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Budapest Józsefvárosĺ onkoľmá nyzat

Képviselő-testÍilet e számőr a

Tisztelt Képviselő-testtilet!

I. Tényáltás és a döntés tartallmának részletes ismertetése:

Az onkorményzat fuIajđonát képezi a Budapest VIII., Ülloĺ ĺt 58. szám alattl,36338 bľsz-ti,
6s? m2 alapteľtiletű, kívett |akőház, udvar megnevezésiĺ ingatlan, amel;łre az ELM,ĺJ
H ALo Z ATI Kft. j avára vez etékj o g v an b ej egy ezv e.

A Magyar Áilam és Dľ. Sz. Gy. M. (v. L. özvegý jogával terhelten) 3/6 _
316 aranyű fulajdonát képezi a Budapest VIII., uĺ0ĺ ĺt 58. szám a|alÍi, 3634I hľsz-ú, 2!! m2
alapteľtilehĺ, kivett lakőhźľ., udvaľ megnevezésti ingatlan, amelyre az ELI,ĺN uÄtozerĺ
Kft .. j av ár a v ezetékj o g van bej egyezve.

Az ingatlanok tulajdonjogának megállapítása irránt peľ volt folyamatban, amelynek
eredményeképpen a jelenlegi _ fentebb említett _ tulajdoni helyzet alakult ki.

A két telken egy éptilet helyezkedik el, amelyberl26 đb lakás, és 4 db helýség van, amelyeket
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Az ingat|an államosítása nem tortént meg) az onkormányzat, illetve a jogelődje a Tanźrcs az
ingatlannal így järt el, míntha 1lI aráný tulajdonosa lenne. A Magyar Allam és a Budapest
Józsefuaľosi onkormźnyzat felperesek, a tulajdonjog rendezését kérték, Dľ. Sz. Gy.
és a KincstánYagyoĺíIgazgatőság ďperesekkel szemben. A per I. és II. fokon zajIott, és a
Fővárosi Ité|őtábla 7.Pf.21.585l2003/4 számu ítéletével zźnult, amely helyben hagýa az I.

fokú ítéletet. A Fővaľosi Bíľóság 6.P.24.872/2002/6 számű ítélete szerint a Bíróság
megállapította, hogY a 36341. hrsz a|atti ingatlan 3l6-od tutajdoni illetőségét az I. rcnđíi
felperes, Magyar Allam elbirtoklás jogcímén megszerezte, a további 316-oď ľész Dr. Sz. Gy.
( l tulajdonátképezi.

Az épiilet minden szintjén található olyan lakás, amelynek egy része a 36338 hrsz-ú
ingatlanban, másik része pedig a36341|tsz. alatti ingatlanban van.

Az ítéIet megsziiletését k<jvetően egyeztető targyalások alkalmával az onkorményzat a3634I
Itsz. alatti ingatlan tulajdonosainak csereingatlanokat ajánlott fel; de a tfugyaläsok nem
vezettek eľedményre.

Az egyertetések soľán felmeriilt annak a lehetősége is, hogy..Dr. Sz. Gy. megvenné a
tulajdonostrársa (Magyar Allam) tulajdoni hźnyađát és az onkormtnyzat tulajdonát képezó
ingatlant.

Ebben az esetben az ingat|anok Dľ. Sz. Gy. 1l1 artný tulajdonát képeznék, amely
megteremtené a lehetőségét amak, hogy a két helyrajzi szám alatt nyilvantartott, de egy
egységet képező ingatlan tulajdonosa társashźnat alapítson, amellyel a két helyrajzi szźmra ís
átnyuló lakások jogi és műszakihe|yzeteís megoldódna.

Az önkormźnyzati ingatlanĺa vonatkozó értékbecslést a Gľifton Property Kft. (Toroný
Feľenc) készítettę ę12015. május 15-én.

A 36338 he|yrajzi s3ámú ingatlan bęköltözhető foľgalmi értéke 375.000.000,- Ft-ban (fajlagos
aľ 324.114,. Ft/m,) került megźilapításra, és a független szakértő áIta| jőváhagyáva. A
felépítmény összteľĹilete 1338 m2, a ľedukált, hasznos alapteľülete IL57 m2.

A lakőház mindegyik szintjén talźihatőak olyan ingatlanrészek (pil.: lakás, pince, közös
területek), amelyek ęgylk tésze a 36338 hrsz-on, a másik része a3634I hĺsz-on fekszik. Az
idegen tulajdonban lévő ľészek nem közelíthetőek meg önállóan.

A|akőház 1836. évben, hagyományos tégla szerkezettel épiilt, pince + fijldszint ł 2 emelet
kialakítással. A pincében tárolók és iizlethelyiség, a fiildszinten és az emeleteken lakások
varurak. A belső udvar téľbuľkolattal'ellátott. Az,IJ, alakú |akőhźlz belső uđvaľa a szomszéđos
|akőhźrz teľületétől téglakerítéssel lehatárolt. A szinteket 2 lépcsőház köti ĺjssze. A pincébe
lejutást udvari és utcai ajtók biztosítják. A lakások a lépcsőhánakbőI, illetve a
fliggőfolyosókľól közelíthetőek meg. Az ingatlanban minden közmtĺ megtalálható. A
lakóhźnban lift nem keľült kiépítésľe. A boltíves pinceszint belmagassága2,6 m, a lakások
belmagassága 3,7 m. A lépcsőházak, fiiggőfolyosók, lakások, pincehelyiségek felújíŁásra
szorulnak, kcizepes muszaki állapotuak.

Az ép{iletben a nem lakás céljáľaszo|gáIő helýségek nęm hasznosítottak, a26 đb lakásból 19
db lakás érvényes bérleti szeľződéssel ľendelkező éLIta|,2 db lakás elhelyezésre jogosult
jóhiszemű jogcím nélkiili áita|, 2'đb lakás elhelyezésre nem jogosult jogcím nélkĺili által
lakott, 3 db lakás pedig iires.

Az előzetes felmérések atapján az elheIyezésre jogosu|t 2| db lakás haszná\őjźLbő| 2I db
ĺinkormányzati b:érlakásban töľténő elhelyezést kéri. A 2 db elhelyezéste nem jogosulttal
szemben jogi eljĺírás van folyamatban, amely alapján ők másik lakásban elhelyezendők és a
jog; e|játást a másik, szintén jogcímnélkiiliként hasznéit lakásra kell lefolytatni. A 2 db
elhelyezésre nęm jogosult jogcím nélkíili haszná|őt _ az épu|et határidőben töľténő kiürítés
éľdekében _ sztikséges másik lakásban elhelyezni a kiüľítésig tartő, hatátozolt idejű,



használati ,,",,odé" megkötésével. A hatátozott idő |ejártźú követően _ a tulajdonos döntésę
szerint - meg lehet inđítani a lakás kiürítése irźnt a gyorsított végrehajtási eljárást.

