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Budapes t J őzsefvá rosi Onko ľmá nyzat
Képviselő.testĺilet e számőra

Tisztelt Képviselő-testĺ'ilet!

I. Előzmények

A Képviselő-testĹilet a l58lz0|3, CV. 08.) számí határozatával nyilvĺános egyfoľđulós
pá|yźzatot íľt ki a Budapest VIII., Futó u' 5-9. szźlm a|atti, 35576lI hrsz-ű ingatlan
éľtékesítésére vonatkozőaĺrl és felkéľte a Kisfalu Kft-t a pá|yazat lebonyolításaľa.

il. Indokolás

A páIyázat cé|ja a Budapest VIII.' Futó u. 5-9. szźm alatti telekingatlan értékesítése. A
pźlyazati felhívás 2013. május 28. és június 25. kozott keriilt kifiiggesfésľe. A pálryźuat
eredményének megállapítasarő| az ajźnLatok bontását követő 15 napon belül kell d<inteni. Új
pźiyázati felhívás megjelenés éro| a Képviselő-testiilet d<inthet.
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Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó igyvezető igazgatő

A képviselő-testĹileti iilés időpontj a: 2013.július 17.

Tárgy: A Budapest VIII., Futó u. 5-9. szárĺl a|atti, 35576lI hľsz-ú telekingatlan
értékesítésére kiírt oá|vźnat eredménvénęk mesállaoítása. iavaslat tú oźtlvánatkiíľásara

A napirendet nyílt ĺilésen kell taľgyalni, a dcjntés elfogadásahoz egyszetu szavaza|ĺöbbség
sztikséges.

EloxÉszÍro szenvpzľn BcysÉc: KIsreru Kr.ľ

KÉszÍrprľB: DR. GÖncsÖs MóNrr,q, IRoDAVEZE",ö fl
PÉNzÜcvl FEDEZETET loÉľyľI./NeIr,ĺ IoÉtvypl,lcĺ,zolÁs: ń t* u.LJ.. ł*L--.,Ł - U 6 o L
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BBrezuBszľÉsnr ALKALMAS :

Yáľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi El
Humánszolgáltatási Bizottságvéleményezi tr
Határozati j av as|at a bizottság szźlmźr a:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a





III. Tényállás

A páIyazati felhívás kozzététeke keľĹilt a Budapest Józsefuaľosi onkormanyzat
veľsenyeztętési szabá|yzatźrőL szőIő 42812012. (XII. 06.) szrímú hatźlrozat 11. pontja a|apjźn a
Budapest Fővaros Kormányhivatala VIII. keriileti Hivatala okmányirodáján, valamint a
Budapest Fővłáľos VIII. keľiilet Józsefuĺírosi onkormiínyzat Polgármesteri Hivatala
Iĺrdetőtáb|áján, Józsefuaros honlapjĺán (wwrľjozsefuaros.hu), a Kisfalu Kft. honlapjĺín
$Ąuľ.kisfaluůu), a Kisfalu Kft. irodájanak hirdetőtábláján, aJőzsefvźros címú újságban és a
Metĺopol című napi lapban is.

ApáIyazati felhívást senki nem vásarolta meg, azza| kapcsolatos érdeklődés nem volt.

Fentiek alapjźnjavasoljuk újabb páIyazatkiírását a telekre, a2013. ápľilis 4. napjánkésziteÍt
ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított foľgalmi értéken, azaz 150.000.000,-Ft
minimális v éte|źn megj elcilésével.

IV. Jogszabályi kiirnyezet ĺsmeľtetése

Budapest Józsefuaľosi onkorményzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaľól szóló 6612012. CXII'13.) számű ĺinkoľmanyzati ręnde|et 16. $-a alapján: ,,A
Képviselő.testiilet a tulaj donosi j o ggyakorló
a) a 100 millió Ft feletti éľtékii vagyon
aa) fulajdonjoganak és éľtékhataľtól fiiggetleniil az onkormźnyzattĺirzsvagyonźtba:alrtoző _
el i de g eníthető - vagyon tulaj donj o gának źúruházásáv a|,
ab) hasznosításával
kapcsolatos dĺintésre.''
A Veľsenyęztetési SzabáIyzatrő| szőlő 42812012. (X[. 06.) szźlmí Képviselő-testtileti
hatźrozat 39. pontja alapján a páIyźnat bontásáról és az ér1ékelésrő| jegyzőkonyvet
készítetĺ.ink. A 24. a) pontja a|apján: ,,A kiírásban ki kell kötni, hogy a Kiíľó
eredménytelenné nyilvánítja a versenyeztetési eljárást, ha nem érkezett aján|at.
25. pontja alapjźn ,,Az etedménytelen eljĺĺľás esetén a Kiíľó dönt a további vagyonügyleti
eljráľásról.

A hatáĺozat 1 1. pontja éľtelmében: A nyilvrínos versenyeztetési eljaĺás kiíľását kozzé ke|I
tenní:

a) a Polgĺĺrmesteri Hivatal Családtamogatási Irodáján, a Budapest Főviĺros Kormanyhivata|a
VIII. keľületi Hivatala okmrínyiro dájáĺ

b) a vagyonügyleti megbízott ügyfelfo gadásľa szolgáló helyiségében,

c) a Józsefuáľos című helyi lapban,

d) az onkorman y zat és a vagyonügyleti megbí zoÍt honIapjźn,

e) u onkoľmanyzat és a vagyonügyleti megbízot| rendelkezéséľe álló egyéb inteľnetes
hirdetési poľtálon,

Đ u a)--ę) pontokban foglaltakon tulmenően, a Kiíľó döntése szerinti más helyen illetve
módon.

A határozat 12. pontja szerint, a hirdetmények kifiiggesztésének íđotartarna' valamint a
megjelentetés és az ajźn|atok benyrijtásanak hatĺáľideje közĺltt Iegalább 15 napnak kell eltelni.

Ahatérozat 13. pontja szerint a hirdetményekkozzétételének kciltsége nem haladhatja meg a
vagyontargy forgalmi éľtékének az |Yo-át. A Kiíľó döntése a|apjáĺettől el lehet témi.





v. Diintéstartalmánakismeľtetése

Mivel a pźiyźzati felhívást sęnki nem vásarolta meg, azza| kapcsolatos érdeklődés nem volt,
ezért, javasoljuk újabb páIyánat kiírását a telekľe, a 20|3. április 4. napján készített
ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi éľtéken, azaz 150.000.000,-Ft
minimális vételaľ megjelĺĺléséveI, 20t3. szeptemberében. Egyebekben az e|őző pá|yázati
kiírásb an szerep l ő fe ltéte lek v á|to zat|anul hagyás ával.

Javasoljuk tovźlbbá, hogy a hirdetmény a Versenyeztetési szabá'|yzatban foglaltakon túl, a
Metropol című napilapban is jelenjen meg, amelynek kĺiltségęvtrhatóan 155.000,- Ft.

vI. A döntés célja, pénzügyÍ hatása

Amennyiben az ingatlan éľtékesítése megtörténik, azzal az onkormrínyzat
szert, Az ingatlan hasznosításiíra vonatkozó lehetőségeket megvizsgálva az
számfu a az értékesítés a legelőnyö sebb.

A hiľdetési költségek megtérítése pérungyí fedezetet igényel, mely
költségvetésben a |t602 címen rendelkezésre áll.

Kéľemaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

bevételre tehet
onkormányzat

a 2013. évi

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Futó u. 5-9, szám aLatti 35576l| he|ytajzí számu telekingatlan
étékesítésére kiíĺt nyilvános egyfoľdulós pá|yázat érvényesen, de eredménýelenül záłu|t
le.

2.) a Budapest VI[., Futó u. 5-9. szám a|atti,35576lI hrsz-Ĺĺtelekingatlant ismét éľtékesítés
útjan hasznosítja. A hasznosítás éľdekében nyilvános egyforduló s pá|yézatot ír ki.

3.) elfogadja az e|őtetjesztés mellékletét képező, a Budapest VI[., Futó u. 5-9. szźm a|atĺi,
3557611, hrsz-tltelekingatlan éľtékesítésére vonatkoző pá|yźnati felhívást.

4,) a pźůyźzati felhívást a Képviselő-testiilet 42812012. (XII.06.) szźtmű hattrozatźlban
foglaltakon túl a Metropol címtĺ napi lapban teszikozzé.

5.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a veľsenyeztetési eljańst bonyolítsa le, és a pá|yźzat
eredményére vonatkoző javaslatát terjessze a Képviselő-testiilet e|é jővthagyás végett.
Amennyibeĺ a pá|yazat eredménýelenül zźru|, felhata|mazza a Yátosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottságot a páIyźaatot |ezźró eľedmény megállapításrĺra.

6.) a Kisfalu Kft. eľedményes pá|yazat esetén az onkoľmźnyzattal fennálló megbizási
szeruodés 24.12 pontja szerinti megbízási đíjra, eľedményte|eĺ páIyźnat esetén a
megbízási szerződés 24.3| pont szerinti hirdetési költségeinek megtéľítéséľe jogosult. A
díjazás kiÍizetésére eredményes eljárás esetén az adásvéte|i szerződés aLáírásáft követően,
eredménytelen eljarás esetén a Yźxosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźę döntését
követően benyújtott szám|a ellenében tcjrténik.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataridő: 1. pont: z}I3.július 17.





f. pont: 20|3. szeptembeľ 1 6.
3. pont: 2013. szeptember 16.

4. pont: 2013. szeptembeľ 16.

5. pont: apźt|yazat eľedményének megállapitásźńkövető 15 nap
6. pont: az pá|yázat eredményének megá|IapitásźÍ, illetve

szerző dés megkötését követően

A döntés végrehajtásátvégző szervezęti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 20|3.június 28.

Kovács ottó
ugyvezető ígazgatő

Tĺirvényességi ellenőľzés :

Rimlín Edina
jegyző

nevében és megbízásából :

az adásvételi
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Melléklet: - pźl|yazati felhívás





Nyilvános, egyfordulós pá|yázati kiírás

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat nyilvános pátyázatot hirdet a Budapest
V!ll. kerület, Futó u. 5.9. szám alatti, 35576/1 helyrajzi számú ingat|an értékesítésére.
A pá|yázat keretén be|Ü| a Budapest V|||. kerrilet Futó u. 5-9' szám a|atti ,33576ĺ1 he|yrajzi
számú, a Kiíró tulajdonát képező ingatlan a nyertes pá|yáző részére kerÜ| értékesítésre.

1. A pá'lyázati felhívás közzététele

A Kiíró a pá|yázati fe|hívást közzétette
okmányirodáján és a Budapest Józsefvárosi
Csa|ádtámogatási Irodáján, Józsefváros és a
www.kisfa|u.hu), a,,Józsefváros'', va|amint a
on.

Budapest V||l. kerÜ|eti Kormányhivatala
onkormá nyzat P o|gármesteri H ivata |á nak

Kisfa|u Kft' hon|apján (www.jozsefvaros.hu,
Metropo| című újságban, az ingat|an.com-

A Kiíró jogosu|t a pá|yázati fe|hívását az aján|attéte|i határidő |ejárta e|őtt visszavonni, de
errő| a pá|yázati fe|hívás koz|éséve| megegyező módon az Ąán|attéte|i határidő |ejárta
e|őtt kote|es hirdetményt megje|entetni.

2. Apá|yázati kiírás adatai

Apá|yázat kiírója:

A pá|yázat l e bonyol ítója :

A pá|yázatje!lege:

Apá|yázat célja:

A pá|yázati dokumentáciő ára:

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

Kisfalu Kft.
(1083 Budapest, Losonci u. 2.)

Nyi lvános, egyford u|ós pá|y ázat

A Budapest V|||. kerü|et, Futó u. 5-9. szám
a|atti te|ek értékesítése

5o.ooo.- Ft+ Áfa

A pá|yázati doku mentáció megvásárlásának
helye, ideje:

2013. szeptember 16-tó| 2013' október 14-ig
a Kisfalu Kft 1083 Budapest, Losonci u. 2.
fsz., ügyfé|fogadási időben

A pá|y ázati d oku me ntáci ó megfizetésének módja :

Az aján|ati biztosíték összege:

a Kisfa|u Kft. Magyarországi Vo|ksbank Zrt-
né| vezetett 14100309-92110549-01000008
szám|ájára átuta|ássa| úgy, hogy az a
pá|y ázati dokumentáció átvéte|ét mege|őzően
a szám|ára beérkezzen'

'15.000.000,- Ft
Az aján|ati biztosíték befizetése, határideje:

a Kisfa|u Kft. Magyarországi Vo|ksbank Zrt-
né| vezetett 14100309-92110549-01000008



Az Ąán|atok leadásának határideje:

Az aján|atok leadásának helye:

A pá|yázattal kapcsolatban további
információ kérhető:

A pá|yázatta l é ri ntett i ngatla n megteki nthető :

Az Ąán|atok bontásának időpontja:
őra

Az ajánlatok bontásának helye:

Az Ąán|atok el bírá|ásának határideje:

A vételár megfizetésének módja:

A pá|yázathoz, il|etve az adásvételhez
kapcsolódó díj:

Apá|yázat nyelve

3. Apá|yázatta| érintett ingatIan adatai

Címe:
Helyrajzi száma:
Jellege:
Telek alapterülete:
Közmű el|átottsága:

szám|Ąára átuta|ássa| úgy, hogy 2013.
október 14-ig (hétfő) a szám|ára
megérkezzen.

2013. október 15. (kedd) 10@ óra

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

Kisfa|u Kft Bér|eményértékesítési Iroda (1083
Budapest, Losonci u. 2.,Ísz', te|.:216-6961,
333- 4317) dr. Gorcsös Mónika/Dravetz Réka

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

2013. év október hónap 15. nap (kedd) 10É

Kisfa|u Kft Elidegenítési Iroda (1083
Budapest, Losoncĺ u' 2. fsz')
Az aján|attevők a pá|yázatok bontásán je|en
lehetnek.

A bírá|atot a Kisfa|u Kft. végzi e| a pá|yázati
kiírásban megje|ö|t kritériumok a|apján. A
pá|yázat eredményét a Budapest
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testülete á||apítja meg |egkésőbb 2013.
november 30-ig.

Az ingat|an véte|ára 50 %-ának megfizetése
szerződéskotéskor, a fennmaradó 50%
megfizetése az ingat|an birtokbavételekor. Az
ingat|an birtokbaadására a bér|eti
szerződések feImondási idejének lejáńát
kovetoen kerül sor.

fö|dhivatali e|járási díj, ame|y 6.600,-
Ft/ingatlan, tu|ajdonjog fenntartás esetén a díj
kétszer fizetendo.

magyar

Budapest V|||' kerü|et Futó u. 5-9.

