -l5% árkonekciót alkalmaztunk. A vizsgćĺ|t ingatlan és az
összehasonlításba bevont ingatlanok közötti külĺĺnbözőségeket koľrekciós tényezők
alkalmazásávď hidaltuk át. A kertilet lakótertileti övezetbe (Il.VHI-l) soĺolt ingatlaĺľa
vonatkozó részletes számításokat a kĺjvetkezo oldalon található értékelő tźh|ázat
tartalmazza |:
A ľészleÍes számítások atapján a pÍaci iisszehasonlítĺí młĺdszeľ alkalmazásával
meghatároztuk a Budapest YIII. keľ., Futó utca 5.9. szám alattĺ (35576ĺ1 hrsz-űl)
telekingatlan értékét:

208.000.{100,- Ft,
uarz

Kettő szánnvolcm ĺllió fo ri n t
összegben számszeľiĺsítettĹik.

A fenti érték visszaigényelhetó ÁrÁ.t nem taľtalmaz' A telekingatlan piaci éĺékéľe
vonatkozó elemzést a következő oldalon látható táblćuatban közĺiljfü.

H- l l39 Budapest, Váci tit 95. i di
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Az ingatlan funkcir'ia
TeIepĺi|és
Utca' ház.szám

Telek terĺi|ete

ü*J

Megnevezés

Erĺékett

ĺ**eł ,,',,*"ů

Jel|cmzók
Kózmlĺvesítettség
Aiánlati áĺ Fĺban
Aiáí!at ideie
Összeĺasoĺ|it6 adat foĺĺása. beazonosfthatÓsága

, ĺ,I[I' ker., Futő utca 5.9' telek (Ilrsz.: 355761l'

L*ł

Áz értékelendô
ingat|an ie|lemzói

ĺi'""'u

Epítesi telek
Bp.,VIl[. ker.
FutÓ utca 5.9'

1812

LI-VIII.1 .övczeti besoĺolásri
te|et maxĺmális

bećpíthctđség 65 %'

szinteĺíileti muta t(, 4 Í,2 / Bł ,
maximális építménymagasság

f3 métcĺ.

Ôsszközmĺĺves

k.J"Ął k*ł.*tr

Iipítési telck

l)p., \rII1. ker.

Baross utca

Ł]9?

Ll-\iIII-l ovezett

besoĺolás telck,

masimális bcćpíthctősćg

Ó5 r 
, szinteĺtileti

mutzt 4 n2/rn2,
mtľimális

építĺnén.vmagĺssĘ 21

mćtcĺ.

()sszkozmútcs

152 000 00u
2013

irpatlancom/6239953

Koľrekciős ténvezók

b".J t-J l'-'--i
:

GRIFTON
Propeľty

I

Á figyelemlre vett srilyszámok

Failagos kĺnĺíJati á+r (Ft/m)

Koľĺisált stlh'ozott átláp e|adási áľ (Ftlm2)

AzinEłtlan becsii|t'sĺací foľiEalmi értéhe

ÉpítÚsi telek

Bp., \:ľi' ket'

Iĺoĺádr l ihály téĺ

2 3?9

L'|.V[],l.t <iľezeti

bcsoĺolásri telek'

masimál,is

beépídreĺĺsćg 65 .i6'

szinĺcĺiileli mrrtaro 4,5

m2/m2, masimális

ć.pítménynugasság 23

ĺnéter.

osszkozm ľcs
213 m0 0(10

f013
a<]atbázis

elhelyezkedés (1)

iĺgatlan oéĺetc (2)

beépíÉctŐség (3)

használhat6ság (4)

kłizmrívesítettség (5)

aián|ati vesv eladási áĺ (6)

osszehasonlĺtĺi adatok iellcmzói

Apiaci kotckcili méłtéke ősszesen

KottÍgtÍtt Íajlagos eladási árak (Ft/mz )

*"*"#

Iipíľésí tetek

l)p., \,'lII. her.

Jĺccske utca

2ĺt9
l..1'\'Iĺl- 1 łir.czcľj

bcsololásĺj telck,
masimális

beépíthctósćg (l5 .'n,

sziutcrtileti mutat 4

m2/m2' masimális
épÍtményma1psság 23

mćrcĺ

ossfliÓzmúÍes
47 000 00iJ

2013

iĺpatLalĺcom/ 67 32472

3

!-*-í

SzŁalékos k<lľekciĺĺ

Í10 Ą04

hasr:nlĺi 0íh
kiscbb -5o'o

hasonlÓ 0"b

azonos 0q;

hasonl<i 0o.
żlĺżnlĺr -l).fl

.***ś

H.1t39Buđapest,Váci t95..š.łlĺ';i.'iiií]i';-:] il'}1..;ljiĺľit:i }'':!)i|';';:'.ił3iiĺi';ä.-yľ;::ij;pr9pluly@orifto!.ľ]u

Bpítési releIł

Bp., V l' kcĺ.

ľ'1<lmĺrk utca

603

Ll-\tlll-l oľezeti
bcsoĺĺr|ťrs telck,

mavĺlális bccipíľhc t ő.sć1

65 o,;, sŽinleÍĹilcri

mutar<i 4,0 m2/m2,
ĺn,rsimális

ćpírmćnymagassíg 23

ĺnćleĺ

osszkłlzm ľcs
75 0il) 000

?01 3

rnsrdm.com./ 5766174

L0Qo/o

L"".. "ł.

174747

Száza]ékos komkcĺĺi

91456

Irasonlrí 0o,'l

olg'obb l0't'o

hĺsonlĺĺ 0q,o

azonGs 0'l'o

hasonlĺj 09,o

aiánlaľ -15''.o

208 000 000

-2|ľ/o

L* -"f

. F'pírćsi tc'leh

Bp., \r[i. kcĺ.