A lakások kiválasztása abbaĺ az estben kezdődik meg, ha az Ülloi út 58. szám a|atti ingatlan
elidegenítésére vonatkoző pźůyźaat nyertesét az onkormźnyzat kiválasztotĺa, és adásvételi
e|őszerződést kötöttek a felek. Emiatt a lakások felÍĺjításźnak költsége előre nem ismeľt. A
korábbi felmérések szerint _ amikor még a lakók többsége pénzbeli térítést kéľt _ mintegy
180 MFt keretösszegľe lett votna sziikség az epulet kitirítésére. A jelenlegi állapot szeiĺt az
épĺitet kiüľítése ennél alacsonyabb ĺisszegből is megvalósítható. A fedezetként 140 MFt
elkülönítését javasoljuk, tekintętteI ara, hogy a számítás elkészítése őta a bérlők igénye
jelentősen váItozott, a jelenleg hatályos lakásbérbeadási rendelet a|apjáln már nem 100 %-os,
hanem 50 %-os térítés ťlzętllętő a bérlőnek a bérleti jogviszony megváltása esetén.

Az onkoľmányzat az éptitet fenntartásara 2010.20t4. években az a|ábbi kiadásokat
eszk<jzöltę:

Onkorman

A kiürítés feđezetét a befolyó vételaľ biztosítja, de mivel avételźr befizetésére csak a kitirítést
k<ivetően keľül sor, az osszeget az onkormźnyzatnak meg kell előlegeznie. A teljes kitirítés
becsléseink szeľint |2 hőnapot vehet igénybe, mivel mindenkivel meg kell állapodni, és a
bérlők á|ta|kivá|asztott és elfogadott cseręlakásokat fel kell újítani.

A nemzeti vagyonľól szőtő 2011. évi LxCu. törvény alapjan a Magyar Áilamot elővásĺĺrlási
jog illeti meg az önkormłínyzat tulajdonában lévő ingatlan éľtékesítése esetén.

A kiürítés miatt, az ug1ylet úgy valósulhat meg, hogy a pá|yazat eredményes |ęztľľésát

k<jvetően a pá|yazat nyeľtesével a tulajdonos <jnkormányzat adásvételi előszęrződést köt,
feltétet bekövetkeztéig, az épület kiiirítéséig. A minimális vételár 10 oÁ-tnak megfelelő
összegíĺ beťĺzetett ajtnlati biztosíték az e|őszetződés ľendelkezései szerint foglalóvá alakul át,

amelynek jogi természete szęnĺÍ a szerződés meghiúsulásáéľt felelős féI az adott foglalót
ęIveszíti akapott foglaló kétszeľesét kcjteles visszafizetni.

ev
Kisfalu Kft.

kezelési ďijazása
karbantartási

költségek

üzemeltetési,
konizemi
költsések

egyéb
Íizemeltetési

költséeek

2010. 1.937 .675 Ft 3.r44.913Ft 2.0Í3.567 Ft 883.320 Ft

2071 1.942.561Ft 1,.564.95f Ft 1.982.397 Rt 493.823Ft

2012. 2.134.422Ft 1 .567 .7 53 Ft 2.48f.1r5Ft 34.179 Ft

f013. f.t45.878Ft 1.798.126Ft 2.3r2.5r2Ft 52.8f7 Ft

20r4. 2.214.496Ft 535.497 Ft 1.913.0ó9 Ft 180.681 Ft

Osszesen 10.375.03f Ft 8.611.247Ft 10.703.660 Ft 1.644.830 Ft

A bérletí és használati díi tekintetébeĺ az ďábbi bevétel li szźrmaztak az onkormźnvzatlak:

ev
bruttó bevételi előíľás

(bérleti/használati díj, köziizemi és
ktilönszolgáltatási díiak, kamat)

bevételek teljesülése
(bérletilhasaréúati dij, köziizemi és

kiilönszolsáltatási díiak. kamat)

f0r0. 6.448.246Ft 7.512.448Ft

20r1 6.755.312Ft 6.965.109 Fr

2012. 7.005.048 Ft 7.426.230Ft

2013. 6.809.491 Ft 6.f48.613Ft

20r4. 7.216.578Ft 6.423.458Ft

Osszesen 34.234.67sFt 34.575.858 Fr



Javasoljuk, hogy a véteiár banki hitelből tĺirténő megÍizetése esetén az ađźĺsve;teli szeľződés

fiiggőben tartással keľtiljön megkötésre, és teljes vételár megfizetésére a ťlzętésihatáridő az

adásvételi szeruődés aIáírźsátőI számitott 90 napban kerĹiljön megéi|apításra. A
biľtokbaadásľa és a tulajdonjog átruházásźra a teljes vételár beérkezését kĺĺvetően történjen

sor.

A pźiyáztatást nýlvános eljarás kęretében javasoljuk lebonyolítani tekintette| arra, hogy a
páIytuatbanfel kęllhívni a pá|yćaőkfigyelmét a két éptileten átnýló lakások jogi és műszaki
helyzetének tisztőzísa a pőńyŕľ;ő feladata. A nýlvrínos eljarás esetén a Magyar Allam és Dr.

Sz. Gy. t észére elővásárlási j ogot kell biztosítani.

A versenyeztetési eljárás általános szabá|yait a Versenyeztetési szabá|yzatről szóló 47/2015.
(II. 19.) számű Képviselő-testÍileti hatźrozathatźrozza meg. A Versenyeztetési szabályzat a

řonkľéí ügyletre vonatkozó szabáIyokat nem taľtalm az, mive| nem lakás és helýség, továbbá

nęm bontási vagy átépítési kĺitelezettséggel teľhelt épület eliđegenítésére keľül sor, így a
pá|yźnatkonkrét feltételeit a Kiíró szabadon hatärozhatja meg.

Az onkoľmźnyzattulajdonában ál1ó ingatlan a hatályos ľendelkezések szerint versenyeztetési

eljráľás keretében elidegeníthęto. Az onkormányzat túajdonában źi|ő iĺgatlan minimális
,ét"|ź,,ua bekcjltözhető forgalmi éľték 1O0 %o-a, azaz375.000.000,- Ft.