3557611

építési te|ek

1812 m2

osszkozműves



Terhei: per-, teher és igénymentes/kivéve 2
m, terü|etre vezetékjog Van

bejegyezve az ELMÚ Há|ozati Kft.

javára
150.000.000,- FtPiaci forgalmi értéke jelenIegi ál!apotában:

Az ingat|anra vonatkozi rész|etes adatokat a pá|yázati kiírás me||ékletét képező
i ngat|a nforgaI m i szakvé|emény tarta|mazza.
Az ingat|an övezeti besoro|ása: L1-V|||-1 -je|ű

A beépítési száza|ék, építménymagasság, szintszám, szintterÜ|et stb. tekintetében az
országos Te|epÜ|ésrendezési és Építési Kovete|ményekrő| (oTÉK) szó|ó
253ĺ1997.(Xl|.20.) Kormányrendelet, a 4611998. (X.15.) Főv. KGY. rende|et (FSZKT) a
47l1998.(X.15) Főv. KGY rende|et , (BVKSZ), és Budapest Józsefváros
onkormányzatának a Józsefváros Kerü|eti Építési Szabá|yzatári| sző|i 66ĺ2007. (X|l.12.)
ök' számú rende|et (JóKÉSZ) e|őírásaĺ az irányadok.
Az ingat|an olyan ovezetben található, aho| a megengedett |egnagyobb beépítési
száza|ék:65 o/o.

4. Az ingatlan értékesítési konstrukciója

A Kiíró, a Budapest Józsefvárosi onkormányzat tu|ajdonában |évő, Budapest V|||., Futó
u. 5-9. szám alatti ingat|an értékesítését határozta e| azza| a cé||a|, hogy a vevő az
ingat|anon á||ő, gazdaságosan fe| nem újítható épu|etet |ebontsa és a hatá|yos építésügyi
jogszabá|yok rendeIkezéseinek megtartásávaI beépítse, mindezekre kötelezettséget
vá | laljon, az a|ábbi fe|téte|ekke| :

- - az adásvéte|i szerződés a|áírását kovető 2 éven be|ü| megszerzi az épület építésére
vonatkozó jogerős építési engedé|yt

- az adásvéte|i szerződés a|áírását kÖvető 4 éven belu| benyújtja a haszná|atba véte|i
engedé|y megszerzése iránti kéreImet

- a szerződésben vál|a|ja bankgarancia teljesítését
- a fentiek késedelmes te|jesítése esetén vá||a|ja kötbér megfizetését, amelynek

mértéke: az épÜ|et építésére vonatkozó jogerős építési engedély megszerzésének 60
napot meghaladó késede|me esetén 15'000.000,- Ft, a haszná|atba véte|i engedé|y
iránti kére|em benyújtásának 60 napot megha|adó késede|me esetén 7.500.000,- Ft,
a.me|y összegek 60 napot megha|adó késede|em esetén kerü|nének |ehívásra az
onkormányzat á|ta|. A bankgaranciának ezen tényt tarta|maznia ke||, va|amint azt is,
hogy mi|yen igazo|ások szrikségesek ahhoz, hogy az onkormányzat ezen
összegekh ez hozzá tudjon jutni késede|em esetén

- Vevő a bankgaranciáva| nem biztosított további késedelme esetére napi 30.000,- Ft
kötbér megfizetését vá||a|ja'

- Az e|adónak az adásvéte|i szerzodésben 5 évre visszavásár|ási jogot enged a vevő.
Amennyiben az e|adó határidőn be|ü| él a visszavásár|ási jogáva|, azaz a vevő
v.a|ame|y kote|ezettségének te|jesítéséve| határidőn tú|i késede|embe esik, Úgy az
onkormányzat jogosu|t a visszavásár|ási árat csökkenteni a lehívott bankgarancia
összegén feIuIi késede|mi kötbér osszegéve|.

Az ingat|anon gazdaságosan fe| nem újítható épületek á||nak, ame|yben az
onkormányzat 1db he|yiséget bérbe adott, va|amint a te|ken 30 db gépkocsi-beá||ó van
bérbe adva, a te|ek értékesítéséig. Az onkormányzat gondoskodik a bér|ők
kiheIyezésérő|.
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A Kiíró a pá|yázat nyerteséve| adásvéte|i szerződést kot, ame|yben megállapodnak a
fe|ek, hogy az ingatĺan kiÜrítését a Kiíro a fentiek szerint lebonyo|ítja. A szerződésben a
vevőnek kÖte|ezettséget ke|| vá|la|nia az ingatlanon je|en|eg á||ó, gazdaságosan fe| nem
újítható épÜlet te|jes körű |ebontására és az ingatlan hatá|yos építésÜgyi jogszabá|yok
megtartásáva I torténő beépítésére.

A pá|yázinak aján|atot ke|| tennie a vételárra, amely nem |ehet kevesebb a pá|yázati
kiírásban megje|ölt forgalmi értékné|.

Az adásvéte|i szerződésben az e|adő kiürített fe|építményes ingat|ant ad bittokba a vevo
részére.

5. Az ajánlat benyújtásának előfeltéte|ei

Az aján|at benyújtásának e|engedhetet|en fe|téte|e a pá|yázati dokumentáció
megvásár|ása és az ajánIati biztosĺték határidore torténő befizetése.

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

A pá|yázaton va|ó részvéte| további e|őfe|téte|e, hogy az aján|attevő megismerje a
pá|yázat tárgyát, az aján|attétel fe|téte|eit - vagyis a pá|yázati kiírást - és azt magára
nézve köteIezőnek tekintse.

A Nemzeti Vagyonró| szo|o 2011. évi cXcV|. torvény 11. s (10) bekezdése a|apján, a
pá|yázaton csak természetes szemé|y, vagy át|átható szervezet vehet részt. A törvény 3.

s (1) 1) pontja a|apján át|áthati szervezet:

,,A) a
aa) nemzetközi szervezet, az á||am, kÜ|fö|di áĺlam, ku|fo|di he|yhatóság,
abl köztestÜ|et,
ac,) kö |tség vetés i Sze rV, ö n korm á nyzati intézmény,
aďl kÜ|fö|di állami vagy he|yhatisági szerv,
ae) |e|kiismereti és va||ásszabadság jogáró|, valamint az egyházak, va||ásfe|ekezetek és

va||ási közösségek jogá||ásáró| szó|ó törvény szerinti egyház, be|ső egyházi 1ogi
szemé|y,

af) he|yi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok társulása, valamint
ag) gazdá|kodó szervezet, ame|yben az á|lam vagy az önkormányzat kÜ|ön-kÜ|ön vagy

együtt 1 00%-os részesedésseI rendelkezik,
ah) az Európai Gazdasági Térségrő| szo|o megá||apodásban részes á||am szabá|yozott

piacára bevezetett nyi|vánosan műkodő részvénytársaság;
b) az o|yan be|fö|di vagy kÜ|fö|di jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező

gazdá|kodó szervezet, ame|y megfeleI a következő fe|téte|eknek:
ba) tu|ajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása

mege|őzésérő| és megakadályozásárő| szó|ó törvény szerint meghatározott
tény|eges tulajdonosa megismerheto,

bb) az Európai Unió tagál|amában, az Európaĺ Gazdasági Térségro| szó|ó
megá||apodásban részes ál|amban, a Gazdasági EgyÜttműködési és Fej|esztési
Szervezet tagá||amában Vagy oIyan á||amban rendeIkezik adóiIletőségge|,
ame||ye| Magyarországnak a kettős adóztatás e|kerü|ésérő| szó|ó egyezménye
van,

bcl nem minősul a társasági adoro| és az oszta|ékadóró| szó|ó törvény szerint
m eg h atá ro zott e||enőrzott k Ü |föld i tá rsaság n ak,

bd) a gazdá|kodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25o/o-os
tu|ajdonna|, befo|yássa| Vagy szavazati joggal bíró jogi szemé|y, jogĺ
szemé|yiségge| nem rende|kező gazdá|kodó szervezet tekintetében a ba), bb) és
bc) aIpont szerinti fe|téte|ek fenná||nak;
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c) az a civi| szervezet és a vízitársu|at, ame|y megfe|e| a kÖvetkező fe|téte|eknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civi| szervezet és a vízitársu|at, va|amĺnt ezek vezető tisztségvise|ői nem átláthato

szervezetben nem rende|keznek 25%-ot megha|adó részesedésse|,
cc) székhe|ye az Európai Unió tagállamában, az Europai Gazdasági Térségrő| szó|ó

megállapodásban részes á||amban, a Gazdasági Együttműkodési és Fej|esztési
Szervezet tagá||amában Vagy olyan ál|amban van, ame||ye| Magyarországnak a
kettős adoztatás e|keru|ésérő| szoIo egyezménye Van;''

A bd) és cb) pontoknak va|ó megfe|e|ésrő|, a je|en pá|yázati felhívás me||ékleteként
átadott nyi|atkozat kitö|tésével kell a pá|yázőnak e|eget tennie.

6. A pá|yázaton történő részvétel fe|téte|ei

A pá|yázaton be|fö|di vagy kÜ|fö|di magánszemé|y, egyéni vál|a|kozó' jogi szemé|y'
valamint jogi személyiségge| nem rende|kező gazdasági társaság, át|átható szervezet
vehet részt, aki, i||ető|eg ame|y:

a) megvásáro|ja a,,Pá|yázati fe|téteĺek''-et, és az errő| szó|ó igazo|ást csato|ja;
b) a pá|yázott ingat|annak megfe|e|ően az ajánlati biztosítékot befizeti, és

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

c) nyi|atkozik arro|, hogy vá||a|ja a ,,Pá|yázati fe|téte|ek''-ben, i||etve
me||ék|eteiben |eĺrt beépítési, szerződéskotési és egyéb fe|téte|eket, éS a
pá|yázat cé|jának megva|ós ítását;

d) nyi|atkozik arró|, hogy
- a Kiíróva| szemben fenná|Ió tartozása nincs,
- Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult. A tuIajdonszerzéssel

kapcso|atos eset|egesen feImeru|ő prob|émák a szerzodéskÖtés
határidejét nem módosíthatják.

e) szÜkség szerint nyi|atkozik projekttársaság a|apítási szándékári|, és ez
esetre te|jes-korű garanciát vá||a| a te|jesítésért;

Đ megfe|e|ő módon (p| bankgaranciáva|) igazo|ja, hogy az ingat|an
véte|árának kifizetéséhez szÜkséges pénzugyi eszközökke| rende|kezik;

Ha a pá|yázó nem magánszemé|y, fentieken tú|

a) benyújtja a társaság 30 napná| nem régebbi hite|es cégkivonatát és a
társaság képvise|etére jogosultak aláírási címpé|dányának eredeti
példányát vagy hiteIes máso|atát;

b) nyi|atkozik arró|, hogy vége|számo|ás a|att nem á||, e||ene csőd-, i||etve
feIszámo|ási e|járás nincs fo|yamatban.

c) nyi|atkozik arró|, hogy a Nemzeti Vagyonról sző|ő 2011. évi CXCV|. törvény
3 s (1) bekezdés 1. pontja szerint át|átható szervezetnek minősü|, és
tu|ajdonosaik, vezető tisztségviselőik a hivatkozott rendelkezés bd) és cb)
pontjában fogIa|taknak megfe|eInek'

Amennyiben az aján|attevő nem magánszemé|y, a pá|yázati e|járás során benyÚjtott
ď1án|atát, továbbá az aján|at me||ék|eteként benyÚjtott va|amennyi nyilatkozatát cégszerŰ
a|áírássa| ke|| e||átnia. CégszerĹĺ a|áírás során a cég képvise|etére jogosu|t

szemé|y/személyek a társaság kézze|, vagy géppe| írt, e|őnyomott, vagy nyomtatott
cégneve a|á nevét/nevÜket öná||oan/egyÜttesen írjaĺkják a|á hite|es céga|áírási
nyiIatkozatuknak megfeIe|ően.

A Kiíró az aján|attevőt - az összes aján|attevo számára azonos feltéte|ekke| -
e|ektronikus úton, határidő tűzéséve| a hiány pot|ására hívja fel az aján|atta| kapcso|atos
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formai hiányosságok pót|ására, amennyiben a szükséges nyi|atkozatokat, igazo|ásokat
nem megfe|e|ően, ĺ||. nem te|jes körűen csatolta. Amennyiben az Ąán|attevő a fe|hívás
kézhezvéte|ét követően az abban megje|ölt határidőre a hiányt nem, Vagy nem
te|jeskorűen póto|ja, úgy ajánlata a hiánypótlási határidő e|te|tének napját kovető naptó|
érvénytelennek minősü|, és a pá|yázat további részében nem vehet részt.
A Kiíró a hiánypótlási fe|hívásban pontosan megje|ö|t hiányokról, a hiánypót|ási
határidőrő| egyidejű|eg, közvet|enÜ|, írásban kote|es tájékoztatni az osszes pá|yázot.

A hiánypótlás nem eredményezheti az aján|at e|bírá|ásra keru|ő tarta|mi e|emeinek
módosítását.

Nincs he|ye hiánypót|ási fe|hívás kitocsátásának és a pá|yázo aján|ata érvényte|ennek
minősÜ|, amennyiben

a) az aján|ati biztosíték összege a pá|yázati kiírás 2. pontjában meghatározott
határidőn be|Ü| nem kerÜ|jóváírásra a Kiíró bankszám|Ąán;

b) a pá|yáző az aján|atában nem jelo| meg konkrét véte|árat;
c) apá|yázati dokumentáció a|áírása nem cégszerű.

A pá|yázinak 2 pé|dányban (egy eredeti és egy máso|at) kel| eĺkészítenie aján|atát,
fe|tÜntetve minden pé|dányon az ,,Eredeti ajánlat'' és ,,Másolati aján|at'' megje|ö|ést. A
pé|dányok kozötti e|térés esetén az eredeti pé|dány érvényes.

P,z Ąán|at e|ső oĺdalán ke|| e|he|yezni a megfele|ően kito|tott ,,Je|entkezési |apot'', a
második o|da|on a kitö|tött ,,Ajánĺati osszesítőt'', külonos tekintette| a megaján|ott véteĺár
megje|ö|ésére. Ezt kovetően ke|| e|he|yezni a pá|yázati felhívás me||ék|etét képező
nyi|atkozatokat érteIemszerűen kito|tve. Kozo|ni ke|| a benyújtó nevét, Iakcímét
(székhe|yét), ahova a pá|yázati eredmény köz|ését kérik, továbbá azt a bankszám|a
számot és a bankszám|a kedvezményezettjének nevét i||etve más azonosítiját, ahova az
aján|ati biztosíték (bánatpénz) visszauta|ását kérik' amennyiben nem nyertesei a
pá|yázatnak'

Az aján|attevőnek aján|atot ke|| tennie a véte|árra, amely nem |ehet kevesebb a pá|yázati
kĺírásban megjeĺö|t forgaImi értékné|.