Níát,ľás réĺ

+ĺz
Ll -Vĺtr-3 iiľczctĺ besoĺolást

te]ek, rnaxilná]is

bećpítheĺlség 75 .,.ł,

szinreĺiileti muuIĺi 3'5

rĺŕ/m2, maximá|is

épÍtmć n,ľmagass g 1 9'5

mćte Í.

CJsszk<ĺzmur.es

5.1 900 000

2013

ireätlaĹcom/7()39466

136 323

5

200.b

Százďékĺrs koĺekciĺj

L62630

ĺosszabb 5n,o

kisebb -10'l'o

hałonlĺj 09i'

azonos 09(

hasonlô 01,;

a|ailaľ .')-n

.501,

86 883

f0\b

Sz,{za|ékos koĺrĺłtcio

12tt 378

rosszabb 1 00 b

kisebb -5no

hasonlÓ 0oí
azonos 0,'í
hasonl<! Ooq

aiánlat .15(]b

-2r)%

130 104

30!;

Sz.ázaLćĺios kĺnchciĺj
rosszabb 10oo

lłiscbb .50'6

kiscbb ss.'o

ázonos 00,i,

hason|ŕl ()o.o

aiáĺ|at -l5,lo

174 L95

-r0%

111 940

20oi)

"5%

108 485

20('r'o
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Froperty

4.2. Áz íngatlan értéke jiivedelem alapú megközelítéssel

A jłivedelem alapú megktĺzelĺtés azon a feltételezésen alapul, hogy összefliggés van az
ingatlaľr bevételtermelő képessége és az éľtéke között. A szrámítasok soľán abból indulunk
ki, hogy bármely eszköz éľtéke annyi, mint a belőle szźrmaző tiszta jĺivedelmek
jelenétéke. Tiszta jĺivedelem a|att az osszes - az uzemęltetés éľdekében felmerĹilt -
kiadással csokkentett bevételt éľtjĺik. A,'tisztď, bevételt áĺta|źlbankét módszeľ segítségével
alakíthatjuk át értékké. Ezekamódszeľek a közvetlen tőkésítés és a diszkontá|tpénzfsIyam
elemzése. A kĺĺzvetlen tökésĺtés esetében egy év bevételét alakítjuk át éľtékké, a hozarn
tokésítési módszeľ szeľint a jĺivőbeni haszonjelenlegi értékéthatátozzukmeg.

A szrímítás eredményét alapvetően háľom főbb tényező befolyásolja:

. aZ ingatlan fejlesztéséĺe vonatkozó előíľások szeľinti maximalisan eléĺhető
beépítés'

ł a tewezpttbenĺhźnás bruttó bekeľĹilési költségs,
. az ingatlanľa építhető és éľtékesíthető terĺiletęk {lakrások, ĺizletek, gépkocsi

paľkolóhelyek stb.) értékesítési aľszintje.

A kiďakítandó ingatlanok árszintjét a köľnyéken kialakult eladĺísi és kínálati áĺakból
iĺIlapítottuk meg.

A maradványérték számítás esetében a teľvezett beruhź'zás köItségtényezőinęk ĺisszességét

kell a lakások és paľkolók vĺáľható eladasi atźĺva] osszevetni' A beľuhrŁási koltséget, illetve
a pľojektszervezők hasznát, hasonló specifikációkkal foglalkozó kivitelezőkkel, illetve
fóvállalkozókkď tortént eryeztetés alapj an becsiiltĹik meg.

Minđ a bęnńźaási költség, minđ az eladási ar jetentős mértékben Íiigg a beľuházás

miiszaki színvonalától. Számítasainknál átlagos mrĺszaki taĺta|mat vďószínÍĺsítettiint
igazođva a köľnyezeti adottságokhoz'

A számítasok alapjául szolgáló tĺibbszöľ módosított 12l2008.(IH.18.) szłĺmú onkoľmányzati

rendelet szeľinti övezeti bęsoľolás szerinti mutatók szolgaltak.

Az ingatlan övezęti besoľolásának megfelelő maximális beépítést valószíniísítetttik. A
tervezén épütetegyiittes összesen 103 db, 30 _ ?5 mZ-es, többségében 50 m, nagyságti

lakóegységet foglal magába. A szabályozási tervnek megfelelően az építménymagasság és

a teľemgaľazs sziikség|et a|apjźn mé|ygańzsszint + fszt. + 7 emelet + tetőtéľ szintsziĺmú

épiĺlęt helyezhető el.
A gépkoósik elhelyezéséľe teľepszint alatti garázst és felszíni paľkołót tervezttink. A
teĺepszint ďatt 100 %-os beépítés eľejéig teňęzfiink teremga#n't ĺ' luká'onként 3 m2

tĺĺľolót. Az erkélyek, teraszok mérete * ítlugo,* 50 mz.es lur.aomet lakĺäsonként 3 m2-

ĺel ka|kuláltunk. Az éptilet és az épiiletęn belül a lakasok elhelyezését, i||, az épĹilet

anyaghasználatĺĺt szintén nem részleteztĹik. A kivitelezési kĺlltségek teľvezésekor átlagos

szeľkęzettí és igényszintű épületet tételezttink fel.
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Az építési projekt alapađatai

megnevezes meqengeđett m", db.yi

Telek teľĹilete I 8I2Ił
Ovezet iele Ll-Vfit-1

Beéoítęsimód z
Telek leskisebb teľĹĺbte 500 m2

Telek le skisebb srelessése 18m
Irgnaryobb beépÍtettsége (teľepszint alatt) 100 %

LeEnpyobb beépltettsége (teľepszint felett) 6s%
Lepkisebb zildfelĹileti aľánv Í5 Yo