Az ingatlan elhelyezkeđése HVT tęrĹiletet énnt, a Rév8 Zrt. állásfoglalása szennt az

elidegenítésnek akadálya nincs.

Javasoljuk a ttrgý ingatlan nyilvános páIyázatoĺ töľténő értékesítését 375.000'000,- Ft
minim ális vétel ar m egj elöIés e mell ett az a|ábbi p áLy ázatt feltétel ekkel :

A minimális vétęlár: 375.000.000'- Ft.

Kiíľó lehetővé teszi, hogy a vevő a véte|árat

- egyösszegben,készpénzben,vagy

- banki hitel felhasznáiźsával

fizesse megaz a|ěbb részletęzett feltétęlek szęrint.

A nyeľtes páLyázó köteles a pźiyázat elbíľálásaľól szóló értesítés kézhemételét követő 15

munkanapon belül adásvételi e\őszetzodést kötni. Eladó az épiůlet kiiirítésérę és a végleges

adásvételi szerzőđés megkötéséľe határidőt nem vállal;

Az adásvéte|i szeruődés megkötésére a teljes épiilet kiĺirítést kĺjvet,ő 5 munkanapon beliil
kerül sor, apźůyźzô źital_ az ajánlatban meghatźrozott, és az elađő által elfogadott fizetési mód

szeľint. A vételár

- egyĺisszegben történő megfizetése esetén _ a foglaló összegével csökkentett _ vételárat az

adásvétel i szerződés me gkötésével egyidej űleg eladónak megfrzetĺi,

- banki hitet felhasznalása esetén, az adásvételi szerzodés fiiggőben tartással keľtil

megkötésľe, a foglaló összegével csökkentett véte\źlr kiegyenlítéséľe vevőnek 90 nap áiI

rendelkezésére. Az eladő a tulajdonjog bejegyzésére vonatkoző hozzájárulását a teljes

véteLáĺ beérkezését k<jvető 5 munkanapon bęlül adja ki vevö ľészére

Az ingat|arĺbirtokbaad ásźra a teljes vételźr beérkezését követő 5 munkanapon keľül sor.

A fethívás közzététe\éľe a Versenyeztetési szabźiyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően

a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvĺ{rosi Polgármesteri Hivata|a hirdetőtáblájźn, a

Lebonyolító Ĺigyfelfo gadásta szo|gá|ő helyiségében' a Józ..sefuĺáros című helyi lapban, az

onkormanyzat és a Lebonyolító honlapján, továbbá az onkormźnyzat és a Lebonyolító

szźtĺára elérhető kĺiltségmentes hirdetési feltileteken, egyéb rendelkęzésre rílló intęrnetes.

hirdetési portálon kertil sor.



II. A beteľjesztés indoka

A kérelemmel kapcsolatos dontés meghozatalára a Képviselő-tęsttilet jogosult, tekintettel arra,
hogy az ingatlan éľtéke meghaladja a 100 MFt-ot.

III. A diintés célja' pénziigý hatása

A döntés előnyĺis az onkormányzatszźlmáľa, mivel azingatlanok tu|ajdonjogának rendezése
több éve htlződő tigylet. A lakások és helýségek bérbeadása, a fennálló béľleti jogviszonyok
renđezése nem lehetséges, mivel az épi\etfulajdonjoga nem kizźrőlag az onkoľmányzaté. A
bérleti és használatí ďíjakataz onkoľmányzat szedi be, de a fenntaľtással és a nem frzető
bérlőkkel kapcsolatos jogi eljárások kĺiltségei is az onkomlányzatotterhelik.

A fentebb leírtak alapján megá||apíthatő, hogy az onkormányzatnak ĺem érdeke a
tulajdonjogának fenntaľtäsaaz épületben' A jelenlegi használati állapotban renđezetlen, annak
megoldásában minđhárom tulajdonos megállapodása sziikséges, mely alapján a bérl'ők a
továbbiakban a béľleti díj egy részét az onkormźnyzatnak, mas ľészét a másik ingatlan
tulajdonosainak kénýelęnek megfizetni. Nyilvánvalóan abérleti díj mértékének megállapítźsa
is nehézséget jelentene, tekintettel aną hogy az önkormiínyzat _ kötelező feladatainak
e||źltźsa keretében _ a lakásokat nem piaci alapon adja bérbe, mely a két tulajdonosnak nem
lesz megfelelő. A lakásokkal kapcsolatosan felmerĹilt költségek megosztása ismételt jogi
vitfüat eredményezhet. Mindezeken tul, a" onkoľmányzatbevételei elmaľadnak a kiadásaitól.

A döntés meghozata|a fedezetet igényel, a kiüľítés tekintetében 140 M Ft összeg erejéig,
amelyn.ek fedezeteként javaslom az źilta|ános tartalék elłĺitányzatot megjelölni. A 140 millió
Ft-ból 70 millió Ft-ot javaslok a cserelakások felújítasĺáĺa, 70 millió Ft-ot a béľleti jogviszony

Łénzbe|i megváltására átcsopoľtosítani. Az adásvételi Ĺigyletből befolyó vételźr az'

onkoľmányzat _ 2015. évbęn a foglalónak megfelelő ĺĺsszeg méľtékéig, ami a véte|źn 70 oÁ-a,

đe legalább a minimális vételar 10 %o-a, azaz37.500e Ft, a fennmaľadó részben pedig a20L6.
évi _ költségvetési bevételeit növeli. A foglalót a végleges szerződés megkötéséig nem lehet
e|őfuányzatosítani. Az eladással megszűnik az onkorméĺnyzatfenntaľtási kötelezettsége.

A hirdetmény megjelentetésével kapcsolatban fedezetígény nem merül fel.

IV. Jogszabályi ktirny ezet ismeľtetése

,q,z onkoĺĺrényzat tulajdonában álló nem lakás cé\jára szolgä|ó hetýségek elidegenítésének
feltételeiről szóló 32/20|3. (VII. 15.) szźlműrendelet 2. $ (1) bekęzdése szeľint: ,,A helyiségek
elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testĺilet gyakorolja azza\, hogy
egyes tulajdonosi jogok gyakoľlásara, a ľendelętbęn meghatározott esetekben a
YáĺosgazdétlkodásiésPénzügyiBizottságothata|mazzafe|.,,

A Rendelet 2.s Q) bekezdése szerint: ,,A 100 millió Ft-ot meg nem haladó foľgalmi értéklt

helýség elidegenítése ęsętén a fulajdonosi jogokat gyakorló bizottság, ęzen értéken felĺil a
Képviselo-testiilet dont az elidegenítésről és az ęIadási ajěn|at kiadásáľól, továbbá dont az
adásvételi szerződéssel, annak módosításával és megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben,
kivéve azokat az eseteket, amikoľ a döntés az érté|ďlatáľtól fiiggetlentil a Képviselő-testiilet
jogköre.''