Az aján|attevő az ajánlatban rész|etezheti a tervezett beruházást, a megajánlott fizetési
feItéteIeket, esetIeges egyéb vá||alásait, referenciáit, a pénzÜgyi garanciákat stb.,
mindezek rövid osszefog|a|ásának azonban szerepe|nie ke|| az,,Aján|ati osszesítőn''.

Az ajánlat és az osszes melléklet minden oldalát - összefűzve, az o|da|ak számának
dokumentá|ásáva| _ folyamatos számozással kell ellátni'

Az iratokat |ezárt, sértet|en borítékban, magyar nye|ven kelĺ szemé|yesen (nem postai
úton) benyújtani. A borítékra rá ke|| írni a pá|yázattárgyát:

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

Kiíro |ezárat|an vagy sérült borítékot nem Vesz át. Kiíro minden, az aján|attéte|i határidőn
tú| benyújtott aján|atot érvényte|ennek nyi|vánít.

Amennyiben az Ąán|attevő a pá|yázati e|járás bárme|yik szakaszában meghata|mazott
útján jár e|, a te|jes bizonyíti erejĹĺ magánokiratba fog|a|t meghata|mazás eredeti
pé|dányát is me||ékelni ke|| az aján|athoz. A Polgári Perrendtartás 196. $-a szerint a te|jes
bizonyító erejű magánokiratnak az a|ábbi feltételek vaIame|yikének kell megfeleInie:
a) a kĺá|lító az okiratot saját kezű|eg írta és a|áirta;



b) két tanú az okiraton a|áĺrásáva| lgazo|ja, hogy a kiá||ító a nem á|ta|a írt okiratot e|ottÜk
írta a|á, vagy a|áírását előttĹlk sajátkezű a|áírásának ismerte e|; az okiraton a tanúk
lakóhe|yét (címét) is fe| kel| tuntetni;

c) a kiá||ító a|áírása vagy kézjegye az okiraton bírói|ag vagy közjegyzőileg hĺte|esĺtve
van;

d) a gazdá|kodo szervezet á|tal Üz|eti körében kiá||ított okiratot szabá|yszerűen a|áĺtták;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az á|ta|a készített okĺrat szabá|yszerű e|lenjegyzéséve|
bizonyítja, hogy a kiál|ĺtó a nem á|ta|a írt okiratot e|őtte írta a|á, vagy a|áírását e|őtte
saját kezű a|áírásának ismerte e|, illeto|eg a kiállító minősített e|ektronikus a|áĺrásával
a|áírt e|ektronikus okirat tartaIma az ugyvéd á|ta| készített e|ektronikus okiratéva|
megegyezik;

0 az e|ektronikus okiraton kiá||ítója minősített e|ektronĺkus aláírást he|yezett el.

Amennyiben az aján|attevő magánszemé|y, a pá|yázati e|járás során nevében
nyi|atkozatot vagy maga, vagy meghataImazottja útján tehet.
Amennyiben az Ąán|attevo gazdá|kodó szervezet, a pá|yázati e|járás során nevében
nyi|atkozatot a cégjegyzékben fe|tuntetett képvise|eti jogga| rende|kező személy, Vagy e
szemé|y meg hata I m azott1a tehet.

7. Ajánlati kötöttség

Pz Ąán|attevő 90 napos aján|ati kotottséget köte|es vá||a|ni, amely az aján|attéte|i
határidő lejártának napjávaI kezdodik.

A Kiíró az aján|attéte|i határidőt indoko|t esetben egy a|ka|ommal meghosszabbíthatja A
Kiíró a meghosszabbításró| - az indok megje|ö|éséve| - a pá|yázati fe|hívás köz|éséve|
megegyezđ he|yeken, az eredeti benyÚjtáśi határidő |ejárta e|őtt |ega|ább 1o nappa|
hirdetmény útján értesíti az aján|attevőket.

Az aján|ati kötottség tarta|mának meghatározására a Po|gári Törvénykönyv
rende|kezései irányadóak, különös tekintette| a 211. $-ra és a hozzá fűzött kommentárra.
Pc. ď1án|at o|yan megá||apodást kezdeményező nyi|atkozatot je|ent, ame|y |egalább a
törvény a|apján |ényegesnek tekintett szeződéses e|emeket tarta|mazza, s egyérte|műen
kitűnik be|őle, hogy az abban fog|a|tak Ügy|etkötési akaratot tükröznek, tehát a nyilatkozó
- e|fogadás esetén - azt magára nézve kote|ezőnek ismeri e|.

Az Ąán|ati kotottség azza| jár, hogy ha a másik fé| az adott időhatáron be|ül az Ąán|atot
e|fogadja, a szerzodés a törvény rende|kezése fo|ytán |étrejon.
Az ajánlat megtételéve| tehát fĹlggő he|yzet a|aku| ki, me|y az Ąán|ati kötöttség |ete|tével
ér véget.

Az ajánlattevő az ajánIattéteIi határidő lejártáig modosíthatja, vagy visszavonhatja
pá|yázati aján|atát. Az Ąán|attéte|i határidő |ejártát kovetően a benyújtott aján|atok nem
módosíthatók.

Amennyiben az Ąán|attevo az ajánlati kotöttségének ideje a|att aján|atát visszavonja, a
befizetett biztos ítékot e|veszti.

A Kiíró az ajánlati biztosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, az e|járás
eredményte|enségének megá||apítása esetén, illetve _ az Ąán|atok e|bírását követően _
a nem nyertes aján|attevők részére köte|es 15 munkanapon belu| visszafizetni. AKiíro az
ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafĺzetési határidőt
elmulasztja.
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8. Az ajánlatok bontása

A pá|yázati aján|atokat tartaĺmaző zárt borítékok fe|bontását a Lebonyo|ító végzi a
pá|yázati felhĺvásban megje|ö|t időpontban. Az aján|atok fe|bontásán a Lebonyolító
képvise|őjén kívÜ| azĄán|attevők, iĺĺetve meghata|mazottaik |ehetnek je|en. A képvise|eti
jogosultságot megfe|eĺően (szemé|yiigazo|vány, meghatalmazás) igazoIni ke||.

Aján|attevők a bontás ĺdőpontjáró| kü|on értesítést nem kapnak. Az aján|atok fe|bontásán
jelen |évők je|en|éttJk igazo|ására je|en|éti ĺvet ĺrnak a|á.

Az a1án|atok fe|bontásakor a Lebonyo|ító ismerteLi az ď1án|attevok nevét, |akóhe|yét
(székhe|yét), az ,,AjánIati összesítőn'' fe|tÜntetett ajánIati árat, vaIamint a vételár
megfizetésének módját és időpontját.

A Lebonyolító az aján|atok fe|bontásáró|, az aján|atok ismertetett tarta|máró|
jegyzőkonyvet készĺt, amelyet a pá|yázoknak erre vonatkozó igény esetén átad, i||etve
megku|d. A jegyzőkonyvet a Kiíró képvise|ője és a jegyzőkonyvvezető írja a|á és a
bontáson megje|ent ajánlattevők közü| kije|ö|tek pedig a|áírásukkaI hiteIesítik.

9. Az ajánlat érvénýelenségeinek esetei

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

meg hosszabbított aján IattéteI i határidő |ejárta után nyújtották be,
b) azt o|yan aján|attevő nyújtotta be, aki a Kiíróva| szembeni fizetési kötelezettségét

(he|yi adó, bér|eti díj stb.), vagy szerződésben vá||a|t egyéb köte|ezettségét nem
te|jesítette,

c) az a1án|attevo a biztosítékot nem, Vagy nem az e|oíĺIaknak megfe|e|ően, i||etve nem
határidőre bocsátotta rendeIkezésre,

d) az aján|attevo nem csato|ta arro| szo|o nyi|atkozatát, hogy a Kiíróva| szemben nincs
tartozása,

e) azaján|at nem lezárt, sértet|en borítékban kerü|t benyújtásra,
f) az aján|attevő a pá|yázati kiírásban e|őírt me||ék|eteket nem nyújtotta be, vagy

hiányosan nyújtotta be, i||etve az ott megfoga|mazott fe|téte|eknek nem tett e|eget,
g) az aján|at a meghatározott minimá|is vételárná| a|acsonyabb osszegű ajánlatot

tartalmaz,
h) az aján|attevo a pá|yázatban fog|a|t egyéb fe|téte|eknek nem tett e|eget.
i) a szám|avezető pénzintézet(ek)tő| származo nyi|atkozat szerint a szám|áján a

nyiIatkozat kiadását mege|őző évben sorban á||ás vo|t.

Az eljárás további szakaszában nem vehet részt' az, aki érvényte|en pályázati ajánĺatot
tett.

10. Az' ajánlatok elbírá|ása, aze|bírá|ás szempontjai

A pá|yázati aján|atokat a Kĺíró a |ehető |egrövidebb időn be|Ü| eĺbírá|ja, és a bĺrá|at
eredményéro| e|őterjesztést készít Budapest Jizsefvárosi Önkormányzat Képvise|ő-
testü|ete soron kovetkező u|ésére.

A Kiíri a pá|yázati fe|hívásban meghatározott értéke|ési szempontok a|apján bírá|ja e| és
rangsoro|ja az érvényes pá|yázati ajánlatokat, szükség szerint szakértők bevonásáva|.
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A pá|yázat nyertese az, aki a pá|yázati felhívásban rögzített fe|téte|ek te|jesítése me||ett
összességében a legjobb aján|atot tette.

A pá|yázati aján|atok e|bírá|ása során a Kiíró jogosult megvizsgá|ni az aján|attevők
alka|masságát a szerződés te|jesítésére, és ennek során a csato|t dokumentumok
eredetiségét is e||enőrizheti.

A Kiíró szukség esetén az aján|attevotő| az aján|at lényegét nem érintő technikai-formai
kérdésekben írásban fe|vi|ágosítást kérhet annak előrebocsátásáva|, hogy az ajánlattevő
ezzel kapcsolatos írásbeli vá|asza semmi|yen formában nem eredményezheti a pá|yázati
ajánlatában megfogaImazott feltételek o|yan megvá|tozását, ame|y az értékesítés során a
beérkezett aján|atok sorrendjét módosítaná. A Bizottság a felvilágosítás kérésérő| és
annak tarta|máró| ha|adékta|anu| írásban értesíti a tobbi pá|yázot'

A Kiíró a pá|yázatok értékelésérő| jegyzőkonyvet (a továbbiakban: értéke|ési
jegyzőkonyv) készít, amely taĺta|mazza.
a) a pá|yázati e|járás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát,
b) a beérkezett aján|atok rövid értékelését,
c) a |egjobb aján|atra vonatkozó javaslat indokait,
d) a véte|ár meghatározásának szempontjait (ideértve a vételárat befo|yáso|ó

kötelezettségválla|ásokat),
e) a döntés indokát,

Đ a pá|yázati e|járás eredményének összefog|a|ó értékelését, az első két he|yre javaso|t
pá|yáző megje|ö|ését (ha erre mód van),

g) egyéb, a Kiíró á|ta| fontosnak tartott körÜ|ményeket, tényeket.

í í. osszeféľhetetlenség

A pá|yázati e|járás során összeférhetet|enséget ke|| megá||apítani, ha a pá|yázatok
e|bírá|ásában o|yan természetes szemé|y, szervezet, illető|eg képvise|őjuk vesz részt,
akĺ maga is aján|attevő, vagy
- annak köze|i hozzátartozója (Ptk. 685. s b) pont)'
- annak munkaviszony a|apján fe|ettese, vagy a|ka|mazotfla,
- annak más szerződéses jogviszony keretében fog|a|koztatója, vagy fogla|koztatottja'
- ha bárme|y okná| fogva nem várható el tő|e az ugy e|fogu|at|an megíté|ése.

12. A pá|y ázati e ljá rás érvénýe le nségének és ered ményte lensé gének esetei

Érvényte|en a pá|yázati e|járás, ha a pá|yázat e|bírá|ásakor az összeférhetetlenségi
szabályokat megsértették, vagy akkor is' ha va|ame|yik ajánlattevő az e|járás tisztaságát
Vagy a többi aján|attevő érdekeit sú|yosan sértő cse|ekményt követ e|.

Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a pá|yázatot eredményte|ennek nyi|vánítsa -
ané|kü|, hogy a pá|yázikka| szemben bárme|y fe|elősséget válla|na _ amennyiben:

a) nem érkezĺk aján|at;
b) kizáro|ag érvényte|en aján|atok érkeznek, vagy az összes ajánlattevőt ki kel| zárni az

e|járásbó|;
c) egyik ajánlattevó sem tett a pá|yázati fe|hívásban fogla|taknak megfe|e|ő ajánlatot;
d) a Kiíró aze|járás érvényte|enítésérő| döntott.

Az eredményte|en nyi|vános pá|yáztatást kovetően a Kiĺri dont a további vagyonÜgyleti
e|járást kovetően.
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1 3. Eredményhirdetés, szerződéskötés

A Kiíró a pá|yázati aján|atok elbírá|ására vonatkozó döntésérő| ĺrásban, a dontéstő|
számított 15 napon be|u| va|amennyi aján|attevőt írásban értesítĺ.

E|adó a pá|yázat nyerteséve| a pá|yázat nyertesét meghatározó i||etékes testü|etĺ dontést
követő 45 napon be|u| adásvéte|i szerződést kot. A nyertes aján|attevő visszalépése
esetén a Kiĺró jogosu|t a pá|yázaÍi e|járás sot'on kovetkező he|yezettjéve| adásvéte|i
szerződést kotni, amennyĺben annak aján|ata megfelelő a Kiíró számára. A pá|yázó á|ta|
vagy részvéte|ével a|akított projekttársaságga| vagy konzorciumma| kizáro|ag abban az
esetben kot a Kiíró szerződést, amennyiben a pá|yázó az aján|atában a projekttársaság
i||etve konzorcium |étrehozására vonatkozó nyi|atkozatot tett.

A nyertes aján|attevő esetében a befizetett biztosíték az Ąán|attevő á|tal fizetendő
e||enértékbe beszámításra kerÜ|, azonban ha a szerződés megkötése a pá|yázonak
fe|róható, vagy érdekkörében fe|merü|t más okbóĺ hiúsu| meg, a biztosítékot e|veszti. Az
e|vesztett biztosíték a Kĺírót i||eti meg.

í4. Egyéb rendelkezések

Az Ąán|attevő az aján|atok fe|bontásig köte|es titokban tartani aján|ata tartalmát, és a
Kiíró á|tal a rész|etes dokumentációban vagy bárme|y módon rende|kezésére bocsátott
minden tényt, információt, adatot köte|es bizaImasan keze|ni, arró| tájékoztatást harmadik
szemé|ynek nem adhat. Ez a ti|a|om nem terjed ki a finanszírozó bankka| és konzorciá|is
aján|at esetén a résztvevőkke| va|ó kapcso|attartásra. Ha az Ąán|attevő vagy az
érdekkörében á||ó más szemé|y a pá|yázat titkosságát megsértette, a Kiíró az aján|atát
érvényte|ennek nyi|ván ítja.