S zintterÍileti határértek +'o rł ĺlł
EpÍtménynngas sas le salabb 16,0 m
Epítĺnenyĺnagasság leefe li eb b 23.0 m

Bruttó beépítés tęľepszint alatt I 812
1

m

BnÍti beénÍtés tereoszjnt felętt rfiT#
Maximális sziľÚteriilet 7 24s tł
MaxiĺľÉlis szinttertilet (épÍtménrĺnasassás a]apián) 9 619 m2

Netto beépítés teľepszirrt alatt t 631 m2

Nettó beépÍtés teĺepszint felett 6161 m2

Föhszinti bn.Étó teľĹibt s80 ĺď

Földszinti tiźetek bťtÍto teriiletę 440Irł

I.akások nettó ĺjsszteľtihte 5 t49
f

m

Üzbtek nettó ĺjssŹeľtilętę 396 |ł
Köńs tertilętek 6rc fił
Erkély/teras z (3 ĺď ĺbkán) 30g 1ł
Táľolók (3 m2ĺakas) 3091ł

Lakásszím (5 0 ĺrŕllakás) 103 db

Tęlies rrettó beépftes paľkolóval 677g Íł
T ęremĘaftlahelyek szźtĺlp' 88 db

Felszíni parkolóhebek szźnw 15 db
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Ertěkelt iłlgatlan: Bp., WIL ker., F'utó utca 5.9. telek (Hrsz.: 35576/I)

3

-| összegben áIlapítottuk meg.

-l

A részletes számítások alapján a jiivedelem alapú módszeľ alkalmazásäpa| t Budapest

x VIII. keľ.o Futó utca 5.9. szĺĺm (3557ó/1 hrsz.) alatti telekingat|an értékét:
il

"JS
125.ÜÜ(|.$00,- .lj.t,

azaz
Egyszázhuszontitmi|Iĺó foľint

A teľvezett építési pľojekt nettó építési koltségeit a következő oldalon található táb|źtzatban
"l osszesítetttik. A jĺiveđelem alapú megk<izelítéssel számított ingatlaĺrértékĺe vonatkozó

'"ä tźlb|ćnatot utĺĺna kĺizöljiik.
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Bp''WlI'lur., Futóutca|-9-lelek(Hrsz.: 35576/]) P r o p e ľ t y

1084 Budapest, Futó utca 5.9. szám alatti telekĺngatlan

A fej|esztés nettó kiiltségei
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Terĺi|eÍi eĺlaŕok

Eladh ató lakás terii |et 5 |49 1ł
E|adható Üzlet teľiilet 396 Íł-

Eladható teľasą loggia, kert 309 m2

KtizÍjs Íeľĺiletek 616 62

Eladható tárotó 309 m2

Eladható teľemgaľázs 88 db

Eladh ató fels zíľl i oarkoló ls db

Lakĺłssám t03 db

A ťeilesztés kii|tséee
Bontási költsés 0Fi
Epŕtés köttség. |akás 180 000 py62

EpÍlési ktiltség - üzletek 180 000 Ft/mr

Epĺtési köItség . erkély/terasz 36 000 py62

Epítés költség - tárotó 108 000 Fr/m2

Epĺtes kö|tség torerngaľázs t08000 Ft/mz

EpÍtés költség fels zĺni parko|ĺik 275 000 Fłldb

Épĺteskd|ts ég közös Íerületek t15 000 Fým2

Bontási és építési költség összesen | 1f6984044 Ft

Kłjzniivek és köznÍĺnv ilatkozatok Az építési ktiltsés 3,0 %o.a 33 809 s2l Ft

M iiszaki el|enőrzes. s zakéľtői díiak Az épĺtési költség f,0 o/o-a 22539681Ft

Tervezes díia- ensedé|yes teĺvek Azéoítéskö|tsés 3,0 "/o-a 33 809 521 Ft

Tervezes díia_ kiviteli tervek Az éoŕtési költsés f,0 %;o-a 22539681 Ft

Beľuh iĺzó i d ĺĺ. tartalékkeret Az épĺtesi kô|tsés 4,0 o/o-a 45 079362 Ft

Osszes ki'lÍsés 1 284161 810 Ft
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Funkcidr
Bľuttó

teľĺlĺet (m2)
Nettó ŕeľĺilet (m2)

Eadbrtó teľiilet

lm2idnrab;

Bruttó e|aüsi áľ

(Ft/m2; FVdb)

lĺtćkesĺtés brilÍtó
be\ćteIe

É|.tékesítés nettó
bevéteIe

lakások sTfl 5 149 5 149 340 000 1 750 547 314 | 400 437 85 I
'lzíętek MO 39ó 396 390 000 rs4 460 057 123 s68 046
Erkélv/ĺeĺasz 309 3@ 309 r70 @0 52 St6 4t9 42 0l3 t3ó
ľaĺo|ó 343 309 309 t70 000 52 5ló 419 42013 t36
(iaräzs f93& f64 88 I 700 000 149 8t3 054 I 19 850 443

Parko|ó 37| 5tl tf r 000 000 14 848 04ó n 87843',7
! ' ','

A 1082 Budapest, Futĺĺ utca 5-9. szĺm atatti telekĺngaŕlan értéke DCF móds łśrre|

'tk 20 t3 2Bt4 2Ü l5 (hszesen

épĺtós kezdetc
Fľtékesített lakások /
głľŁsok / iizletek
aráÍYa

300/0 40vÚ 30o/"

Dôszcs n€ttó bevéte| szl 928 314 695 904 4tJ 521 928 314 1739 16| 04ź
fünrnszIľozás
HíteIfeĺvétel 612703 654 2866f9 60t 8993332ó:
Kurrĺulált h itęlfe |vétel 6tf703 651 8w333f€| B$333f6',
HiteltrrIesŹés f609& t5', 347 952f1( 290 4ló 90l 899 33326',