A veľsenyeztetési eljárás típusait a Budapest Józsęfuĺĺrosi onkoľmźnyzat vagyonaról és a
vagyon fęlętti fulajdonosi jogok gyakorlásráľól szóló 6612012. (xII. 13.) szźm'lí renđelet 7. $-a
hatáĺozzameg

A versenyeztetési e|jźlrás szabtiyait a Képviselő-testÍilet 47l20I5. (II. 19.) szálműhattlrozata
tögziti.

A Versenyeztetési szabá|yzat 3.) a.) pontja szerint nýlvános pá|yázat (nýlvrános
veľsenytiírgya|ás): előre meg nem hatáľozható számu ajźnlaÍtevłĺnek sajtó éslvagy internet



útján meghirdetett ajáĺ\atkérés' amit le lehet úgy is bonyolítani, hogy a felhívásnak megfelelő
aján|atotbenýjtókközültátgyalźsalap jěnkerülkiválaszÍástaanyertes.

Fentiek a|apjánkéľęm a Tisztelt Képviselő-testtilet, hogy a pá|yázatta| kapcsolatos döntését

meghozni szíveskedjék

Határozatijavaslat

. . . . ...lf01 5. (' . . . . . ) szánrú l(épviselő-testĺilct hatätozat,.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Üľoĺ ĺt 58. szám a|atti,36338 he|yrajzi számú, 683 m2 alapteľülenĺ
telekingatlan és a rujta á||ő lakóépület-rész (továbbiakban: felépítményes ingatlan)

elidegenítésére nýlvan os pźůyźnatot ír ki.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataľidő: z}Is.június 25.

2) a 36341 hľsz-ú ingatlan' 316 tulajdonávď rendelkező Dľ. Sz. Gy. javźra

szerződésen alapuló elővásĺĺľlási j ogot biztosít.

3.) elfogadja a Budapest VIII', Üľ0ĺ ĺt 58. sziím a\attí,36338 he|yrajzi számű, felépítményes
ingatlan elidegenítéséľe vonatkoző pźiyźnati felhívást, a kĺivetkező feltételekkel:

a.) a minimális vételar: 375.000.000,- Ft

b.) u ajanlati biztosíték mértéke: 37.500.000,- Ft, amely cisszeg a nyertes ajtn|attevő

esetében az aďásvételi e|ószerzodés megkötésével foglalóvá alakul át.

c.) a vételaĺ megfrzetésének móđja:

egyö s sz egb en, készp énzben' vagy

- banki hitęl felhasznźůásával.

d.) a nyertes ajanlattevő kötelęs a pá|yazat elbírálásaĺól szóló éľtesítés kézhezvéte|ét

követő 15 munkanapon betül adásvételi előszerződést kötni. Eladó az éptilet

kitirítésére és a végleges adásvéte|í szerzőđés megkötéséľe határidőt nem vállal.

e.) vevő a végleges adásvételi szęrzőđés megkötésére az ajźlnlatáłban megjelölt fizetési
feltételleljogosult, azza| akitétellel, hogy amennyiben avételár banki hitelből torténő

kiegyenlítését jelölte meg, jogosult a vételárat egyösszegben teljesíteni, és annak

megfelelően adásvételi szeruőďést kötni ktilĺjn díj felszámítása nélkiil. Vevő a vételár

- egyĺisszegben töľténő megfizetése esetén _ az ajźnlati biztosíték összegével

csokkentett _vételfuat az adásvéte|i szerzodés megkötéséig elađónak megfizetni,

- banki hitel felhaszná|äsa esetén, az ađásvéte|i szeruodés fiiggőben tartással keľül
megkötésre. A fogtaló osszegével csökkentett véte\ár kiegyenlítéséľe vevőnek 90

nap á|| rendelkezéséľe. Az eladó a fulajđonjog bejegyzésére vonatkozó
hozzźtjáru|ásáta teljes vételár beérkezését követő 5 munkanapon beltil adja ki vevő
tészétę

f.) u ingatlan biľtokbaadásának időpontja: a teljes vételráľ beérkezését követő 5

munkanap.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: z}Is.június 25.

4.) a pźł|yazati felhívást a Versenyęztetési Szabá|yzat 1 1. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuiárosi Polgármesteri Hivatala hiľđetőtth|źĘán, a



Lebonyolító iigyfélfogaďáva szoIgá|ő helyiségében, a Józsefváros című helyi lapban, az
onkormányzat és a Lebonyolító honlapj źn, tovźhbä az onkormźnyzat és a Lebonyolító
számźra elérhető kciltségmentes hirdetési feliileteken, egyéb rendelkezésre álló internetes
hirdetési portálokon kell közzétęnni'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. (Kisfalu Kft. jogutó dja) igazgatőja
Határidő: 2015. szeptember 30.

5.) felkéri a Jőzsefvárosi Gązdálkođási Kozpoú Zrt-t (a Kisfalu Kft jogutódjéń), a päLyźnati
eljáĺás lebonyolításara és javaslattételre a páIyźnat eredményének megá|Iapítására
vonatkozóan.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpoft Zrt. (Kisfalu Kft. jogutó đja) igazgatőja
Határidő: 2015. szeptember 30.

6.) a.) a Budapest VIII., Üĺ0ĺ ĺt 58. szám aLatti,36338 heIyrajzi számú, felépítményes
ingatlan kiüľítésére az źůtalźnos tartalék terhéľe 140.000'0 ę Ft-ot biztosít.

b.) az a) pontban foglaltak miatt az önkormanyzat kiadás 11,107-01-es cím működési cél
és általrĺnos tartalékon belül az általános taľtalék _ kotelező feladat _ e|őfuányzatźrő|
140.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít _ onként vállalt feladat _ |1602 cím felhalmozási célú
támogatások źi|amhánartáson kívĹilre előiľányzatta 70.000,0 e Ft-ot, a felújítások
e|óirányzatára 7 0.000,0 e Ft-ot.

Felelős : Pénziigyi Ügyosztáty
Hatáľidő: 201, 5.június 25.