A Kiíró az aján|atok tarta|mát a pá|yázat |ezárásáig titkosan keze|i, tarta|mukról
fe|vi|ágosĺtást sem kívüláĺ|óknak, sem a pá|yázaton résztvevoknek nem adhat.
A Kiíró az Ąán|aÍokat kizárólag e|bírálásra haszná|hatja fel, más cé|ú fe|használás esetén
az Ąán|attevővel kü|ön meg kell arró| á||apodnia.

A Kiíró a pá|yázati e|járás során készített jegyzőkonyveket, dokumentumokat kote|es 5
évig megőrizni, továbbá i|yen je|legű e||enőrzés esetén az e||enőrzést végző szerv,
szemé|yek rendeIkezésére bocsátani.

A pá|yázatta|, il|etve az annak a|apján megkotésre kerÜ|ő szerződésse| kapcso|atos
eset|eges vitás kérdésekben e|sősorban a Budapest Józsefvárosi onkormányzat
Képvise|o-testri|etének a 66ĺ2012'(X||.13.) ök' számú rende|ete, a Versenyeztetési
Szabá|yzatró| szó|ó 428ĺ2012. (X||. 06.) számú határozata, va|amint a Ptk' vonatkozó
előírásai az irány adők.

Budapest, 201 3. szeptember

Kovács ottó sk
ugyvezető igazgató
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Me||ékIetek:

1' számú nle|lék|et: Je|entkezési |ap magánszemé|yek számára
2. számÚ me||ék|et: Je|entkezési lap társaságok számára
3. számú me||ék|et: Aján|ati osszesítő
4. számú me||ék|et: NyiIatkozat végeIszámolásró|, csőde|járásró|, felszámolásró|
5' számÚ mellék|et: Nyi|atkozat a pá|yázati fe|téte|ek e|fogadásáro|, szerződéskotésro|,

i ngat|a nszerzési képesség rő|, ajánIati kotöttség rő|

6. számú me||éklet: Kiíróval szemben fenná||ó tartozásró|
7. számú me||ék|et: Nyi|atkozat pénztigyi a|ka|masságró|
8. számú mel|ék|et: Nyi|atkozat a kézbesítés he|yérő| és a bankszám|aszámro|
9. számú me||ék|et: Projekttársaság a|apításáró| szó|ó nyi|atkozat
10. számú me||ék|et: Nyi|atkozat át|átható szervezetről gazdaságitársaságokszámára
11. számu me||ék|et: Ingatlanforga|mi szakvé|emény
12' számÚ mel|ék|et: Adásvéte|i szerződés tervezet



,t' számú me|léklet

Budapest V|||', Futó u. 5-9. szám a|atti,35576ĺ1 he|yrajzi szám(l ingat|än értékesítése

Jelentkezési lap
magánszemélyek számára

Budapest,

pá|yáző a|áírása

A pá|yázó neve:

Postacíme:

Te|efonszáma:

Fax száma:

E-maiI címe:

Hon|ap címe:

Szám|avezetó bankjának neve:

BankszámIa-száma:

Meghatalmazott neve':

TeIefonszáma:

Fax száma:

E-maiI címe:

. Meghatalmazott ęsetén
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2. számú me|lék|et

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

Jelentkezési lap
társaságok számára

Budapest,

cégszerŰ aláírás

Társaság neve, cégformája:

SzékheIye:

Postacíme:

TeIefonszáma:

Fax száma:

E-maiI címe:

Statisztikai számje|:

Cég nyi|vántartási száma:

Adószáma:

Szám|avezető ban kjá nak neve :

Bankszámla-száma:

Képvise|őjének neve,
beosztása:

Meghatalmazott neve2:

TeIefonszáma:

Fax száma:

E-maiI címe:

2 Meohata|mazott esetén
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3' számú me|lé|et

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

AJÁNLATI osszesĺľó

A|u|írott.. .. (név/társaság
neve) a Budapest V|l|., Futo u. 5-9. szám a|atti, 35576/1 he|yrajzi számú ingat|an
értékes ítésére ki íń pá|y ázatra aj á n |ato m a t az a|ábbiakba n fog I a |om össze :

Megaján|ott véte|ár: .. ... . .. . Ft

Egyéb vá||aĺások:

Aberuházás célja:

Budapest,

pá|y áző a|áír ásaĺ cég szerű a|áír ás
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4' számú mel|ék|et

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

NYILATKOZAT
Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámo!ásról

A|u|írott
(társaság neve) képviseIetében kije|entem, hogy a társaság

. Végelszámo|ás a|att *á||/nem á|l

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

. e||en fe|számo|ási e|járás fo|yamatban *van/nincs.

Budapest,

cégszerű a|áírás

A "-ga| megje|o|t résznéĺ a megfe|elő szoveg a|áhúzandó.
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5. számÚ me|lék|et

Budapest V|l|., Futi u. 5-9' szám a|atti ,35576t1he|yrajzi számÚ ingat|an értékesítése

NY!LATKOZAT
a pá|yázati fe|tételek elfogadásárő/' szerződéskötésről, ingatlanszerzési

képességről, ajánlati kötöttségről

Alu|ĺrott.

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

megismertem, az aján|attéte| fe|téte|eit, a pá|yázati kiírást magamra nézve kotelezően

elfogadom.

Kije|entem, hogy Magyarországon ingat|anszerzésre jogosu |t vagyok'

Kije|entem, hogy a pá|yázati fe|hívásban fog|alt 90 napos aján|ati kötöttséget vá||a|om.

Budapest,

pá|y ázó a|ájrásal cégszerű alá írás
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6. számú me|lék|et

Budapest V|||., Futó u. 5-9. szám alatti,35576ĺ1 he|yĘzi számú ingat|an értékesítése

NYILATKOZAT
Kiíróva| szemben fennálló tartozásró!

A|u|írott ,,. lnévlmint a
.. (társaság neve) vezető tisztségvise|ője kijelentem, hogy az aján|attevőnek,

- Kiíriva| szemben tartozása (helyi adó, bérleti díj stb) * vanĺ nincs;
- Kiĺróva| szemben szerződésben vá||a|t és nem te|jesített köte|ezettsége * van/ nincs.

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

1.

2.

Budapest,

pá|y áző a|áírásaĺ cégszerű a|á írás

A *-ga|je|olt részné| a megfe|e|o szoveg a|áhuzando.
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7.szám(l me||ék|et

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

NYILATKOZAT
Pénzügyi alkalmasságról

A|u|írott .'. ĺnévlmint a
.. (társaság neve) vezető tisztségviselője, kije|entem, hogy a pá|yázat tárgyát

képező ingatlan véte|árának megfizetésére képes vagyok, a szükséges anyagi eszközök
rende|kezésemre álInak.
A szám|avezető banká| az elmú|t 1 évbev sorban á||ás nem vo|t, ame|yeket az a|ábbi
okiratokkal igazolok:

1......

2......

Budapest,

pá|y áző a|áírásal cégszerĹi a|á ĺrás
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8' számú me||ék|et

Budapest V|||', Futó u. 5-9. szám a|atti,35576ĺ1 he|yrajzi számú ingat|an értékesítése

NYILATKOZAT
a kézbesítés he|yérő| és bankszám|aszámrő|

Alu|írott .,' ĺnévĺmint a
.. (társaság neve) vezeÍo tisztségviselője kérem, hogy a Pá|yázatta|

kapcsoIatos mindennemű nyiIatkozatot, feIhívást, éńesítést, Vagy más információt,
valamint a Pá|yázattal kapcsolatos eset|eges jogvitában minden értesítést, idézést és
bírósági határozatot, stb' aza|ábbi címre kérem postázni:

Címzett:

Cím:..

Amennyiben azá|ta|am a fentiekben megje|ö|t címzett a fenti címen aziratot nem veszi
át, ennek következményeit a gazdasági társaság vál|alja. Tudomásu| veszem, hogy

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

adást kovető 5. munkanapon kézbesítettnek minősÜ|.

A pá|yázati fe|hívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásárlására
fordított összeget kérem az a|ábbi bankszámIaszámra visszautalni:

Bankszám|avezető oénzintézet.. . . . . .

BankszámIaszám:

Bankszám|ávaI rendeIkezni jogosu|t:

(név, |akcím vagy székhe|y)

Budapest,

pá|y ázo a|áir ásaĺ cégszerĹi a |á írás



9. számú me||ék|et

Budapest V|||., Futó u' 5-9. szám alatti ,35576ĺ1 he|yrajziszámú ingat|an értékesítése

NYILATKOZAT
projekttársaság alapításáról

Alu|írott

(név/társaság neve) kije|entem, hogy a pá|yázat á|tal értékesített ingatlan

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

adásvéte|i szerződést a projekttársaság fogja megkötni. A projekttársaság á|ta| az

adásvéteIi szerződésben vá||a|t valamennyi kotelezettségért készfizető kezességet

vá|la|ok.

Budapest

pá|y áző a|áírásal cégszerű a|á írás
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10. számú me||ék|et

Budapest Vl|l., Futó u' 5-9. szám a|atti,3557611helyrajzi számú ingatlan értékesítése

Nyilatkozat

Alu|írott kije|entem, hogy cégünk a nemzeti vagyonró| szóli 2011. évi CXCV|. törvény 3.

$ (1) bek. 1. pontja szerinti

a. ) át|áthat o szervezetnek minősÜ|.

b.) nem minősüI átlátható szervezetnek'

( a megfeleló szoveg aláhúzandi)

A jeIen nyi|atkozatomat a szervezet vezetőjeként büntetőjogi fe|e|ősségem te|jes
tudatában teszem.

Budapest, 2013.

cégszerű a|áírás
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,ł,oÁs vĺ r n ĺ ĺ s z n nz tĺ n É s

ame|y létrejott egyrészľől
Budapest Főváľos WII. kerüIet Józsefvárosi Onkormányzat (székhelye: 1082 Budapest,
Baross u.63-67, ađószlama: 157357I5-f-42, KSH-szálĺru: 15.'ĺ33.7|5-84||-32I-0I, képviscli: Dľ.
Kocsis Máté polgármester) képviseletében eljáró Kisfalu Józsefvárosi Yagyongazđálkodó Kft.
(1083 Budapest, Losonci u. f., adőszám: 108571|9-2-4f, cégegyzék szám: 01-09-265463,
képviseli: Kovács ottó ügyvezető igazgatő), mint e|adó

másľészľől

(székhelye:
....; statisztikai

vevo
számjele:

között aza|tllírott napon és helyen, aza|ábbi fęltételekkel:

1.

Előzmények

1.1. Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képvise|ő-testü|ete ...../2013.(......) számú
határozatt alapján egyfordulós, nyilvános páLyázatot írt ki az ingatlan nyilvántaftásban
Budapest VIII. kerület 35576/I hrsz-ú, Futrí u. 5.9. szám alatti ingatlan ér1ékesítésére, az
ingatlan beépítési kötelęzettségével.

I.2. A pá|yázaÍ' nyertesę a Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testiilet
.. ... .. l20t3.(. .....) szám ú hatáľozata szeľint vevő lett.

2.
A szeľződés tárgyátképző ĺngat|an adatai

képviseli: ..'.....), mint

Címę:
He|yrajzi száma:
Jellege:
AlapterĹilete:
Kozrnű ellátottsága
Teľhei:

Budapest VIII. keľület, Futó u. 5-9.
355761r
lakóház. udvaľ
|8I2Íŕ
összközmťl
per-, teher és igénymentes/kivéve f rď terJletre
vezetékjog van bejegyezve aZ ELMŰ Hálózati Kft.
javára

3.
Jognyĺlatkozat

E|ado kikoti, vevo tudomásul veszi, |logy az ingatlan hannadik személy ľészérc töfténő
értékesítéséhez eladó hozzájáruIása szükséges. Eladó abban az esetben ađja hozzájárulást a

továbbéĺékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vállalja a jelen adásvételi szeződésben foglalt
kotelezettségeket. Amennyiben vevő elnrulasztja eladó hozzájáru|ását kéľni, eladó vevoĺr koveteli
ajelen szeľződésben vállalt kötelezettségek te|jesítéSét, iIletve e|adó érvényesítheti visszavásáľ|ási
jogát.



L3

4.
Jog- és kellékszavatosság

4.1. Az eladó kijelenti, hogy az adásvéte| tárgyát képező ingat|an kizáľólagos tulajdonát képezi, az
ingatlan továbbá per-, teher- és igénymentes, azon harmadik személynek nincs olyan joga,

amely a vevo birtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadáIyozná, kor|átozná, Yagy
meghiúsítaná, kivéve 2 m2 területre vezetékjog Van bejegyezve az ELMU Há|őzati Kft.
javfua

4.2 Szerződő felek rögzítik, hogy az ingat|an béľloivel Eladó megállapodott' bérlők az á|ta|uk

bérelt helyiséget, illetve gépkocsi-beáIlókat elhagýák, bérleti joggal terhelt helyiség az
ingatlanban nincs.

4.3' Az eladó kijetenti és szavatosságot válIal azért,hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
módjára behajtható koztartozás nem terheli.

4.4 A vevo kijelenti, hogy az ingatlant jó1 ismeri, többszĺjr bejárta, megvizsgálta, és á|ta|a felmért

állapotban, az ingat|anról készĹilt ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeľetében, aZ

ingat|anon levő épĹiletek állapotának isrneľetében írja a|á jelen adásvételi szeľződést. A vevő
tudomásul vęszi annak lelretőségét, hogy aZ ingatlanon levo felépítmények jelen
á|lapotukban ľendeltetésszeľĹt haszná|atra nem alkalmasak, és gazdaságosan nem újíthatók
fe|. Az eladó tájékońatja a vevőt, hogy a felépítInények csak jogeľos építéslratósági engedély
alapján bontlratóak le, i|letve építhetők át.