Kurrrnulált hiteltÖÍlesáés 260964. 1 608 91 6 36i 8W33326:
Atlasos httelállománl 30ó 35 l 829 45 I 560 28( 145 208 45(

KamatköItsés io/o 9 05ó 683 f1 @3 6t" 871250"1 4486f 80l
HiÍelfolyamatok

342 682 8t8 -88 1|ó 2r8 -299 129 40E

Kiadások
BeruhÁzás 875290941 409 470861 l 284 7ól 8l(

Kurrnľnr[áIt beruházás 8'75f90941 I 284761 8t(
Markeŕinq kłĺlrsépek t.0% | 5 ó57 84ĺ f0871 131 t5 657 U{ 52tqf $l
lash flow ąő337 65,l. t't'l t40 L9(. 207 14t05]
Jis zknntŕénvezlí lfe/o 1.0( l.lĺ 0,0(

]ash Flow i€lenérték .f488ó748 |49 Ą47 99|

vĺaľadvánvérték

Cash flol'tlk ielenéľtékc t25 000 00t
Átlagos 

{ô m2
|äkĺsnéretľe|ek tertlletc. m" l8ĺ

FÍj|agos éľÍék FVm. 68 98ś
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4,3 A tárgyi ingatlan éĺékének megdllapítósa:

Az éĺékelést készítő szakértó az ingatlant kívrilről 2013. ápńlis 2.án megtekintette, az
ingatlanba valo bejutás biaosított volt. A szakértó az ingatlaĺrt a kĺinilmények Íigyelembe
vételével elváľt szemrevétęlezéssel felmérte, így en' az időpontot tekindfü az értékbecslés
érvényes dátumanak.

Az ingatlan tulajdoni sĺítuszát a f01'3. máľcius 27-i, nem hiteles tulajdoni.lap ađaÍaí
alapj án azonosítottuk.

Az ingatlan egyezetett piaci értékét a piaci ö,sszehasonlító elemzéssel és a maradványérték
elvtĺ módszeľrel kapott éľték 70-30%-os figyelembe vételével javasoljuk elfogadni.

Koľrekciis ténvező
A jelentős szźnĺű elađó fejlesztésí teľületet és az ingatlanfejlesztésben érdekelt hazai és
:küľful{ł..-b.b, 

'äläcśońy]vésaĺ.lpsi .akti.vi,tąsőt _ 17. 9/,o 
=Qs értékcsĺĺkkentő;té6yę251.6n1

vettük figyelembe

;.sułyĺ'zoJtj:píaci.fĺék - 17 % koľekciósl.téńyez{,; egyez!étett piaci'éľték .. i

Alka|mamtt módszerck Piaci ös szehasonlĺtó módsze ľ Hoznmalapü módszeľ

Piaci éľték 208 000 000 Ft 125 000 000 Ft
Erveúetett piaci éľték 183 000 000 Fr

Az ismertetett módszerre| és fe|tétellel a Budapest VIII. ker., ľ,utó utca 5.9. szám
(3557ó/1 hrsz.) alaftĺ telekingatlan piacĺ éľtékét kerekítve:

150.000.000 tr't-ban,
azaz,

Eg szánőtvenmillĺó forintban

hataroztuk meg.

A forga|rni érték tehermentes ingatlanĺa vonatkozik, és Ápĺ.-t nem taľtalmaz!

Budapest, 20|3. ápľilis 4' "iĺ
',,,ć,,,,.",.;.,"';,..' ...- .......o.'iĺ:'''.; 
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ę
GR IFTO N
Pľop€ľty

5. SpecidlÍs fe ltéte lezések, koľlátoaźsok

A megáłlapított éľték az ingatlan forgalomképes, teljes peľ-, igény- és tehermentes állapotú
tulajđonjogáľa vonatkozik, a helyszíni szemlén megismert állapotbaĺr.

Az értékelő kijelenti, hogy az értéketés tźrgyat képező ingatlanhoz semminemű személyes
és anyagi érdekeltsége nem fiiződik, aZ titaLa meghatarozott éľték semmilyen
összefiiggésben nincs a megbízási díj nagyságávď.

Az éľtékelést a készítendŕĺ szakvéleményben ľészletesen felsoľolt, kapott szóbeli és írásbęli
infoľmácíĺik alapján készítetttik el' A Megbizo az áltďa szolgáltatott és.az értékelésnél
fęlhasznált adatok hitelességét és valódiságát szavatolj a,

ĺw a Megbízó tůtn- ľendelkezésiinkĺe bocsátott iratok' egyéb dokumentumok
tanulmányozásźn túlmenoen jogi természetú vizsgĺálatot fiogcím, vagyonjogok
érvényessége, stb.) nem folytattunk. Az ingatlan foľgalomképességének jogi ęredęhí
korlátozásaról a tulajđoni lapon bejegyzetteken túlmenően nincs tudomásunk, de ezéľt
felelősséget nem vállalunk.

A rendelkezésiinkre bocsátott adatok és infonnációk, melyeket az &tékę|és soľĺĺn
felhasználtunk, tudomiísunk szerint helytĺíllóak és pontosak, azonban teljes köľĺĺ
ellenőľzésüket nem volt módunkban elvégezni' ezért felelősségünk e vonatkozásban
korlátozotĺnak tekintendő. A szakvéleményhez csatolt iratok és dokumentumok csak az
ingatlan bemutatását szolgáljĺík.

Megbízó tudomásul veszi, llogy az éľtékelő az éľtékelést szemľevételezés és a Megbízó
adatszolgáltatísai a|apjźn készíti. Az esetlegesen fennáIló, de szęmĺevételezéssel nem
észlelhető éĺékbefolyásoló tényezőkéľt az értékelő felelősséget nęm váłlal (p1.:

épületszerkezeti, talaj felszín alatti, stb. problémák).