7.) felkéri a polgármestert, hogy a kĺiltségvetés következő módosításáná| a hatźrozatbarl
foglaltakat vegye fi gyelemb e.

Felelős: Pénzügyi Ügyosaály
HLatźtrido: a kclltségvetésről szóló rendelet kĺivetkező módosítása

A d<intés végrehajtását végzo szervezeti egység: Kisfalu Kft. (ogutódlást követően
Józsefuárosi Gazđálkodási Kozp ont Zĺt.)
A lakosság széles kcĺrét érintő d<jntések esetén az elóterjesztés előkészítőjének javaslata a
közzététel módjĺĺľa: a honlapon

Budapest, 20|5.június 1 2.
Tisztelettel:

I
ĺ\l,|lÁľ.,ô.ffi--

" di. hesti lvétt' ' 
.

ügyvezető igazgatő

Törvényességi ellenÓľzés:
Danada.RÍmán Edĺna

jegyző
nevében és megbpálsából:

Il lĺl J,
,,/V,lJ n,,n\ ll1,,/Wv l1yxluw.lłll ( W
dr. Kovács Gabriella

aljegyző



Pá.Jyázati felhívás
łinkormányzati tulajdonú fetépítményes ĺngatlan tulajdonjogának átruhlázísára

A Budapest Főváros Józsefvĺĺrosi onkormányzat Képviselő-testtiletének ....'. számű hatźtozata
alapjrán nyilvános egyfordulós pźiytuatot hiľdet a tulajdonát képező Budapest vIIl., 36338 helyrajzi
szám alatt felvett, Budapest vm., tilmĺ rńt 58. szám a|atti 683 m2 a1apterĺiletű telken elhelyezkedő
lakóépiilet-rész elidegenítésére'

|. A' páiily őzatĺ felhívás kőzzététe|e

A pá|yźnati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabályzat LI. pontjában foglaltaknak megfeleloen a
Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblrájźtn, a Lebonyolító
iigyfeifogadásra szo|gáló helyiségében, a Józsefuáros című helyi lapban, az onkoľmányzat és a
Lebonyolító honlapján, továbbá az onkormányzat és a Lebonyolíto számára e|éľheto költségmentes

hirdetési feltiieteken, egyéb rendelkezésľe áltó internetes hirdetési portálokon teszikőzzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak bármely srakaszában indokolás nélkĺĺl visszavonni,
és enől kötelęs hiľdetméný kifi.iggeszteni. A veľsenyeztetési eljárás visszavonása esetén _

amennyiben a dokumentációt az ajántattevó ellenéľték fejében kapta meg _ a Kiíró kötęles az
ellenéľtéket visszafizetni,Í:ra az ajánlattevő a dokumentációt visszaadja, A pá|yázati dokumentáció

ellenértékét a Kiíró ezen kívůil semmilven más esetben nem f,lzeti vissza'

2. Apőĺ|yánati kiírrís adatai

A'pá.tryáłzat kiírója:

A' páůy ázat leb onyolítój a :

A'pőilyő.z;at jellege:

Apáiyánúcé|jaz

A páiyänúi dokumentácĺó ľendelkezésre
bocsátása:

Az ingatlan minimális vételára:

Az ajánlati biztosíték iisszege:

Az ajänlLati biztosíték befizetésének módja'
szńm|aszámz

Budapest Józsefuárosi onkormányzat (1082
Buđapest, Baross u, 63.67 .)

Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1082
Budapest, Baross u. 63-67 .)

nyilvános, egyfordulós pá'Iy ázat

tulaj donj o g átruházt$ (elidegenítés)

2o.ooo,- Ft + Áfa

375.000.000,- Ft

37.500.000, - Ft. Az aján|ati biztosíték befizetése
csak Magyar Foľintban teljesíthető, értékpapírral,
bankgaranciával, zźiogltrggyal 'nem
helyettesíthető.

źńuta]rás, a Józsefuárosi Gazdálkodási
Zrt. Sberbank Magyarország Zrt-ĺé|
1 4 i 00309-9Zr r05 49 -01000008
szźml'źĄźlra

Központ
vezętett

számú

Az ajáłn|ati bĺztosíték beÍizetés beéľkezésének 2015. ....... Az ajánliati biĺosítéknak a megielölt

hatáľĺdeje: hatĺáľidőig a bankszĺmlára megérkeznie kell.

A páiyázatok leadásának hatáľĺdeje: 20lr5. ...... 10.00 óra



A páiyőzattal kapcsolatban további
infoľmácĺó kéľhető:

A páilyánatta| éľintett
megtekinthetők:

ingatlanok

A pí|y ázatok bontásának időpontj a :

!ĺ pá.Jy ázatok bontásának helye:

A. pá'Jy ánat eredményét megállapító szeľvezet:

Ä' páůyáuat elbírĺĺlĺĺsának határÍdejeo és a
v áĺrható eľedm ényhÍľdetés :

A' p áĺly áĺzati etj ĺíľás nyelve :

Józsefuaľosi Gazdálkodási Közoont ZÍt.
Elidegenítési hodáján

Tel': 06-1-333-678111'22 vagy I23 mellék, 06-1-
216-6961

2015. . és 2015. között e|őzetes
idopont egyeztetés a|apján. Időpont egyeztetése a
Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrr.
onkormány zati Hźnkeze|ő kodáján lehetséges
1084 Budapest, Tavaszmezó u. 2., Te|.: 06-I-
2104928,06-r-fr04929

2015. .....1030 óra

Józsefuarosi Gazdálkodási K<i7pont ZÍÍ,.. 1083
Budapest, I,osonci u. 2. I. em. tfugya|ő. Az
ajánlattevők a pá|yźuatok bonĺásán jelen
lehetnek.

Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefváros
onkormányzat Képviselő-testĹilete

2015. szeptember 30.

magyar

3. A' páůyänattal érĺntett ingatlan:

A pźiyázattal érintett ingatlan jelenleg lakott. Eladó vállalja, hogy saját költségén a két helyrajzi
számonelhelyezkedő lakóingatlant a lakóktól és eryéb ingóságoktól kiüríti.

Kiíľó felhívja a páIyázők figyelmét arra, hogy az épületben több olyan lakás van, amelyek tertĺletei
átnyulnak a szomszédos 36341 hĺsz-ú ingatlanba. Az ezzę| kapcsolatosan felmeľiilő jogi és mĺÍszaki
megoldás nyertes ajátn|attevo feladata és killtsége.