5.
Az ingatlan vételiára, a vételár megfizetése

5.|. Az ingatlan véte|ára .,- Ft, azaz foľint, amely összeg a vevő
páIy ázatábaĺ aj ánlott vételárral azonos.
Az általános forgalmi adó szempontjából a telek a felépítménnyel azonos megítélés alá esik.
Az ingatlanon |evő használt lakások éftékesítése az AFA tv. 2. me|lékletének f. pontja
a|apján táľgyi adómentes,

5.f. Szerzódő fe|ek egyezőerl ľogzítik azt a tényt' hogy

Jelen adásvéte|i szeľződésben az e|adő kiürített felépítményes ingatlant éftékesít a vevő
részérę

5.3. Az ingatlan vétęlárának megfizetése az a|ábbiak szerint történik:

5.3.l. A vevo pá|yázatának benyújtásakoľ megfizeteĺt az eladó számlźĄára.. '..-Ft, azaz
..... foľint cisszeget ajánlati biaosíték círnén. A szeľzodo felek úgy ľendelkeztek,

hogy a befizetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímre vá|toztatják. A foglaló
cisszege a véte|árba be|eszálnít. Szerződo felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi
teľmészetéve| tisĺában vannak. Tudják, hogy a szeľződés meghiúsulásáéft felelős fé| az
adott foglalót elveszti, illętve a kapott foglaló kétszeres összegét koteles visszaťrzetni.
Amennyiben az adásvétell szerződés o|yan okbóI hiúsul meg, melyéft mindkét fé|, vagy
egyik fé| sem felelős, az adott foglaló a vevonek visszajáľ. A foglaló teljes összegének
megfizetése az adásvételi szerződés megkötésének feltétele. Szeľzodo felek
egybehangzóan ľögzítik a^ aÍényt, hogy a foglaló teljes összege megfizetésre kerĹilt.

5.3.2. Szetződo felek . ......'., Ft, azaz ....foľintot ismeľnek el és számítarrak be

második vételtmészként a Vételáľba.
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5 .3 .3 . Szerződo felek egybehangzőan ľögzítik azt a tényt, hogy a Y evő az adásvételi szeľzodés
létľejottét megelozően utolsó vételár-ľészként már megfizetett .......'- Ft, azaz

forintot, amelynek megfizetésével vevő a te|jes véte|árat maľadéktalanul
teljesítette.

5.4. Szeľzodo Felek ľögzítik, hogy az ingat|anon álló épĺ'ilet nem lakás cé|jára szolgáIő helyiségét
az e\adő határozat|an időĺę béľbe adta' Eladó kijelenti, hogy a béľleti szerződést .......
napjtra felmondta, és Eladó a helyiséget kiürítette.

6.
A szeľződésben vá|lat kötelezettségek nem teljesítésének, ĺl|etve késede|mes teljesítésének

jogktivetkezményei

6. Szerződő felek egybehangzőan ľögzítik aú. a Íényt, hogy a késedelrni kotbéľ te|jesítéséhez
vevő bankgarancia nyÚljtási köte|ezettségének eleget tesz, a .. '... Bank á|tal kibocsátott

. számĹt bankgaľancia jelen szeľződés a|áírásáva| egyidejű|eg átadásra kerĺ'iI.

A bankgaľancia osszege az építési engedély jogeróre eme|kedését követő l 80. napig
15.000.000,- Ft, a használatbavéte|i engedély jogeľoľe emelkedését kovető 180. napig
7.500.000.- Ft.
A bankgarancla az eladó javáľa lehívásľa keľĺil a jelen szeľzodésben meghatározott
késedelęm esetén. Felek rögzítik, hogy csak olyan bankgarancia fogadható el, amelyek
a|apján eladó egyoldalú tájékoztató nyilatkozatáva| a bank átutalja a jelen szeľződésben
meghatározott késedelmi kötbér összegét, mindenféle egyéb feltétel nélkül.

7.
Átopĺtesĺ kötelezettség

7 .|. A vevo kijelenti, hogy az ingatlant . '..funkció létesítésének cé|jára
veszi meg és kizárólag eľre a célľa hasznosítja. A vevő vál|alja, lrogy az ingať|anon levo
épületeket átépítí, illetve lebonda, és az ingat|ant Józsefváros Kerületi Epítési Szabá|yzatáro|
sző|ő 66lf007. (XII.12.) ok. Számr]l ľendelet (JóKÉSZ) eloíľásainak megfelelően beépíti' Az
átépítés során az épü|et rneg|évo utcai homlokzatát meg kell őľizni, azt megvá|toztatni nem

lehet. A vevo beépítési kötelezettségnek az a|ábbiak szeľint tesz eleget:
. az adásvéte|i szerzódés megkötésétől szálnított 2 éven belĹil megszeľzi az épĹilet

átépítéséľe vonatkozó jogeľős építési engedélyt;
C az adásvéte|i szevődés rnegkötésétol számítolt 4 éven belĺil megszetzi a jogerős

használatbavételi engedélyt.
7 'f . Az ingatlan beépítési feltételęi:

Az ingatlan övęzeti besorolása: L1-VilI-1
A közműfejlesztéssel kapcso|atos összes koltség (pl. fejlesztésihozzájárulás, teľvezés. stb. ) a

vevot, mint nyeftes pá|yázőt teľheli. Az ingatlan biftokbaadáskoľ közmĹrcsat|akozással
rendelkezik
Abeépítés százaIék, építménymagasság, építménymagasság, szintszám, szintterület, stb.

tekintetében az oľszágos Településľendezési és Epítési Kcivetelrnényekľol (OTEK) szóló
25311997. (XII.20.) Koľmányľendelet, a 46l|998. (X. l5.) Fov. KGY. ľendelet (FSZKT) a

47ĺ1998. (X. 15.) Fov. KGY ľende|et (BVKSZ)' és Józsefváľos Keľületi Epítési
Szabźiyzatáľól szóló 6612007. (Xlľr. l2.) ok. számű ľendelet 1ĺórÉsz; e|őírásai az
iľányadók

7 '3' Az eladó visszavásárlási joga
A vevő az eladónak az ingat|anon jelen szeľzodés ke|tétől szálnítoÍt 5 évig visszavásár|ási
jogot enged, és hozzájárul ahhoz, hogy a visszavásárlási jog az ingatlan tulajdoni lapjára
bejegyzésľe keriiljön' A visszavásárlási jog az ingatIan esetleges további tulajdonosaival
szemben is hatályos.

7.4. Az átépítési kötęlezettség nem teljesítése, illetve késedelmęs teljesítése esetén a|ka|mazhatő
jogkovetkezmények:
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Visszavásár1ási jog
Eladó visszavásárlásijogával abban az esetben élhet, ha a vevő a 7.1 pontban meghatáľozott
valamely k<jtelezettsége teljesítésével késedelembe ęsik. A visszavásárlási ár azonos a

vételárľal. A visszavásár|ási ár azonos a véte|árcal, dę az e|adő jogosult a felhalmozódott
késedelmi kötbér összegével a visszavásárlási árat lecsökkęnteni a visszavásárlási jog
gyakorlása esetén.

Késedelmi kötbér
Ha a vevt.l a 7.I. poll[ball lltegllatáľuzutt valallle|y kutelezettségével késedelenrbe esik,
késedelmi kötbért kötęles megfizetni az eladónak'
A késedelmi kötbéľ mértéke:
- Az átépítésľe vonatkozó jogeľős építési engedé|y megszeľzésének 60 napot meghaladó

késędelme esetén a kötbér összege 15.000.000,- Ft;
- A jogeros használatbavételi engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft.
Felek ľögzítik, hogy amennyiben a jelen bekezdésben meghatáľozott összegeken fe|ül vevo
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigényę keletkezik, úgy annak méftéke
30.000,- Ft/nap.

8.

Ingatlan-nyilvántaľtásĺ bej egyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

Az e|ado hozzźtjáru| és kéľi' hogy a vevő tulajdonjoga az ingatlan tulajdoni lapján vételjogcímen
|l1 aránybaLl bejegyzést nyeľjen az e|ado tulajdonjogának egyidejű töľléSe mellett. A vevő
tu|ajdonjogának bejegyzésével egyidejĺileg, a trrlajdonjog bejegyzésseI azonos ľangsorban az ę|adő
javára szóló visszavásár|ási jog bejegyzését is kérik a szerzódő felek a Földlrivatalban.
Szeľzódo Felek kéľik, hogy az ingat|an tu|ajdoni |apjára jelen szerzodés keltéto| szánrított 5 év
határ ozott i dotaft am ľa e I adó v i s szavásár l ási j o ga feltünteté sre kerülj on'

9.
Egyéb ľendelkezések

9.l. Vevő képviselője kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság' Ĺigy|etkötési

és ingatlanszerzési képessége korlátozva nincs, kíjelenti továbbá, hogy a Nemzeti vagyonról
sző|ő f01'1. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) 1) pontja alapján át|áthatő szęrvezet.

g.2. Szerződo felek rögzítik, hogy az ingat|al"ll.a Budapest Fóváros orrkormányzatát jogszabá|y

a|apján e|ovásáľlási jog az |993. évi LXXVIII. TöľvéIry 83. s (2) bekezdése a|apján nem
illeti mee.

9.3. A szerződo felek jelen szeľződéssel kapcsolatban felmerĹilő ko|tségeket maguk viselik.
9.4. A szerződó felek szeľzodést aláíró képvise|oi kijelentik, hogy az adásvételi szeľződés

me gkotésére és aláírásáľa a szüksé ges felhata|mazásokkal rendelkeznek.
9.5. Jelen szeľződés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok ľerrdelkezései megfelelően

irányadóak.
9.6. A szerzodő felek jelen Szeľződés elkészítéséve| és ellenjegyzésével, valamint az illetékes

foldhivata| előtti képvise|ettel . Ügyvédi lľodát (székhe|ye: . ...' BudapeSt, ... ... ..''.,
képviseti: Dr. ......... Ĺigyvéd; kamaľai ig. száma: .) bízzák meg, és meghata|nazzák
az il|etékes floldhivatal elotti eljáľásra is. Szeľzodő Fe|ek hozzájárulnak ahhoz, hogy jelen
szeľződés Ĺigyvédi téllyváz|ataként is szolgáljon' Ellenjegyző Ĺigyvéd a nreghata|mazást

elfogadja.

A szerzódő felek kijeleIltik, hogy a jelen adásvételi szerződés elolvasás és egyező éftelmezés után,

nrint akaľatukka| és nyilatkozataikkal mirrdenben egyezot llják a|á.
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ĺ'igyvezető igazgatő

Eladó

Készítettem és ellenj egyeztem :

..'.. ügyvéd

Budapest, f013..

Képviseli:
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MEGBÍzl
Kisfa|u Józsefiiárosi V Kft.

MEGBÍzÁsTÁRGYA
Az értékelt insatlan me : építési telek / beépítetlen terĺilet

Az INGATLAN cĺME És ł,zoĺrosĺľÁsł
Telepĺilés (város, keriilet, városrész) : Budapes| VIIĺ. ker' Józsefiĺáros.kôzpont negyed
Utcąhtnszám, emelet, ajtó : Futó utca 5.9'
Hľsz. :35576ĺ1

TULAJDONVISZONYOK
Tulajdonos
Jelenlegi berlő

: Józsefuáľosi onkormányzat,
: van, nenĺ ismert

A tulajdoni értékelése :
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AZ INGATLAN FOBB JELLEMZOI
In gatl an nyi lvlĺntaľtás szerinti megnevezése
Ingatlan (éľtékelt) típusa
Közmii-ęllátottság

et

kivett lakóhráz, udvaľ, gazdasági épĺilet
építési telek
ĺĺsszkĺizmúves
1.812 m2

ÉnľÉxnlÉs
Ertékelés alka|mazott módszere : összehasonlító alapú és maradványelvű e|emzés
Értékeĺés ford : f0|3. áoľi|is 2'

MEGÁLLAPĺľoľľ Énľnx
Az ingat|an forgalmi óľtéke : 150.000.000'- Ft
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Failasos telekéľték :82.781 Ft/m2
Budapest, 20 ł 3. ápri|is 4'

Toľonyí Fcrenc
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névjegyzék szám: 52343902
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Ertělí'eLÍ ingatlan: Bp', l4ll. ker', Futó ułca,5-9, telek(Hrsz.: 35576/l)

.ťľ;

GR IFTO N
Property

IN GATu,NE Rrrrn ĺő aDAT LA P

1. Á SZAKERT0I JELE,NTES TÁRGYA, ĺz ÉnľÉ,KELÉs cÉuĺ.
A Kisfalu Józsefváľosi Varyongazdálkodó Kft. (1083 Budapest, Losonci utca f.)
megbízta a Gľĺfton Propeľty Kft.-t a 1084 Budapest, Futó utca 5-9. szźľľ' alatti, 355,76lI
hľsz.ú ingatlan értékelésével.

Az ingaĺĺanéľtěkelés célja az ingatlanforgałmi értékének a megállapítósa.

2. A sZAKÉnľol VIZSGÁLAT MoDSZERE

2.I. Az értékelěsÍ szabóIyzat, jogszabóly, amelynek megfelelően az éněhelés kěszült

Azingatlanéľtékelö adatlap a forgalmi érték egyszenĺsített dokumentálasi foľmában t<iľténő
megállapíĺása' A vonatkozó - a Magyaľ Ingatlanforgalmazók Szĺĺvetsége szakmai
bizottsága által kidolgozott - ajanlásoknak megfelelően, az abbaĺmeghatáľozott eljĺíľrásokat
követve, az Allóeszköz Eľtékelők Euľópai Csopoľtja (TEGOVA) szakmai útmutatásai
szeľint, az lĺlgatLanjellegére tekintettel a piaci adatok cisszehasonlító elemzésén alapuló
módszeľt és a maľadvanyelvű módszęľt ďkaĺmaztuk' Az éľtékelésnél figyelembe vettiik a
25/1997. (x.1') PM és az 54/|997. (K.1) FM sz. rendeleteket, továbbá a helyi
Ônkonnanyzat speciális kitételeit is. Az aĺkalmazott móđszer és a levont következtetések
értelmezése ezekben a jogszabályokban és iranymutatasokban rĺĺgzítettek
fi gyelembevételével, az ott meghatáľozottak szerint éľtendők.

2.2, A szakértői jelentěsben haszndlt értékformlź*, móđszerck megnevezése

Figyelemme| az értékęlendő ingatlan sajátosságairą továbbá az érĺéke|és céljźła az
éĺtékelési gyakorlatban használt eljríľások köztil a vizsgált építési telek esetében a piaci
infoľmációk elemzésére épĹilő összehasonlító módszeľt és a maľadványelvű módszeľt
alkalmaztuk.

2.3. Helyszíni szemle és Ídőpontja

Helyszíni szemlę időpontja

2.4. FelhaszniÍlt dokumentumok

:fa1.3. április 2'

- tulajdoni lap (nem hiteles, 20t3. mätcius 27 .)

Az ingatlanľól fenyképfelvételęk készĺiltek, melyeket mellékletként csatoltunk.

I-I.l l39 Budapest, Váci út 95,l"łł,: -l;l{! ( i.} ..,;'i.1 g(i :::5 ?jił14: .ł,.i,.|2 i 1'] l.7<j ,}0 l);' g..',.','' p-rgpe.Ŕ@g!E9n.t[ł



3. AZ INGATLAN ISMERTETESE

3. I. Ingattan-nyÍlvántaľtdsí aďata k

Település
Besorolás
Cím
Helytajzi szétm
Megnevezése
Tęriilet
Tulajdonos (ok)
Szeljegyek
Terhek

A tulajdoni lapok kelte: 20ĺ3. marcíus27.