Az ingatĺanon értékelt felęítmónyek éľtéke magában foglalja az épłl|et ľęndeltetésszeľŕĺ
haszntůatźiloz szĹĺkséges fęlszeľelések, gépészeti beľęndezések ér1ékét, de nem lľrtalmazza
az ńott funkcióhoz kapcsolódó telepített vagy mobil eszközök éľtékét.

Az éľtékelés időpontja 2013. április hó, a közgazđasági, jogi feltételek és piaci viszonyok
előre kellő pontossággal nem pľogĺrosztizálható változásai módosíthatjak' i]letve

érvényteleníthetik a szakénöi vélemény forgalmí éľtékľe vonatkozó megállapításait, ezért

az értékelés fordulónapját kövętĺí 6. hónapon túl töľténő felhasználás esetén a megadott

érték felü lv izsgćńata indokolt.

Az általunk meghataľozott érték a fentiekben vazolt feltételeken alapul, és a Megbíző tůtaL

megj elĺilt célra toľténő felhasznlílásban érvényes'
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Budapest Főváľos VĺII. keľiitet Józsefuĺłrosi onkoľmányzata
Képvĺse|ő-testii letének

12|2008.(III. t 8.) sz. ľendelete
Jĺĺzsefu áľos Keľti|eti É pítés i Szab.á|y zatá ľó | (.IOKÉSZ) szóló

66lf007. (xll'lf.) rendelet módosításáróI és egységes szeľkezetbe fogla|ásáľĺĎ|

IV. PEJEZET
gBÉľÍľÉsRE SZÁNT TERÜLETEK ovEZBTI EL ÍnÁsa'l

Lakóteľületi építési łivezetek álta|ános előíľásai
2 1.ĺi
(l) A lakótęnilęti építési övezetek teľületén:
a) lakóépület,
b) szal láshely.szolgáltató épület,
c) kozintézmény, helyi társadalmi viszonyok javítasát szolgá|ő éptilet,
d) irodaház.
e) vďamint, aho|' ań. az épitési ĺivezet elóíľásai lehetové tęszik:
l, az építési övezętbęn meghatározott legnagyobb bruttó szintterĹilet önálló
kiskęľęskedelmi épiilet, illetve ľendeltetési egység,
2. parkoióh áz, mé|y ga#uą
3. spoľtcélú építmény,
4. egészségügyi építrnény,
5. szociális építmény,
6. egyhźzi építmén;'
helyezhető el'

(2) A fo rendęltetés épületeken belül, a fő rendeltetést kiszolgaló helyiségeken kíviil ĺinálló
rendeltetési egységként:
a) vendéglátási,
b) kiskereskedelmi,
c) iľodai,
d) szolgáltatási'
e) igazgatási,
f) kułturális, mtĺvelődési és oktatási céhi,
g) egészségiigyi,
h) egyhazi,
i) szociális,
j) nem zavarő hatasú gazdasági tevékenységre (kisipaľi teľmelő, szolgáltató) szolgáló
funkciók helyezhetők el a szabályzat keretei között.

(3) A lakóterületi építési övezetek teľiiletén i'nálló ipaľi, ľaktaľozási, nagykeľeskedelmi épület
nem létesíthetĺĺ.
(4) A lakóteľületi építési övezetek teľĺiletén a melléképítmények kiĺztil:
a) közmtí-becsatlakozási miítlĺrgy,
b) keľti építmény,
c) kerti vízmedence,
d) keľti lugas,
e) napkollektor,
fl tovźbbászabadon á1ló keĺti teto, összesen legfeljebb 20 m:-es vízszintes felĺilettel,
g) kerti szabadlépcsó,
h) tereplépcsĺĺ,
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i) zászlótaľtó oszlop,.| j) hulladéktartźiy-tźra|ő

"ĺ helyezhető el.

l Lt.YIu jel záľtsoľú beépítésiĺ, nagywáľosias lakóteľti|et építési łivezeteinek ľészletes
', előíľásai

22.5"1 (l) Az 'Ll-VIII jel építési civezętektęľĹilętén
..ł a) Azépületek ftjidszinti beépítési mértéke _ teremgaľázs,intézményi, keľeskedelmi

Íunkció létesítése, illetve ezek vegyes alkalmazasa esetén - uLl-YfiI-S kivételével _-1 elérheti a l00%-ot'
.ĺ b) A felső szintek beépíłési mértéke, amár rneglévő épü|etek utólagos udvarleÍědése

esetenek kivételével _ nem haladhatja megazelőírt beépítési méľtéket.

3 c) Az építési tivezęt teľtiletén létesítendő új lakóháznan kiskereskeđelmi rendeltetési
.Ä egység csak az épiilet pinceszintjén, ftildszintjén, vďamint első emeletén alakítható ki,

a bruttó keľeskedelmi célri szintteriĺlet legt'eljebb 6'000 mz lehet.-a 
Ą Az övezetekben létesíthető, lakófunkciót 

''"* furta\mazokozíntézményi és.ä szĺillásjellegii intézmények éptileteinek beépítési méľtéke az 1' szttmútěbllazatban

-, meghataľozott méľtéktőleltéró lehet, ftjldszinti beépítés eléľheti a|00%o-ot, foldszint
ł fiölötti beépítés elérheti a 80 o/o-ot, az Ll-Viil.5 jel építési övezet kivételével.l# e) Meglévő tetőtéľ beópíthető, de az ingatlan bećpítése łij rendeltetési egységek

elhelyezóse esetén az 5,0-ĺĺs szintteľĹĺleti mutató értékét nem haladhatja meg.