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a Nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI törvény 14. $ (2) bekezdése
a|apján aMagyar Allamot minden elővásárlási jog jogosultatmege|óző elővłásárlási jog illeti meg. Az
elővásárlási jog gyakoľ|ására a Magyĺar Allam részére fennálló határidő az e|ovásćtrlási jog
gyakoľlására felhívó éľtesítés ké7hez1réte|étól számított 35 nap.

Az egyes állami fulajdonban lévő vagyontárgyakönkonnányzatok tulajdonba adásaról szóló 1991. évi
XXXIII. tv.39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnak elővásaľlási joga van.

^36347 
hrsz-ú ingatlan 3/6 arányű tulajdonosának szerzódésen alapuló elővásárlási joga van.

A két kiilön he\yrajzi számtl telkeken elhelyezkedő épületben található egyes lakások átnyúlnak a
telekhataľon, így az adásvétel során a leendő tulajdonos és a jelenlegi tulajdonosok kö'zött, az éńntett
lakások és helyiségek tekintetében vegyes fulajđonjĺin léfre.

Eladó vá,l|a|ja, hogy az ingatlanok kiiirítéséig megszerzi a törvény alapján elővásárlási joggal
rendelkező Magyat Állam és Budapest Főváros onkoľmányzata elővásĺáľlási jog gyakoľlásáľa
vonatkozó nýlatkozatát.

4. A'páůyánat célja' tartalma

Az eĺidegenítésľe kerÍilő takóéptilet-rész a Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuáľosi Önkormányzat
k'lzárőLagos tulajdonát képezi, elidegenítéséľe a Nemzeti vagyonról szóló 201I. évi CXCVI. tv., a
Budapest Józsefuárosi onkonnányzatvagyonźről és a vagyon fęletti tulajdonosí jogok gyakorlásrĺról



sZőIő 6612012. (X[' 13') számú önkorrnányzati rendelet, a Képviselő-testiilet 4712015. (II' 19.) számí
hatźtrozata(Veľsenyeztetésiszabályzat)vonatkozik.

Kiíľó lehetővé teszi, hogy a vevő a véte|árat

- egyösszegben, készpénzben, vagy

- banki hitel felhaszntiásáva|,vagy

A nyeľtes pá|yźnő köteĺes apźiyźľ:at elbíľálásáról szóló értesítéskézhezyételét követő 15 munkanapon
bęlĹii acĺásvé'teli ęlőszęrzőcĺést kötni'

Eladó vállalja, hogy az adásvételi e|őszerződés megkötését követően az ingat|ant saját költségén
kiüríti, és a kiürítést kĺjvető 5 munkanapon beltil végleges adasvételi szerződést köt a vevővel. Eiadó
az ingat|an kiĺiľítésére hatĺĺridőt nem vállal. Az ingatlanok kiíirítéséig beszerzí a törvény alapján
b izto s ított e l ővás árlás i j o g j o go su lt ak ny i|atkozatź.ŕ"'

Vevő a végleges adásvételi szerződés megkötésére az aján|atában megjel<ilt ťrzetési feltétellel jogosult,

azza| a kitétellel, hogy amennyiben a vételár banki hitelből történő kiegyenlítését jelölte meg, jogosult
a vételarat egyösszegben teljesíteni, és annak megfelelően adásvételi szęrzőđést kötni kĺ'ilön díj
felszámítása nélkiil. Vevő a vételár

- egyösszegben tcjľténő megfllzetése esetén _ az ajánlati biĺosíték összegével cs<jkkentett _vétę|érat

az adásvéte|i szerződés megkötéséig eladónak megfizetni,

- banki hitel felhasznźilása esetén, az adásvételi szęrződés fiiggőben tartással kerül megk<itésre. A
foglaló összegével csökkentett vételár kiegyenlítésére vevőnek 90 nap áll ľendelkezésére. Az eladó

a tulajdonjog bejegyzésére vonatkoző hozzäjfualását a teljes vételár beérkęzését követő 5

munkanapon belül adja ki vevő részére.

Azingat|an birtokbaadasának időpontja: a teljes véte|fu beérkezését követő 5 munkanap.

Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő költségek:

t .67 O,- Ftl szemé|y JÜB eljĺárási díj,

- 5.500,- Ft+ 
^fa/ngatlan 

eljárási díj,

- 6.600,- Ftiingattaďtigylet fiitdhivata|i ehjttásí illeték (a ftjldhivatďi eljarási díjat kétszeľ kell
megf,rzetni, egyszeÍ az adásvéte|i e|ószerzodés, másodszot az adásvételi szeľződés benyujtásakoľ).

A Kiíró felhívja apźtyáz.okťrgyelmét, hogy a véteLfuatÁfa nem terheli'

A Kiíró kiköti továbbá, hogy

a) a nyeľtes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a ' versenyeztetési eljárás soron következő
he lyezettj ével szeľződést kötni,

b) jogosult ata,hogya versenyeztetési eljáľást eređménytelerľrek.nyiIvánítsa,

c) szükség esetén az aján|attevőtő| az aján|at lényegét nem érintő technikaĹformai kérdésekben
írĺásban felvilágosítást kérhei annak előrebocsáĺásával, hogy az ajánlaÍtevő ezze| kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eredméĺyezheti a versenyeztetési eljáľásban tett

ajáĺůatthaĺ megfogalmazott feltételek olyan megváltozźsttÍ,, amely az értekelés során a beérkezett
aj ántatok sonendj ét módosítaná.

Az ajźn|attevő tudomásu| veszi és e|fogadja, hogy a Kiíľó

a) az ajtn|attételi határidőt indokott esetben egy alkalommal meghosszabbithatja, amit - az indok
megjelolésével _ a Kiíľás közlésével megeg1ĺező helyeken, az eredęti benyujtási hatáľidő |ejárta

előtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjelentetni;

b) jogosult az aján|attételi felhívását az aján|attételi hatáľidő előtt visszavonni, de eľľőI a kiírás
közlésével megegyezo módon aZ ajźLn|attéte|i hatźrido |ejárta előtt köteles hirdetméný
megielentetni,

c) a pá|yázati biztosítékot a kiíľás visszavonása, az e|jártts eredménýelenségének megállapítása
esetén, illetve _ az aján|atok elbírálását követően - a nem nyeľtes ajźn|atÍevők részére |5
munkanapon belüI v isszaťĺzeti,
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d) az aján|ati biĺosíték után kamatot nem Íizet, kivéve, ha a visszafizetésihatáĺidőt elnulasztja,

e) a nyertes ajánlattevő esetében a beťlzetett biĺosítékot az ajtn|attevő á|ta| fizetendő véte|árba
beszámítja,

Đ nem fizeti vissza a nyertes által teljesített biĺosítékot, ha,a szerződés megkötése a nyeľtesnek
felĺóható vagy éľdel&örében felmerült okból hiúsul meg. A vevőnek felróható ok az is, ha a
vételrárat banki hitel felhaszĺrálásźtva| kívétnja kiegyenlíteni, de a banki hitelt határidőben nem
kapja meg, vagy azafizetésihatáridő napjánák f4 óráignem érkezik meg eladó bankszám|źĄźra.