Budapest, VIII. ker.
beltenilet
Futó utca 5-9.
35576ĺ1
kivett |akőház, udvar
|'s12 ď
Józsefuaľosi onkormaĺr yzzt 1 / | tulajdoni hányad

vezetékjog,2 m2 tertiletľe, Elmrĺ Hálizati K.ft.

3.2. Az ingatlan tlĘabb köľnyezetének leíľlźsa .

Budapest és közvetlen kŕĺmyezetę hazánk leginkább fejlett és fejlőđőképes ľégiój a, Az
orsztę fővaros kĺizpontusága sok szempontból nem szerencsés, dę a részben ennek
eľeđményeképp kialakult erős gazdasági centľalizálódás itt is jól megÍigyelhet<ĺ. A
fł5váĺosból kivezető foútvonalak, autópiilyák męntén, továbbá a fővĺáľosi keriiletek ľégi
munkahelyteľerntő teľiiletein folyamatos, nagyaľányi beľuházások valósulnak meg.
Budapest VIII. kerĺiletét északnyugatról Budapest VII. keľülete, északľól Buđapest XľV.
keľĺilete, kęlętľĺĺl Buđapest X. kęrĺilete, délnyugatról Buđapest tX. keľiilete, végiilnyugahól
Budapest V. kerĹilete hatiĺľolja.

3.3. Infoľmdcíók Budapest WII' heriiletérdl

Budapest VIII' keľülęte Buđapest egyik pesti oldalon fekvő keľtileÍe. VIľI. keľĹilet a kisebb
alapteľĺiletii budapesti kęľiiletek kĺizé taľtozik, 6,8 négyzetkilométeĺnyi feltiletével a 19. a
sorban (23.bói). Uryanakkor lakosságát (8s.90.000) és az itt lévó lakások szĺímát tekinwę
(kb.43'000) a ''felsőbb kĆizęmezónyben'' talĺílható, és a szomszedos VII. keľülettel egyiitt -
legalábbis a kiilső köruton bęltili teľiĺlęten - a legs{ĺrübben lakott pesti városľész. Gondozott
parkjainak felülete 299.000 négyzetrnéter, melynek jelentős ľészét. mintegy afę|ét. az
orczy-keľt adja A keľülęt építészeti szempontból nem egységes; a magasabb státuszú
József körrithoz ktjzęlebb eső részekęn a szúk utcak által hatiírolt, kisméľetü tĺimbökbęn' a
két-hráromemeletes, egy.egy saľkon négy-ötemeletes szecessziós szĺĺzađfordulós beľhĺízak
mellett, megtalálhatóak a hajdani íparosok és keľeskedők tágas uđvaľtl' Íiildszintes éptiletei
is. A miíhelyek, kistizemek tĺibbsége mamár nem tizemel, illetve ľaküárként funkcionál. Ez
a nag1táľosi és kisvrĺrosi elemeket ötvĺiző beépítési mód válik a kĺiruttól kifelé távolodva
egyĺe kisvaľosiasabbá'

A kiilönböző bánípusok adott teľĺileten belüli keveľedésének aĺłĺnyai srabétltytzzák a
lakóhelyi szegľegációt, a kiĺlonbĺizó táľsadalmi, etnikai és demográfiai csopoľtok téľbeni
elkiilöntilését. Emellett a kcirfolyosós bérhazak utcai és udvaľi fľontjainak lakásai köz<itti
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stáfusktiiönbségek is jelentősek. A lakóépĹiletek valtozatossága ellenére a kornyék általános
jel}emzóje a leromlott állapot és a lakások jelentős ľészének komfoľĺhiánya. A' ta|ajviz
miatĺ nýrkosak, dohosak a hźlxÄk falai, aladúcoltak fiiggőfolyosók, de előfoľđulnak a
tetőbeszakadások. falomlrĺsok és fiĺggőfolyosó leszakadások'

Jelentős a kĺizépĹiletek, intézmények, iskolak sáma. A főváľos miĺk<jdését szolgáló
köťĺtzsmek kĺizpontjainak egy része is itt található. Ezęk jelenléte még sincs nagyobb
hatassal az' itt élő emberek életéľe, a váľosrész fejtődésére. Ez a vźĺrosrész szaggatott,
mindig ęlakadó fejlődésének köszĺinhető. Ha be is inđult időszakosan a fejlődés, melynek
hatásfua aköziĺltézmények megéptĺltek, egy-egy negyed feléľtékelődését a keľiilęt keđvező
kĺizponti helyzete és az l990-es évektől ťłjra előtérbe keriilő vaľosfblújítási tĺirekvések
eredményezik'

3.4. A k eľ iilet b e n fo ly a mat b an In ő é s te ĺ v e zett fej l es ztés e k

A keľiilet a fejlesztések tekintetében a fóváros egyik legdinamikusabban fejlődő ľésze. A
közismeľt Coľvin - Szigony Pĺojekt által nagyszámú ľégi béľhazat bontanak le, helyĹikbe
modeľn taľsashazakat, irođahazakat építenek, illętve egy bevłĺsiárló, szórakoztató és
kulturális központot is létrehoznak. Az onkormĺínyzat a kertilet egyik legelmaľadoťtabb
ľészén, a Magđolna negyedben, 16 tulajdonában Iévó társashźęat ujít fel és koľszeľűsít.
Euľópai Uniós foľasból újul meg a Palota negyed, az ,,Euľópa belvárosa'' progľam
keĺetében a keľĹilet gazdasági és kulturális központját fogiak itt kialakítani. A nagyszabźs,8
pľojekteken kívül szímos kisebb beruházás is Íblyik a kęnĺletben, az útfelújítrásoktól a
közmiĺfejlesztéseken át a közintézmények koľszeľĺisítéséig szrĺrnos teľĹiletęn próbáljrĺk a
lakosok szämáraélhetőbbé tęnni a kerüIetet.

3,5. Az ěrtékea ingatlan kiizvetlen környezeÍe, megközelíthetősége

Az értékelt ingatlan a Baross utcfua meľőIeges Futó utcrĺban , azutcaHorváth Mihály tér és
Nap utca kĺizé eső szakasztn ta|ő|hato, Az ingatlan közvętlen kĺimyezetében vegyesen
találunk ľégebbi építésii béĺhźnjellegu ingatlanokat, valamint újabb építésĺi társashá:rakat,
Az épĺiletek ftildszintjén és szuterén részén több iizlethelyiség is iizemel.
A terĺilet megközelíthetősége a Baľoss utcában kozlekedő 83-as fuolibusszal, a 109-es
autóbusszal, a nagyktiruton haladó 4-es, 6-os villamossal, illetve a Ferenc ktirutat érintő
metróvał töľténhet. A legkĺizelebbi tľoli megálló az #téke|t ingatlantil mintegy 200
métęľrę ta|á|hato. Az ertśkęlĺt teľii]et kĺjzvetlen ktizelében számos ďapfokú ellátási funkcii
megtalálható. A kömyék összkĺĺaniives' az utcák buľkoltak, az éľtékelt ingatlan előtt
újonnan kialakított macskaköves és téľkövezett. aközbiztonslĘ átlagosnak mondható.

3.ő. A te\ek leírósa

A 3557611 hĺsz.ú ftildľészlet 18Íf m2 nagysĺígú. A teľiiletet is magában foglaló övezet
homogén beépítésrí, főIeg lakó fimkciójú, felszíne többnyire sík, a tulajdoni lapon szeĺeplő
megnevezésę kivett,,lakóház, udvaÍ''. Foľmája szabá|yta|ansokszög alakri. Hivatalos
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térképmasolatot nem kaptunk a becsléshez, íw a telek méĺeteiľől hiteleset nem fudunk
közölni. A telek terĺ.iletén jelenleg autók parkolnak. Felszíne kavicsszóľt és füves, néhol
aszfaltozott. Mivel 3 ingatlan egyesítéséből jött létľe a vizsgált ingatlan ezéľt az utcaťronti
keľítések, a terülęt buľkolata is vegyes képet mutat'

A telken, főleg a hátsó ľészeken állnak felépítmények, melyek valószínűleg az 1910-es, 20-
as években épültek, bontásuk mar időszęrű lenne. A megbízó kéľésére az ingatlant, mint
tires építési telket értékeljĹik' Bontási költséggel nem sziímolunk, meľt nincsen tudomásunk
a felépítmények méľetéľől, illetve meĺt az etbontott anyag részben lijľa felhaszná|hatő, Az
ingatlanon beliil valószíntĺIeg valamenný kozmiĺ megtalálható (bővebb tźljékoztatźłst a
megbízótól nem kaptunk), ŕlgymint elektromos ttam, gtn, víz, csatoma és hírkĺizlő
vezeték. Ha mégsem, akkor az utciáľól brĺľmelyik gond nélktil bekĺithető'

Az ingatlan övezeti besoľolasa szerint Ll-uil.1-jelii, lakóĺivercti tertilet. A jelzett övezeti
előírásnak az alábbi határéľtókek felelnek mes:

c Minimálistelekméret:
o Beépítés módja:

500 m2,

Zártsorű (az utca je|Iegéből adódóan)
e Maximális beépítés teľpszint felett: 65 o/o,

o Maximális beepítés teľepszint alatt: 85 v", méIygaľázsnáI 100 7o,
o Maximális sziľrtteľületi mutató: 4 mzlm?,
. Építmény magassága: f3 méter,
. zötdfe|ulet méľtéke: 15 o/o.

A teľületen létľęhozható:
r lakóéptĺlet,
o szálląshęly-szolgáltató ęület,
o közintézmény, helyi tĺĺľsadalmi viszonyok javítasát szolgáló éptilet,
o iľodahaz.

A részletes szabá|yozási eIőÍľásokat a męllékletben csatoljuk.
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4. Eľték meghatározás

A?' éľtékelés célja a kijelölt ingatlan piaci értékének meghaüĺrozása volt. A
25ĺ1997,NIII'1') PM. ľendelet. valamint a TEGOVA irányelveiben (jelenleg: EVS 2003)
előíľt módszertaru elvek és követelmények által elfogadott đefiníció szeľint:

,,Piaci (forgalmi) étték azla piaci aľat jelenti, amely összegéĺt egy vagyontaľgyban való
éľdekeltség méltányosaĺr, magánjogi szerződés keľetében és az értékelés időpontjában
varhatiarr eladható, Íbltételęzve a kiĺvetkęzőket:

. azelađó hajlandő aze|ađćľľa

. az ađásvételi targyalások lebonyolítasźłĺoz, ťĺgyelembe véve a vagyontaĺgy jellegét
és a piaci helyzetet, megfelelő hosszriságú időtanam áll ľendelkęzésľe,

ł atźltgya|ás időszal*ában az értéknem változiŁ
o a vagyontaľgy szabadon keľiil piacľa" meghiĺdetése megfelelő nyilvanossággal
o átlagostól eltérő, speciális vevői kiilönajźnlatfigyelenrbevételéľe nem keľĺil soľ.

A vagyontfugyak piaci éľtékének meghataľozźsáĺa a szakirodalom haľom nemzetközileg
elfogadott és alkalmazott értékelési móđszeĺt ajĺínl: a piaci összehasonlító adatokon
alapuli, a kČiltség-alapti és a hozam-alapú megkdzęlítést. Az egyes konkľét esetekben
alkalmazandó módszeľ megválaszĺásétt az éľtékbecslés célja, az értékę1lendő vagyontargy
jetlege és a midszeĺ ađatigénye is befolyrísolja.

Az ingatlan piaci éľtékének becslésérę a Gľifton Propeľ|y Kft. szakértői jelen psetben a
piaci adatok ďapjĺín töľténő ĺisszehasonlító és a maradványelviĺ midszeľt taľtottak
alkalmasnak. :

Az értékbecslés készítése soľán azt feltételeztiit hogy a vagyontiáľgyak tulajdoni viszonyai
ľendezettek, azok forgalomképesek, szabadon átľuháehatók, és u ig megállapított piaci
éľtékben nem tiikĺöződik semmilyen teľhelés éľtékcsökkentő haüása.
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4. I. Fo rg almż éľtě k me g h atdr ozłŕs a p íac i iis s ze h as onlítő mó ds ze r re l

A pĺaci összehasonlító megkłĺzetÍtés lénye5a ú, hogy a közelmťrltban eladott, illetve
éľtékesítésre felkínólt vagyontĺĺľgyakat összchasonlíduk a jclcn órtókbccslćs tźttgyźlt képcző
íngatlanokkal. Az összehasonlítas több, kiild'nféle szempont alapjrán tciľténik. Ezek köztil a
múszaki, az építészeti, ahasználati és a hasznosíthatóságí szempontok, az infrastľukturą a
k<imyezeti jellemzők, a jogi és a szabályozási szempontok a legfontosabbak. Ha a felsoľolt
jellemzők valamelyike tekiĺitetében az értékelendő ingatlan lényegesen különbozik a
hasonlításľa kiválasztott, viszonylag homogén ingatlan-csopoľftól, azt a faj|agos alapéľték
(Ftim'ár) kiatakítasakoľ éĺéknövelő vagy -csokkentő tényezőként ťrgyelembe kell venni.

A módszeľ ďkalmazasának az a feltétele, hogy az értékelendő vagyonüíľgyhozhason]ítható
ingatlanoknak legyen valós piacą s az éľtékęlő ľendelkezzen az ĺjsszehasonlítást lehetővé
tevő adatokkal. Az összehasonlító elemzés körébe 5 daĺab, a vizsgált ingatĺaĺhoz
leginkább hasonló ingatlanokat voĺtunk be. osszehasonlítasi egységnek * a vizsgált
ingatlanok jellegéből ađóđóan - 1 m2 hasznos telekteľtiletet választothnk.

Az összehasonlítás elemeit az ingatlan azon jellemzői ďkottĄ melyek a véte|fuatĺĄźnlati
árat legjobban befolyasoljak. A figyeleľnbe vehető fontosabb tényezők az a|źbbiak:

r ateleknagysíga
o elhęlyezkedése,
o használbatősźĘa,
o beépíthetősége,
. a7. ingatlan krizmiĺvesítettsége és
. az. ajanlat jellege.