$ Đ Alapfokú önkoľmányzati fęladatokat ellátó intézmények esetén az építményrnagasság*,ü 1. szćtm,Ĺĺttblrazatszeľinti legkisebb éľtéke legalább 6,00 méteľ kell, hogy legyen, de a

-n csatlakozások módjának meghatarozěĺsŕlhazbe kell szqęzniaz onkormáĺlyzatí

.ä fóépítész véleményét, annak hiányában az ilĺetékes tervtanács állásťoglalását'

-a Q) Az építési övezetek teľiiletén a telkekre és rz épitményekľe vonatkozó jellemzőket az l.

..ä sztlműÍźŁbléLfat felhasznáIasával kellmeghataľozni.

I. sz tlÍblázat
Az épĺtési
övezct ie|c

a ŕe|ck megengedctt az épület męengedetÚ

LI
|eskisebb kialakíthaÍĺĺ lesnasyobb leekisebb leckisebb lesnasYobb

teriiIeÍe szólcssĘc bełpĺtesi
méľtéke

szintteľiileÍi
mutatĄa

ÚerepszinÍ
alatti

beépĺtési
méľtéke

zilldfeliileti
méľtéke

építménymagasságł

m2 m "/" mtl mz o/o Vo m

Lr-vtII-1 500 l8 65
s75

4,00
s 4,50

85
l00ĺĺl

t5
0lĺl r6,0 23fl

Lĺ-vIIl.2 500 18
60
s75

3,50
s 4,00

85
Í00lt

I5
{llĺ ló'0 23,0

LI-VITI-3 500 t8 60
s75

3'ff
s 4,00

85
t00ĺl

l5
0trl

14,0 ĺ9'5

Lt-vlĺl-4 500 ĺ8 6{l
s70

3,50
s 4.fi)

80
l00r*

fB
0lu

12,5 16,0

t,l-vłIIś 500 t8 50
s75

3,50
s 4.00

70 2ł 12,5 ĺ9'5

S sarofuelek esetén

|tI mébgałlźu létesílése esaén
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Telek teľtilete

Ovezet jele

megnevezés

Lakások neťt sszteľĹilete

A telek és a kalkulált építési pľojekt a|apadatai
Fut utca 5-9.

Üzletek nettÓ ĺisszteľtilete

Eľkély/terasz (3 mzllakás

TrírolÓk (3 m,/lakás)
Lakásszám

Teremgaĺázshe lyek száma
(lakásméĺet:30 - 75 m2; tÖbbségébęn 50 m2)

Felszíni paľkolÓk száma

*t, db

)

I 812 m2

LI-VilI.I

Eryeztetett piaci
éľték íF.t)

fajlagos te|ekérték
FlJm2

í83 000 000'00

5149 mz

396 m2

100 993,00

Bruttrí eladási ár
(Ft/m2; Ft/db)

309 mr

Piaci éľték (F.t)

309 m2

103 db

208 000 000.00

340 000

88 db

390 000

15 db

Hozlm éľték (Ft)

170 000

r70 000

125 000 000.00

I 700 000
l 000 000



lnÁ,svÉrnu sznnzcĺots

amely létrej ött egyrészrő|
Budapest Főváros YIII. keľiilet Józsefváľosi onkoľmányzat (székhelye: IO82 Budapest,
Baross u.63-67, adószáma: 15735715-2-42, KSH-száma: I57357I5-84I1-3ŁI-OI' képviseli:
Dľ. Kocsis Máté polgármester) képviseletében eljáró Kisfalu Józsefvárosi Vagyong a,dá|kodő
5ftj (1083 Budapest, Losonci E. 2', adószálm 108571Lg-2-42, cég1egyzék szám: 01-09-
265463, képviseli: Kovács ottó ügyvezető ígazgató)' mint eladó

másrészről

mint vevő

között az ahs|írott napon és helyen, az a|áhbifeltételekkel:

1.

E|őzmények

1.1. Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képviselő.testiilete .....t20L3.(v.0s.) számú
határozata alapján egyfoĺdulós, nyilvĺínos páiyázatot íľt ki az ingat|an nyilvántartásban
Budapest VIII. kertilet35576lt hľsz-ú, Futó u. 5.9. szám alatti ingatlan éľtékesítéséte, az
ingatlan beépítési kötelezetts égév eI.

I,z. A pá|yázat nyertese a Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képvĺselő.testület
. . . . . ..l 2013. (. . ....) számrí határ ozata s zerint vevo l ett.

A'szeruődés táľgyát ingatlan adatai

statisztikai

Címe:
He|yajziszáma..
Jellege:
AlapteľĹĺlete:
Kĺizmű ellátottsága
Terhei:

(székhelye:
számjele:

2.
képző

Budapest VIII. kerület, Futó u. 5-9.
35516tr
Iakőház' udvar
I8I2mr
összközmú
per-, teher és igénymentes/kivév" ? *, területre
vezetékjog van bejegyezve aZ ELMU Há]ózati Kft.
javfua

3.

Iognyilatkozat

Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik személy részére történo
éľtékesítéséhez e|adő hozzájáĺl'Iása sztikséges. Eladó abban az esetben adja hozzájárulást a
továbbéľtékesítéshez, amermyiben a harmadik fél váIla|ja a jelen adásvételi szeľzodésben
foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó hozzájánilását kérni, eladó



vevőn k<iveteli a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését, illetve eladó
érvényesítheti visszavásárlási jogát.

4.
Jog. és ke|lékszavatosság

4.L. Az eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képezo ingatlan kízfuő|agos tulajdonát
képezi, az ingat|an továbbá per-, teheľ- és igénymentes, azon haľmadik személynek nincs
olyan joga, amely a vevő birtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadźiyozná,
kor|átozĺál, vagy meghiúsítaná, kivéve 2 rĺÝ teruIetľe vezetékjog van bejegyezve az
ELMŰ Há|őzati Kft. javára

4.2 Szeruődő felek rögzítik, hogy az ingatLarl bérlőivel Eladó megállapodott, bér|ők az
általuk bérelt helyiséget' illetve gépkocsĹbeállókat elhagýák, bérleti joggal terhelt
helyiség az iĺgat|arlban nincs.