5. Äz aján|at benyújtásának előfeltételeĺ

Azajtn|at benyújtasának eĺengedhetetlen feltétele az aján|ati biĺosíték határidőig történő befizetése.

A Kiíró az ajárńati biztosítékot a pá|yźnati felhívás visszavonása, az e|járźs eredménýelenségének
megállapítása esetén, illetve - az ajźn|atok elbírálását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők részére
köteles 15 munkanapon beliil vísszafizetni

Apćt|ytnaton való részvétel további előfeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje apáĺ|yázattźrgyźĘ az
ajánlattétel feltétęleit - vagyis aptńyázatí dokumentációt - és azt magára nézve kötelezőnek tekintse.

Álzajźn|at benyújtási haťźtridó leteltét k<ivetően ajánlatot a Kiíľó nem vesz át.

6. A' páůyázaton történő ľészvétel feltételei

Azajátn|attevő ľészt vehet a pá|yázaton amennyiben:

a) az aján|ati biztosíték összeget hatríridőben megfizeti, és az beéľkezik a Kiíľó által megjelölt
bankszámlara,

b) az ajánlatok leadásának határidejéig az aján|atźft benyujtja.

7. Az ajín|at taľtalmi ktivetelményei

Az ajźn|attevőnek:

a.) az ajránlatban köz<jlnie kell a nevétlcégĺevét, |akcimétlszékhelyét, adősztlmźú, adóazonosító
szźtmttt, cég esetében cégszáméi' képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszám|a szźtmát, az
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendęlkezik.

b') az ajáĺl7athoz csatolni kell az aján|ati biĺosíték befizetéséľől szóló visszavonhatatlan banki
átutalást vagy a bankszámla kivonatot.

c.) u ajánlatban nýlatkoznia kell arľól, hogy válla|ja a Páůyáaati dokumentźrciőban, illetve
mel lékleteiben leírt szerződéskötési és egyéb fe ltételeket,

d.) az ajánlatban nýlatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozóan a 2011. évi CVIII. törvény 56. $ (1) és

57. $ (1) bekezdésben foglalt klzáÍó kĺirtilményeknem állnak fenn.

e.) az ajánlatban nyilatkoznia kęll arról, hogy adó és adók módjára behajtható konarrcztsa nincs. E
ĺyLlatkozat mellé kell csatolnia a NAV igazolésćtt arról, hogy nem á1l fenn köztartozása,

f.) az ajánlatban nýIatkoznía kell arľól, hogy Kiíróval szęmben béľleti dq taĺtozźsa nincs, továbbá a

Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

Ha az aj án|attevő n em magánszem é ly, fentieken tu l

g.) az ajtlnlatćúLoz csatolni kell a tarsaság 30 napnál nem regebbi hitelęs cégkivonatát és a tarsaság

képvíseletére jogosultak a|áitásicímpéldányanak eredeti példanyát vagy hiteles másolatát.

h.) az aján|atban nyilatkoznia kell arľóI, hogy nem ái| végetszÄmolás alatt, ellene csőd-, illetve
felszámolási eljárás nincs folyamatban.

i.) az aján7atban nyilatkoznia kell arról, hogy a Nemzeti vagyonľól szőIő 2011. évi CXCVI. törvény
3.$ (1) bekezdés t. pontjaszeľint átllétható szeľvezetnękminősül.

11



Amennyiben az aján|attevó nem magánszemé|y, a ptńyźnati eljáľás soľán benyrijtott aján|atát, tovźtbbźl

az aján|at mellékleteként benyújtott valamennyi nyi\atkozatźń cégszeľű aláírással kell ellátnia.

Cégszeľíĺ a|źúrás során a cég képviseletére jogosult személy/személyek a társaság kézze|, vary géppel

írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá nevét/nevtiket önállóaďegyüttesen írja/írják alá a hiteles

cégaláíľási nyilatkozatuknak megfe|elően.

A Lebonyolító ajánlott' tértivevényes levélben, határidő kitíĺzésével felszólíthatja az ajttn|attevőt az
aján7atta| kapcsolatos formai vagy tartalmi hiányosságok pótlásara, amennyiben a szĺikséges

nyilatkozatokat' igazo|źtsokat nem megfelelően, illetve nem teljes könĺen csatolta. Amennyiben az
ajánlattevo a tblhívás kézhezsłéte|ét követően az abban megjelölt határidore a hiáný nem' vary nem

teljes kĺjriĺen pótolja' úgy aján|ata a hiánypótlási hatĺáľidő elteltének napját követő naptól

érvénýelennek minősiil, és apá|yázat továbbí részébennem vehet részt.

A Lebonyolíto a hiánypótlási felhívásban pontosan megjeltĺlt hiányokľól, a hianypótlasi határidőről

egyidejűleg, közvetleniil, íľásban koteles tźljékoztatni az összes ajánlattevőt.

A hiánypótlás nem terjedhet |ĺ az ajělnJat módosításara.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajánlattevő ajttn|ata érvénytelennek minősül,

.amennyiben

a) az aján|ati biztosíték összege a ptt|yźzati kiírás f. pontjában meghatározott határidőn beliil nem

kerÍil jóváíľásľa a Kiíró bankszámláján,

b) nem jelol meg vételáľat.

Amennyiben ajánlattevő nem jelöli meg a vételáľ megfizetésének módját, Kiíró úgy veszi,hogy azt' az

adásvételi szeľződés megkiĺtésé i g egyössze gbe n fizeti meg.

8. Az ajánlat formaĺ kiivetelményei

Azajan|attevőnek aján|atát egy eredeti és egy másolati példanyban kell elkészítenie, fęltiinteđłe az

adott pétdányon az ,,Eredeti aján|at,, és ,,Másolati aján|ať' megjelölést, melyeket kiilön - ktilcjn

sértetlen. lezárt borítékban keli benyújtania. A példĺányok kĺjzötti eltérés esetén az eľedeti példány

érvényes.