Az éľtékelésben kĹnálati adatokkal dolgoztunk, mivel az &intett ingatlanpiacľa a kiná]ati
piac jellemző, ezért -15% árkoľekciót alkďmaztunk. A vizsgált ingatlan és az
összehasonlításba bevont ingatlarrok közłitti kiiliinbözőségeket korľekciós tényezők
alkalmazasával hidďfuk át. A kęľtilet lakóteľiilęti iivezetbe (Ll.Vffi.l) soľolt ingatlaľľa
vonatkozi ĺészletes szírnítasokat a kĺjvętkęzó oldalon található értékelő tab|ázflt
tartalmazza

A ľészletes számítások alapján
meghatáľoztuk a Budapest YIil.
telekingatlan éľtékét:

a piacÍ iisszehasonlítĺó mĺódszeľ alkalmazásával
keľ., ľ'utrí utca 5-9. szám a|atti (3557ó/1 hľsz.ú)

208.000.000,- Fr,
azaz

KettőszáznvolcmĺIliĺó forĺnt
ös sze gben számsztľiĺsítetttik.

A fenti érték visszaigényelhető ÁľÁ-t nem taľtalmaz. A telekingatlan piaci éĺékéľe
vonatkozó elemzést a következő oldalon látható tab|taatban kĺjzĺ'liĺik.
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tsszehasodÍtô adat fotrása. beazoĺosíthetőeđge

V(II. kBr., FuÍő utca 5.9, telek (Hrsz.: 35576iI

Az értćkclendô
ingatlan ie|Iemzôi

Epítési teĺek
Bp.,VIII. kcr,
FutÓ utca 5-9.

1812

LI*VIII-1 iivczeti besoroHsri
tclct maximális

beépíthetóeég 65 %'
szinte lteĺi muatô 4 mz / nł,

maxiĺnális építménymagĺssĄ
23 méter.

tsszközm{ĺves

KoľrekciÓĺ ténvez6k

I'1pítési tclek

BP', vill' k"t'
lłaĺoss utca

892
Ll-Vtt]-l Öľezeri
besoĺolásri tclet

masimá|is beépítheróség

65 oĺ, szintedileri
mutat<i 4 m2/m2,

mrimÁlis
épitménymgasság 2t

métcĺ.

UsszNÔ2fuu\:e s

152 ()00 000
2073

ineatlan.com/6239953

i!tł' 4''...]*t łlÉi.{t
'']tľ'
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A figyelembe vett s|ilyszámok

lsĺrgatlän':bc*ĺut.ĺĺatĺ' ľorgĺ'Et]6ŕt{'iĺŕj' j.l .': ::i:i' :;'i'''..'.

Koĺrĺgált s lyozott átbg eladáei ár íFtl

FaÉgos kĺnálati ár (Ftlm2)

lipítési teĺck

Bp., VIII' keĺ
I{on.áth 'Nlihály tćr

2 329
L1 -VfiI.l ĺ'ľezeti
besryolásri telek'

roximális
beépírhetöség ő5 í.ĺ'

szintcĺiileti mutarő 4,5

m2/m2, usimális
ćpitményĺmgassrĘ 23

mćtcr.

ČJsszkozmriľes

213 000 ()00

201 3

adatbázis

elhelyezkeđés (1)

ingeđaĺ mćľcte (2)

bcépíthctóség (3)

. hasznáIbat s g (4)

' kôzmílvesltercég (5)
ąiÁn|1fi gapy eladlísi ár Í6}

Összehasonlítő ada tok iellemzŐi

A piaci kotekcfti mértéke ôsszesen

KonĘált tajlaps eladásÍ ánk 7Ft/m21

Ľpiľési tclck
Bp., \rlII. ker.

Iiecske uľcĺ
289

L1^\IIII-ĺ oľezcti
besorulásri tcleli,

marimális
beépíthcttĺsć11 65 0 o,

szinrcľiiled mutatrĺ 4
m2/m2, masimilis

építménymagasság 23

méte(

Ôsszk<jzmúľcs

47 000 000
20t3

ingatlaĺcoťn/6732412

.1

mZ t

SzŁalékos korckciĺi

9o 40ą

hasonl : 0o:o

KÍscoD .J:Ü

hasonlÓ 09n

arouos oob

hasonlő 04t
aíán]ĺt -1 5o,;

H.l139 Budapest" Váci tlt 95. 'Í.::i'l l :ó ..i] '::'/lj.{ii: łltl $ii.š;] 'ł";;íii í.i ) 3.i9 .j(.i s..| ä^Í!li;łij: oroperty@q ĺftpn.nu

l..)pÍtési ľelck

Iłp.. \'[l. kcľ,

IIomok u(ca

60.1

Ll-\|tII-1 ťlľezeti
beso$Iásti tclck,

marimáiis beépíthctrisć1

65.łí, szinteriilcti
murát 4,0 n2,/m2,

msimális
épÍtmćĺrynlagasság 23

mć ter

Osszkłjzmrjľes
75 )() tx.x)

201.1

ĺnmtlan.com/ 576(1 1 7.í

tffio/o

,;.1,, 'i,'263gUO{iU-

114747

Szízalékos korekciő

91 456

błsonlĺi Ooft

nĺpobb 10qij

hasoolő 0t!'i|

aŽonG o.'lb

hconlő 09'''

*ián|zi -15o,o

.2(ľ1o

|)pítćsi telek

Bp'' VIII. kĺ.
t\1átyás ľér

ą1z
l.1.V I-3 tiľczeti bcsoolás

tclek, masimális
bcćpíthcr sé3 75 o{.,

szinĺeĺi.ileľi muratti 3,5

m2/m2, roximĺlis
építmćnymgasság 19,5

méteÍ-

ť)sszkii'zmrjvcs

53 900 fiX)
201 3

inpatlancom/7(139466

,36 323

200.i

5

Százalćkos korĺckciÓ

162630

rosszabb 5".,,

kisebb -l0o o

tlasonl oo.b

azonos Oob

hasonl<l 0oo

aiánlĺt .150.h

-)'/o

86 883

z0!;o

Százĺlékos koĺĺekci

124378

ĺosszabb 10.,o

kisebb -5no

hasonl<ĺ 0"n
uonos O'i'
haon|ĺj 00.i)

ĺián|'zt -1 59,o

"200/o

130 104

2()o o

Százĺlékos kcxckciő
rcsszabb 10o'o

kisebb -59b

liisebb 5oro

á?onos g.eä

hasonlo 0'ł,o

aián]at .15ob

114 195

-l 0"lt

111 940

20o'it

-)"/D

108 485

204'o
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4.2. Az ingatlan éĺéke jiÍvedelem ałapń megközelĺtéssel

A jövedelem alaprĺ megkłizelítés azon a feltételezésen alapul, hogy osszefiiggés van az
ingatlan bevételteľmelő képessége és az éľtéke kozott' A saámítasok során abból indulunk
ki, hogy bármely eszköz éľtéke annyi, mint a belőIe szőrmaző tiszta jovedelmek
jelenénéke' Tiszta jövedelem alatt az összes . az íjzemę|tetés érdekében fetÍnenilt .
kiadással csökkentett bevételt érľjĺik. A,tisúď, bevételt éĺ|taLźhankét módszeľ segítségével
alakíthatjuk át értékké. Ezek a móđszerek a közvetlen tőkésítés és a diszkontált pénzfolyam
elemzése. A közvetlen tőkésítés esetébęn egy év bevételét alakítjuk át éľtékké, a hozam
tőkésítési módszer szeľint a jövőbeni haszon jelenlegi értékéthatÍrazzukmeg

A szamítas eľedményét alapvetően hláĺom főbb tényező befoiyásolja:

. ż?' ingatlan fejlesĺéséľe vonatkozó előíľrísok szeľinti maximalisan elérhetó
beepítés,

. aÍęrvęZętt beruhazás bruttó bękerĹĺlési költsége,

. a7' ingatlanra építhető és éltékesíthető teľiiletek (lakasok, tizletek, gépkocsi
paľkolóhelyek stb.) értékesítési arszintje.

A kialakítandó ingatlanok árszin$ét a környéken kialakult eladási és krnálati áÍakból
állapítottuk meg'

A maradványérték számítás esetében a teľvezett beruházas költségtényezőinek összességét
kęll a lakasok és paľkolók váĺható eladási rĺrával cĺsszevetni. A beľuhĺízasi koltsége! illetve
a projektszervezők hasznát, hasonló specifikációkkal foglalkozó kivitelezokkel, illetve
fóvállaĺkozokkď tĺiľtént egyeztetés alapján becsĺiltük meg.

Mind a bęľuházási kiiltség, mind az eladási áľ jelentős mértékben fiigg a beruhazás
mtĺszaki színvonalától. számí&ĺsainknál átlagos miĺszaki taĺtalmat valószíniisítettĹink,
igazodv a a kĺiľnyezeti ađottságokhoz'

A számítĺĺsok alapjául szolgáló tcibbszčiľ módosított 12l2008.(Iil.18.) számú önkoľmĺínyzati
ľenđelet szerinti övezeti besorolás szerinti mutatók szolgáltak.

Az ingatlan övezeti besoľolĺĺsának megfelelő ma:cimflis beépítést vďószíntĺsítettĹik, A
tervezett épületegytittes összesen 103 đb, 30 _ 75 m2-es, többségében 50 m2 nagysĘú
lakóegységet foglď magába. A szabályozasi tervnek megfelelóen az építménymagasság és
a teremgaľázs sziikséglet alapján mélygaľázsszint + fszt. * 7 emelet + tetőtér szintszámri
éptilet helyezhető eI.

A gépkocsik elhelyezéséľe teľepszint alatti garźnst és fęlsani paľkolót tęľveztĺink. A
teľepszint atatt 100 %.os beepítés eľejéig terveztiink teremgariłzst és lakásonként 3 m2
táľolót. Az erkélyek, teraszok méĺete az átlagosan 50 m2.es lakásoknál iakásonként 3 m2-
rel kďkuláltunk. Az éptĺlet és az épületen belül a iakások elhelyezését, 1||. az épiĺlet
anyaghasználatát szintén neľn részletezttik. A kivitelezési k<iltségek teľvezésekor átlagos
szetkeze,tu és igényszinhĺ épiiletet tételeztiink fel.

H.I I39 Budapest, Váci út 95."leź,: -i:jí) í j' i tiíj i3 ,i{ĺ;:6;*1: .ł.:)ł i'i.,i ?^iĹi !í: łii *-;ĺĺljĺ: oropertv@qrifton'nu



::::ĺ'i

t
i

ł
i

I

i
1

i

ł

!

i
il

jl

flí
ll

il

lt
ż'
',Ä

t1
ií
:t
t!
g
Í'

ií

.:

:

at

.-

:

řtł

"Í
'l

J

-j
tt
'{

..,

'4
''ł

1t

3
ií
ĺ!

t3

,{
.t{

F

I
J

ii

I

GR IFTO N
Pr*perty, ĺ4II. lłer.' Futó utca 5-9. łelek (Hrsz': 35576l,l

Áz építési pľojekt alapadat*i

megnevezés meqengedefi ď, db, 70

Telek teľtilęte I 812 2m
overet ięle L1-Vm-l

Beépítésiľńd Z
Telek legkisebb teľĹibte 500 m2
Tebk bgkĺsebb srelessége l8m
I,egnagĺobb beépfreusége (teľepszint alatt) 100 %
I.egnaryobb beépíiettségę (teľepszint felett) 65 o/o

Legkisebb zĺldfehileti aľĺĺrry Ls%
S zintteÍĺiletí hatlíľéľték ą,o tłlnł
Epfunényľngas ĺíg le galább 16,0 m
Epffi nyľnagas ság ĘgĘlj ebb 23,0 m

Bnŕtó beépftés teľepszint abtt I81,2 tł
Bruttó beépftés terepsziľrt febtt I 178 m2

Maxirnílis szjĺĺĺęľĺibt 7 245 t#
MaximĺIis szinĺerĺibt (épíÍrenyľagassae abpiĺán) g 6tg |ł

Nettó beépítés terepsfu a|att I ffi| Írł
Nettó beépítés teľepszint ft'lett 6 t6l 2m

F<' ldszjnti bruttó ttťĺ'ilet 880 m2

Fĺjldszinti ijzJetek bruttó teľiibte 44a i#

lalľások rpttó ĺissaeľĹibte 5 14g fił
Üaeeic nettó tisszteľĺĺIete 396 ĺrł
Krizis t€ĺlÍleüek 616Ił
Eľkéýiteĺas z (s nł ĺul<as) 3ag 11ł

Taľolók (3 ĺľŕllakáĐ 309 m2

takassám(50 ÍŕilaJđs) 103 đb

Telies rrettó beépftés paĺkolóval 6 77g 1rł
Teľemgarrĺxbeýek szána 88 đb
Fęlszíni paľkolikýek smnn' 15 db

I.! ĺ 
' '^ 

E}''J^*^^í ĺ I;^i l(+ ô<
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A ľészletes szĺĺmítások alapjrán a jiĺvedelem alapú mĺódszer alkalmazásáua| a Budapest
VIII. ker., Futó utca 5.9. szĺĺm {35576ĺL hľsz.) alatti telekingatlan értékét:

125.000.000,- Fr,
azaz

Eryszrĺzhuszonłitmilłió foľint

összegben állapítottuk meg.

A tervezett építési projekt nettó építési kĺiltségeit a következő oldalon ta|é/.hatő tábLźnatban
tisszesítetttik' A jövedelem alapú megközelítéssel szamított ingatlanéľtékľe vonatkozó
tźtblLázatot utána közĺi lj Ĺik.
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1Ü84 Budapest ľ.utó utca 5-9. szám alatti telekingatlan

A fej|esztés nettó ktĺ|tségei

'.i]!I. ker., Futóutca 5-9, telek(Hrsz.: 35576/I)

GR IFTO N
Pľop er1y

Teľü|eti adatok
Eladható lakástertt lęt 5 l4g m2
E|adható łĺzlet teľtilet 3%#
Eładható teľasą loggia, kert 309 m2
Közijs teľii|etek 616 62
Eladható tároló 309 m2
Elądható tęremgaráZs 88 db
E'|ad ható fęlszíq i parko ló 15 db
I.akássám r03 db

A fejlesztés kłiltsése
Bontási kłiłtsés 0Ft
Epítés kdltség.lakás 180000 py62
Epĺtés kölĺség - itełetek I80000 py62
Ébĺtes költség . eľkéý/terasz 36000 py62
Epítés kiĺltség . tárcIo 108 000 tvm2
foĺtes költség teremgaráis l08o00 Fťm2
Epítés köhsés fe|s zb i paľko |ók 275 000 Fr/db
Epĺtés kiiltség kđ'zös terĺl lętek I 15 000 Fr/mz
Bontási és épÍtési kö|tsés ĺisszesen 1 Í269uM4 Ft
Közĺnűvek és közntĺnvi|atkozatok Azépítési költsés 3.0 Yo.a 33 8@521 Fr
M ĺiszaki ellenőrzés' szakéľtői dĺiak Azépftéskłĺĺtsés 2,0 o/o.a 22539681 Fr
Tęrvezés dfia- eneędéIvęs teľvęk Azépĺtésköhsés 3.0 o/o.a 33 809521 Ft
Tervezés d ija _ kivite|i tervek Azépfrés köItség 2'0 o/o.a 22539681Ft
Bęruháai díi, tatalékkeľet Azépftésköłtsés 4.0 o/o.a 45 479 362,Ft
osszes költsés 1284761 8r0 Fr

lr t ĺ 
'ír 
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É,rtěkelt ingatlan: Ep,' V!!' tłer,, Furó wca 5.9. telek(Hrsz': j5576ll)

Funkcĺół
Bruttó

teľület (m2)
NeÍó teřĺllet (ď)

Eadhft&Í teř|IIet

(rn2/daľłb)

Bruttó e|tdósi áľ

(FVm2; Pülĺb)
HékesÍt€s butró

hr{tcle
Etěkesítés net6

bevćtele

Lakĺĺsok (Ťl 5 149 5 149 340 000 | 750 547 3t4 l 400 437 85 r
Ĺ]źetek 440 396 396 390 000 1544ű057 |23 568Mó
EÍkély/terasz 309 3@ 309 t70 000 52 5tó 4l9 42013136
ľaĺoĺó 343 3@ 3W 170 000 52 516 4t9 4f013 136
hniŹs 2938 f641. 88 I 700 000 r49 813 054 I t9 850 443
Parkob 3?l !tl I5 r 000 000 14 848 04ó fi 878 43?