4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot válla| azért, hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más
adók módj ára behajthat ó koztartozás nem terheli.

4.4 A vevő kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeľi, t<jbbször bejárta, megvizsgállta, és áIta|a
felmért állapotban, az ingatlanĺól készĹilt ingatlan éľtékbecslő szakvélemény
ismeretében, azingat|anon levő épületek állapotának ismeretében írja alá jelen adásvételi
szerződést. A vevő tudomásul veszi annak lehetőségét, hogy az ingat|anon levő
felépítmények jelen állapotukban rendeltetésszeĺu hasznáIatta nem alkalmasak, és

gazdaságosan nem újíthatók fel. Az eladó tájékoztatja a vevőt, hogy a felépítmények
csak jogeľős építéshatósági engedé|y alapján bonthatóak le, illetve építhetók át.

5.
Az ingatlan vételáľa, avéte|át megfizetése

5.I. Az ingatlan vételátta ..,. Ft, azaz . forint, amely ĺisszeg a
vevőpá|yázatátbanaján|ottvéte|źLÍra|azonos.
Az áł|ta|áĺos forgalmi adó szempontjából a telek a fe|építmérmyel azonos megítélés alá
esik. Az ingatlanon levő használt lakások éľtékesítése az AFA tv, 2. mellékletének 2.

pontj a a|apjáĺ tár gyĺ adómentes,

5.2. Szerzodo felek egyezően rogzítlk azt a téný, hogy

Jelen adásvételi szerződésben az elađő kiürített felépítményes ingatlant értékesít a vevő
részére

5.3. Az ingatlan véte|átának megfizetése az alálbbiak szerint t<jľténik:

5.3.1. A vevő pályázatának benyíjtásakor megfizetett az eladő szám|ájáĺa ........-Ft,
azaz ...... forint ĺisszeget ajránlati biztosíték címén. A szerzőđő felek úgy
rendelkeztek, hogy a befizetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcíĺrľe
vá|toztatják. A foglaló osszege a vétę|árba beIeszámít. Szerzodő felek űey
nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi természetéve| tísztőban vannak. Tudják, hogy a



szeÍZłĺdés meghiúsulásáért felelős f'éI az adott foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló
kétszeres összegét köteles visszafizetni. Amennyíbeĺ az adásvételi szerződés olyan
okból hirisul meg, melyért mindkét féI, vagy egyik fél sem felelős, az adott foglaló a
vevőnek visszajríľ. A foglaló teljes összegének megfizetés e az ad'ásvéte|i szerzł|dés
megkötésének feltétele. Szerződő felek egybehangzőan rogzít1k azt a tényt, hogy a
foglaló teIjes összege megfizetésre került.

5.3.2. Szerzł5đő felek . Ft, azaz .....forintot ismemek el és számítanak
be második véte|átrĺészként a vételárba.

5.3.3. Szerzőđő felek egybehangzían rogzítk azt a téĺý, hogy a Vevő az adásvételi
s zer zó dés létrej öttét me ge|o ző en uto l s ó v ételáłr -r észként már me gfi zetett
Ft, azaz ..... foľintot, amelynek megfizetésével vevő a teljes
maradéktal anul telj es ítette.

5.4. Szerződő Felek rogzítk, hogy az ingatlanon áltó épület nem lakás céIjára
helyiségét az eladő hatfuozatlan időre bérbe adta. Eladó kijelenti, hogy
szerzodést ĺapjátta felmondta, és Eladó a helyiséget kiürítette.

vételáÍaÍ

szolgáló
a bérleti

6.
Aszerződésben vállat kötelezettségek nem te|jesítésének, illetve késedelmes

telj esítésének j ogkövetkezményei

6. Szeruőđó felek egybehangzóan rogzítk azt a téný, hogy a késedelmi kötbér
teljesítéséhez vevő bankgaľancia nýjtási kötelezettségének eleget tesz, a ...... Bank
által kibocsátott ., szátmú' bankgarancia jelen szerzőđés a|áírásáva| egyidejűleg
átadásra kerül.
A bankgarancia összege az építési engedély jogerőre emelkedését követő 180. napig
15.000.000,- Ft, a haszná|atbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 180. napig
7.500.000,- Ft.
A bankgarancia az elađő javźlra lehívásra kerül a je|en szerződésben meghatározott
késedelem esetén' Felek rogzítk, hogy csak olyan bankgaľancia fogadható el, amelyek
alapján eladó egyoldalú táĺjékoztatő nyilatkozatával a bank átutalja a jelen szerződésben
meghatározott késedelmi kötbér összegét, mindenféle egyéb feltétel nélkül.

Atépítésĺ kötelezettség

1.I. A vevő kijelenti, hogy az ingatlant ..... ...funkció létesítésének
cé|jfua veszi meg és kizárőIag eÍTe a cé|ra hasznosítja. A vevő váila|ja, hogy az
i.ngatlanon levő épületeket áltépíti, illetve lebontja, és..az ingatlant Józsefváľos Kerületi
Építési Szabá|yzatárő| szóIő 66lfOO1. (XII.12.) ot. Számú, ľendelet (lorÉsz)
előíľásainak megfelelően beépítí. Az átépítés során az épi|et meglévő utcai homlokzatźft
meg kell őtizĺi, azt megváltoztatni nem lehet. A vevő beépítési kötelezettségĺek az
alábbiak szerint tesz eleget:
o az adásvéte|i szerződés megkötésétől számított 2 éven belül megszerzi az épi|et

átépítés&e vonatkozó j ogerős építési engedélý;
o az adásvéte|i szęrződés megkötésétől számított 4 éven belül megszerzi a jogerős

has zná|atb av ételi en gedél yt.
7.2. Az ingatlan beépítési feltételei:

7.