. i 'j: ;:: .' 
',: ! ź:!

A 1082 Budapest, Futĺĺ utca 5.9. sa,Ĺm alatti te|ekingatlan éľtéke DCF móđszeÍľe|

Í1 r ĺ aÔ ř)'..I^ń-ä4 ||'Ą,^i í+ Ílł ..-. . ',.
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4.3 A tórgłÍ ingatlan értékěnek megđllapítósa:

Az éľtékelést készítő szaké*ő az ingatlant kívülról 2Ü1'3. tryn|is 2-an megtekintette, az
ingatlanha valĺi hejutás biztosított volt. A szakértő az ingatlant a köľiilmények figyelembe
vételével elváĺt szemľevételezéssel felméľte, igy ezt az időpontot tekintjük az értékbecslés
érvényes drĺtumłának

Az ingatlan tulajđoni státusaát a }aJ3. mĺáľcius 27-i, nem hiteles fulajdonĹlap adatai
alapj an azono sítotírk'

Az ingatlan egyezetett piaci értékét a piaci összehasonlító elemzéssel és a ĺnaľadványéĺték
elviĺ módszęľel kapott éľték 70.30%.os figyelembe vételével javasotjuk elfogadni.

Koľrekciós tényező
A jelentós saímri el3dó fejleszĽési teľiiletęt és az ingatlanfejlesztésbeĺl éľđekę|t hazaí és

Az ismeľtetett módszeľľel és feltételle| a Budapest vln. ker., ľ'utĺó utca 5-9. szám
(3557ó/r hrsz.) alatti te|ekĺngatlan pĺacĺ éľtékét kerekítve:

150.000.000 Ft-ban,
azaz

Egyszáztĺtven mĺllió foľintban

hataľoztuk meg-

A forgalmi éték tęhęrmentes ingatlanľa vonatkozik, és Áľ.t.t nemtaľtalmaz!

Budapest, 201 3. ápľilis 4.

T---*** 

-

\i\*
Toľonyi Feľénc

Ingatlanfoľga|mĺ éľtékb ecslő
névjeryzék szám: 5234390f
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Piaci éľtek 208 000 000 Ft 125 000 000 Fr
Egłeńetett piaci éÉék 183 000 000 Fr
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5. Specidlis telté te I ezése k, kor lótox,ás ok

A megállapított éľték azingat|an forgalomképes, teljes per-, igény- és teheľmentes állapotú
tulajdonjogáľa vonatkozik, a helyszíni szemlén megismeľt ĺíilapotban.

Az értékelő kijelenti, hogy az értékelés tárgyát képező ingatlanhoz semminemű személyes
és anyagi éľdekeltsége nem frőzőđ|k, az á|tala meg}latźrozott érték semmilyen
összefliggésben nincs a megbízási díj nagysagával.

Az éľtékelést a készítendő szakvéleményben ľészletesen felsoľolt, kapoťt szóbeli és íľasbeli
információk atapjan készítettĹĺk el' A Megbizó az általa szolgáltatott és .az éľtékelésnél
felhasznáĺt adatok hitełességét és va}óđiságát szavato|ja'

Íey a Megbíző á|t.a| ĺendelkezesünkľe bocsátott iratot egyéb dokumentumok
tanulmĺĺnyozásan tú|menően jogi természetií 'vizsgálatot fiogcím, vagyonjogok
érvényessége, stb.) nem folytattunk' Az ingatlan foľgďomképességének jogi eredetiĺ
koľlátozasáról a tulajdoni lapon bejegyzetteken tulmenően nincs tudomásunk, de ezért
felelősséget nęm vállalunk.

A ľendelkezésiinkre bocsátott adatok és információk, melyeket az étékelés soľán
felhasználtunt fudomasunk szerint belýállóak és pontosak, azonban teljes köťú
ellenőľzésĺlkęt nem volt módunkban elvégezsi, ezéľt felelősségĹink e vonatkozásban
korlátozottnak tekintenđő. A szakvéleméuyhez csatolt iľatok és dokumentumok csak az
ingatlan bęmutatását szolgálj fü .

Megbízó tudomásul veszi, hogy az értékelő az értékelést szemrevételezés és a Megbízó
adatszolgáltaľásai alapján készíti' Az esetlegesen feĺniĺlló, de szemľevételezéssel nem
észlelhető értékbefolyásoló tényezőkért az éĺékelő felelősséget nęm vállal (pI.:
épületszerkezeti, talajfelszín alatti, stb. pľoblémák).

Az ingatlanon éľtékelt felépítnények értéke magában foglalja az éptilet renđeltetésszeľrĺ
haszná|atźlhoz sztikséges felszeľelések, gépészęti beľendezések értékét, de nem tarta|mazza
az aÄott funkcióhoz kapcsolódó telepített vagy mobil eszközök éľtékét.

Az értéke|és időpontja 2al3. ápnLis hó, a közgazdasági, jogi feltételek és piaci viszonyok
előre kelló pontossággal nem prognosztizálhato változasąi módosíthatjĺĺk, illetvę
érvényteleníthętik a szakértői vélemény forgalmi éĺékľe vonatkozó megźl|apíttlsait, ezért
az értékelés foľdulónapját kĺĺvętő 6. hónapon tut töľténő felhasználás esetén a megadott
éľték felĹilvizsgĺílata indokolt.

Az általunk meghatiáľozott éfték a fentiekben vźtzo|t feltétełeken alapul, és a Megbízo éital.
megjelölt célľa töľténő fęlhasarálásban érvényes.

TJ ,l l 
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ł,IIÍ. ker., Futó utca 5'9. telek (Hrsz.: 35576/I

MELLEKLETEK

Tulajdoni laP
Téľképszelvény

ovezeti ęlóíľasok
Fényképek

Téľkép
A teľek és a kalkulált epítési projekt a|apadatai
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Budapest Főváros VIII. keriĺl et JónseÍválľosi Onkoľm ányzata
Képvis e|ő.testĺiletének

12I2008.(III.18.) sz. ľendelete
Józsefváľos Kertileti Epítési Szabáiy zatáľrl (JOKíSZ) szóló

6612007. (XJI.I2.) ľehdelet módosításáról és erységes szeľkezetbe fogla|ásáľĺĺI

IV. FEJEZET
BnrpÍľBsRE sZÁNT TERÜLETEK ovEzETI EL ÍnÁs,tl

Lakóteľiileti építésĺ iivezetek általános előírásai
21.$
(1) A lakóterĹileti építési ĺivezetek teľĺiletén:
a) lakóépĺilet,
b) szál lashely-szol gáltati épĹĺlet,
c) közintézrrény, helyi táľsadalmi viszonyok javítását szoliga|ő épiilet,
d) iľodahaz,
e) valamint, ahoi azt az építési <ivęzęt előírásai lehetővé tęszik:
1. az építési övezetben meghatározott legnagyobb bruttó'szintteriilet önálli
kiskeľeskędelmi épület, illetve ľenđęltetési egység,
2. parko lóh źn, mé|y gar źns,
3. spoľtcélú építmény,
4. egészségügyi építmény,
5. szociális építmény,
6. egyhazi építmény
helyezhető el.

(2) A fő ľendeltętés épiileteken bęlül, a fo rendeltetést kiszoigáló helyiségeken kíviii önálló
rendeltetési egységként:
a) vendéglátási,
b) kiskereskedelmi,
c) irodď,
d) szolgáitatási,
e) igazgatási,
f) kulturális, miivelődésí és oktatási célri,
g) egészségiigyi,
h) egyhĺĺzi'
i) szociális,
j) nem zavarő hatású galÁaságitevékenységre (kisipari teľmelő, szolgáltató) szolgáló
funkciók helyezhetők el a szabályzat keľetei között.

(3) A lakóterĺileti építési ĺivezętek tęrületén önalló ípari, ľaktáĺoziísi, nagykeľeskędelmi épület

nem létesíthető.
(4) A iakóteľtileti építési övezetek teniletén a melléképítmények kdziil:
a) közmii.becsatlakozasi miitárgy,
b) kerti építmény,
c) kerti vízmedence,
d) keľti ĺugas,
e) napkollektoľ,
Í) továbbá szabadon álló keľti tető. ĺisszesen legfeljebb 20 mz.es vízszintes felülettel,
g) kefti szabadlépcső,
h) teľeplépcső,
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i) aĺszlótaľtó oszlop
j) huJ ladék t;ľľteův.taĺo|(:
helyezhető el'

Ll.vln jel záľtsoľu beépítésiĺ, na5ĺváľosias lakĺíterüIet építési övezeteinek ľészletes
előíľásai

22.5
(I) hz Ll.VIII jel építési övęzetek tęriiletén
a) Az épĹiletek ftĺlđszinti beépítési méľtéke - teremgaľázs, intézményi, kereskedęlmi
funkció létesítése, illetvę ezek vegyes alkďmazasa ęsetén - az Lt.VIII.S kivételével -
elérhęti a100o/o-ot,
b) A felső szintek beépítési méľtéke, aff,ár meglévő éptiletek utólagos udvarlefedése
eseténęk kivételével - nem haladha$a ffiegazelőíľt beépítési méľtéket'
c) Az építési ovezet teniletén létesítenđő tij takóházban kiskereskedelmi ľendeltetési
egység csak az épĺilet pinceszintjén. fiildszintjén, valamint ęlső ęmelętén alakítható ki,
a bruttó keľeskedelmi célrÍ szintterĺilet legfetjebb 6.000 m:lehęt.
d) Az <jvezetekben létesíthet(í, Iakófunkciót nem tarta|mazô közintézményi és
szíIlásjellegiĺ intézmények épületeinek beépítési méľtéke az 1. sz'árĺűtáb|ěuatban
meghatározott mértéktöl eltérő lehet, ftldszinti beépítés eléľheti a 100%.ot, ftildszint
ftiltĺtti beépĺtés eléľheti a 80 7o.ot, az Ll-VľI.5 jel építési ĺivezet kivételével.
e) Meglévő tetőtéľ beépíthető, de az ingatlan beépítése új ľendeĺtetési egységek
elhelyezése esetén az 5,0.ös szintteľületi mutató értékét nem haladhatja meg'
f) Alapfokú önkormłínyzati ťeladatokat elláto intézmények esetén az építménymagasság
l. számú tź.ŕ.|źnat szeĺinti legkisebb értéke legalább 6,00 méteľ kell, hogy legyen, de a
csatlakozások módjának meghataľozasahoz be keĺl szereaní az önkoľmányzati
főépítészvéleményét, annak hiányában az illetékes tervtanács áIlasfoglalasát.

(2) Az építési övezetek tertiletén a telkekľe és az építményekĺe vonatkozó jellemzőket az i.
szímútábLázatťelhasná|ásávalkellmeghatáľozni.
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Az építési
övezet ie|e a telek męengcdett az épli|ef megengedett

LI
|egkłsebb kiaIakíthrĺó cgnagyobb leekisebb leskisebb lesnasYobb

teľĺilete szé|essége
beépítési
méfiěke

szintteriileÍĺ
mutbtója

teľepszint
aIattĺ

beépítési
méľtéke

zö|dfe|iileti
méľtéke

épÍtménymagłssága

m2 m ĺ/o milmz ,/, o/o m

L|-vĺ|l-l 500 ĺ8 65
s/3

4,00
s 4ś{|

85
l00ĺĺl

15
0ĺlt l6'ĺl 23,0

Lt-vIIr-2 500 t8 ó0
s75

3,SO
s 4.{X}

85
l00lrľ

l5
oĺtĺ ĺ6'0 23,0

Lr-YutJ 500 I8 60
s75

3,50
s 4.00

E5
lfi)ĺtl

l5
oĺrt 14,0 t9,s

LI.vĺIt-{ s00 r8 60
s70

3,S
s 4.011

80
l00ĺrl

20
0ĺll 12,5 16,0

Ll-vlÍI.5 500 I8 50
s75

3,50
s 4.00

1A 2ł 12,5 19,5
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1082 Budapesto Futĺĺ utca 5-9. telek Hľsz. z35576ĺ1

Kiĺľnvezet. utca

A vizsgált ingatlan utcafľontja

A vizsgált ingatlan utcafľontja

20t3" ápn|is 4,

A vizsgált ingatlan tęľiĺlete
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1082 Buđapest, Futĺí utca 5.9. telek Hľsz. |35576lI

A vizsgált ingatlan teriĺlete

ZaB. äpnlis 4.
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Telęk tęrĺilęte

Ovezet

megnevezes

iele

Lakások nettÓ sszteľĹilete

A te|ek és a kalkulĺĺlt építési projekt alapadatai
FutrĎ utca 5.9.

Üzletęk nettÓ ÖsszteľÍĺlete

Erkély/teľasz (3 mzllakás)

TláľolÓk (3 m'llakás)
Lakásszám

Teremgaľázshelyek száma

(lakásméľet: 30.75 m2; tÖbbsésében 50 m2)

Felszíni paľkolÓk szÁma

mt, db

I 812 m2

Ll.VľI.i

Egyeztetett pĺacĺ
éľték fft)

ląĺagos teEkěneK
FUm2

183 000 000.00

5149 m2

396 mz

100 993,00

Bľuttő eladásĺ áľ
íFÍ/m2l Ft/db)

309 m2

Piaci éľték (Ft)

{-\ł\-źs i'+.5*'/

309 mz

103 đb

208 000 000,00

340 000

88 db
15 db

390 000

Hozam éľték (Ft)

,.tlt,a

170 000

170 000

125 000 000.00

1 700 000
1 000 000
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