Az ingatlan ovezetibesorolása: L1-WII-1
A közműfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztésí hozzájárulás, tervezés.
stb. ) a vevőt, mint nyertes páIyázőt terheli. Az ingatlan biľtokbaadáskor
közműcsatlakozással rendelkezik
A beépítés százalék, építménymagasság, építménymagasság, sziĺtszám, szintterület, stb.
tekintetében az orszá'gos Településľendezési és Építési Követelményekĺől (oTÉK) szóló
25311997 .(XTr. 20.) Kormányrendelet, a 46/1998, (X. 15.) Főv. KGY. rendelet (FSZKT)
a 47ĺ1998. (X. 15.) Főv. KGY ręndelet (BVKSZ), és Józsefváros Kerületi Építési
SzabályzatárőI sző|ó 6612007. (XII. 12.) ok. számú ľendelet (ĺórÉsz) előírásai az
iľányadók

7 .3. Az eladó visszavásárlási joga
A vevő az eladónak aZ ingatlanon jelen szeľzodés keltétol számított 5 évig
visszavásárlási jogot enged, és hozzájáłrul ahhoz, hogy a visszavásárlási jog az iĺgatlan
tulajdoni |apjára bejegyzésre kerüljön. A visszavásrírlási jog az ingatlan esetleges további
tulajdonosaival szemben is hatályos.

7.4. Az átépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén
alkal mazh ató j o gkövetk ezmény ek..

Visszavásáľlási jog
Eladó visszavásárlási jogával abban az esetben élhet, ha a vevő a 7.I pontban
meghatározott valamely kĺitelezettsége teljesítésével késedelembe esik. A visszavásárlási
áľ azonos a vételźtĺral. A visszavásárlási ár azonos a vételámal, đe az eladó jogosult a
felhalmozódott késedelmi kötbér osszegével a visszavásárlási áľat lecsökkenteni a
visszavásiírlási jog gyakoľlása esetén.

Késedelmi kötbér
Ha a vevő a 7.I. pontban meghatározott valamely kĺitelezettségével késedelembe esik,
késedeImi kotbéľt köteles megfizetni az e|adőnak.
A késedelmi kötbér méľtéke:
- Az átépítésre vonatkozó jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó

késedelme esetén a kotbér osszege 15.000.000,- Ft;
- A jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft.
Felek rogzítik, hogy amennyiben a jelen bekezdésben meghatáľozott összegeken felül
vevő késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigénye keletkezik, űgy annak
mértéke 30.000,- Ft/nap.

8.
Ingatlan.nyilvántaľtásĺ bejegyzésľe vonatkozó nyĺlatkozatok

Az eladó hozzáján:| és kéri, hogy a vevő tulajdonjoga az ingatIan tulajdoni lapjan vétel
jogcímen 1.lI arunybanbejegyzést nyerjen az e|adő tulajdonjogának egyidejű tĺirlése mellett.
A vevő tulajdonjogának bejegyzéséve| egyidejtĺleg, a tulajdonjog bejegyzéssel azonos
rangsoľban az e|adő javálra szóló visszavásáľlási jog bejegyzését is kérik a szeruodo felek a
Földhivatalban.
Szeruődo Felek kéľik, hogy az ingatlan tulajdoni |apjára jelen szeruődés keltétő| számított 5
év hatźrozott időtaľtamľa eladó visszavásárlási joga felttintetésre keľüljon.



Ĺ'.

9.
Egyéb ľendelkezések

9.1. Vevő képviselője kijelenti, hogy Magyaľoľszágon bejegyzett gazdasági társaság,
ügyletkcitési és ingatlanszerzési képessége koflátozva nincs, kijelenti továĺbbá, hogy a
Nemzeti vagyorľól szóIő 2011. évi CXCVI. torvény 3. $ (1) 1) pontja alapján át|áthatő
szervezet.

9.2. Szerződő felek rogzítk, hogy az ingatlanľa Budapest Főváros onkormányzatőń
jogszabály a|apjáĺ elővásáľlási jog az 1993. évi LXXVIII. Törvény 83. $ (2) bekezdése
alapjánnem illeti meg.

9.3. A szerződő felek jelen szeľződéssel kapcsolatban felmerülő költségeket maguk viselik.
9.4. A szeruődó felek szeľződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés

megkötésére és a|á'írálsáľa a sztikséges felhatalmazásokkal rendelkeznek.
9.5. Jelen szeruődés a Ptk. és a vonatkoző egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően

irányadóak.
9.6. A szeruőđő felek jelen Szerződés elkészítésével és e||enjegyzésével, valamint az illetékes

földhivatal előtti képviselettel Ügyvédi hodát (székhelye: Budapest,
...., képviseli: Dr. . ügyvéd; kamarai ig. száma: ..) bízzák meg, és

meghatalmazzźk az illetékes földhivatal előtri eljárásľa is. Szetzódó Felek hozzájáĺulnak
allhoz, hogy jelen szerzőđés ügyvédi tényvázlataként is szolgáljon. Ellenjegyzo ügyvéd a
me ghatalm azást e|f o gadj a.

A szerzođő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerzőđés elolvasás és egyező értelmezés
után, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben egy ezőt írjak a|á.

Budapest, f0I3.

Budapest Józsefváľosi onkormányzat
Képviseli: Kisfalu Kft.

Kovács ottó
igyvezetó ígazgatő

Eladó

Kés zítettem és ellenj eg y eztem:
ügyvéd

Budapest,2013

Képviseli:

Vevő