Az ajän|at első oldalan kell elhelyezni a megfelelően kitöItott ,,Jeĺentkezési lapot'', a második oldalon
a kittiltott ,,Aján|ati összesítőt'', kiilönös tekintettel a megajánlott vételáľ és megťlzetési módjanak

megieltilésére. Ezt követően kell elhelyezni az aján|ati felhívás mellékletét képezó értelemszeriíen

kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7, pontban rész|etęzett valamenný dokumentumot. Az
ajánlattevőnek közölnie kell a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét), ahovźt a ptilyáaati eredmény

közlését kéri, továbbá azt a bankszámlaszámot és a bankszámla kedvezményezett1ének nevét illetve
más azonosítőját, ahova az ajtnlati biztosíték (banatpénz) visszautalását kéľi, amennýben nem

nyeľtese aptiyázatĺak

Az ajónlat és az łisszes meltěklet minden oldaldt - cĺsszefiĺzve, az oldalak számának
dokum entálásával _ fo Iy amato s s zóm o zds s al kell ellátni'

Az iraÍokat mawaÍ nyelven, |ezárt, sértętlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benyújtani' A borítékľa Ý'ĺzárő|ag apźiyázattátgyźlÍ, kell ráÍrni, az a|źlbbiak szerint:

,,Budapest VIII., tinĺĺ ĺt 58. szám a|atti,36338 hľsz-ú takĺiépület.ľész elidegenítése''

A Lebonyol ítő |ezárat|an vagy sérii|t borítékot nem Vesz át. Kiíró minden, az ajén|attételi határidőn túl

benýjtott aj anlatot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az aján|attevó a pźiyázati eljáľás bármelyik szakaszźtban meghatalmazott itján jár e|, a

teljes bizonyÍto eľejű magánokiľatba foglalt meghatalmazás eľedeti pé|dányźlt is mellékelni kell ae

ajänŁathoz.,t ľotga'ĺ Perrindtaĺás 196.l-a szeńnt a teljes bizonyító erejű magánokiratnak az a|ábbi

feltételek valamelýkének kell megfelelnie :

a) akiá||ítő azokiratot saját keaĺleg írtaés a|áIírta;

12



b) két tanú az okiľaton a|áírásálva| igazo|ja, hogy a kiállító a nem áIta|a írt okiľatot előttuk írta a|á,

vagy aIźtírźsát előttük sajátkezŕĺ a|áírásának ismerte e|; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is feĺ
kell tüntetni;

c) a kiállító a|éńrásavagy kézjegye az okiľatonközjegyző által hitelesítve van;

d) a gazdálkodő szervezet általüzleti k<jrében kiállított okiratot szabá|yszeríien aláirták;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az át|ta|a készített okirat szabá|yszer{J ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a
kiáI|ító a nem źůt'a'|a í* okiľatot ęlőttę íľta a|źl, vagy aláłírćsźń előtte sąját kęan a|źłirźłsának ismerte
el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus a|áírásával aláírt elektronikus okiľat tartalma az
ĹĺgyvéđáIta|készítettelektronikusokiratévalmegegyezlk;

Đ az elektronikus okiraton kiállítója mínősített elektľonikus a|áírást helyezett el.

Amennyiben az aján|attevő magánszemé|y, a pá|yázati eljarás során nevében nýlatkozatot vagy maga'
vagy meghata|mazottja útján tehet. Amennyiben az aján|attevő gazdźikodő szewezet, a páilyźľ;ati
eljárás során nevében nyilatkozatot a cégsegyzékben feltÜntetett képviseleti joggal rendelkező
személy, vagy e személy meghatalmazottja tehet.

9. Aĺz aján|at módosítása

Az aján|attevő az ajźtn|attételi határidő |ejártáig módosíthatj a vaw visszavonhatja pźiyźuati ajánlatźń,
az ajźn|attételi hatáľidő |ejártát k<jvetóen azonban a benýjtott ajánlatok nem módosíthatók.

Azaján|ati kötöttség azaján|attételi határidő lejátának napjával kezdődik.

10. Ajánlati kłitöttség

Az ajźtn|attevő legalább 60 napig terjedő ajźtn|ati kötöttséget köteles válla|ni, amely az ajźn|attéte|i
hatĺíľidő lejártának napjával kezdodik. Az aján|attevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiírő az
ajánlatok eredményének megállapítására vonatkozó határidőt elhalasztotta, úgy vállalja az ajtnlati
kötöttség meghosszabbításźIt a páilyźnat eredményének megállapításáľa vonatkozó hatĺĺľidő
elhalasztásának napjai számźna| megegyezően.

Az ajáĺiati kötöttség taľtalmának meghatérozására a Polgári T<irvénykönyv rendelkezései iranyadóak,
kĺilöncjs tekintettel a 6:64. $.ľa és a hozzá fuzött kommentáľľa

Az aján|atolyan megállapodást, kezdeményezó nyi|atkozatot jelent, amely legalább a töľvény a|apján
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mazza, s egyéľtelműen kitiĺnik belőle, bogy az abban

foglaltak ügyletkötési akarutot ttikröznek, tehźt a nýlatkozó - elfogadás esetén _ azt magfua nénle
k<itelezőnek ismeri el.

Az aján|ati kt'tdttség az,zł'| jĄ1, hogy ha a másík féL az adott időhatáľon belĹil az ajánlatot elfogadją a
szerződés a tö'rvény rendelkezése folytán létrejön. Az ajátnlrat megtételével tehát fiiggő helyzet alakul
kí, amely az ajén|atí kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az aján|attevő az aján|ati kötöttségének ideje a|att ajánlratźń visszavonja' a beťlzetett
aj tnlati biáosítékot elveszti.

A KiÍró az ajánirati biztosítékot a pályálzati felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megźi1lapítźlsa esetén, illetve _ az aján|atok elbírását követően - a nem nyeľtes ajźtn|attevők részérę
köteles 15 munkanapon belül visszafizetní. A Kiíró az ajćnllati biztosíték utĺán kamatot nem fizet,
kivéve, ha a visszafizetési hatráridőt elmulasĺja.

1 1. A pályázatok bontása

A ptńyázati ajánlatokat tarta|maző zźtrI boritékok felbontását a Lebonyo|ítő végzi a pźńyázati
felhívásban megielött időpontban. Az ajźnÍatok felbontásán, a Lebonyolító képviselőjén kívĺil az
ajánlattevők, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően
(személýigazokány,meghatalmazás)igazo|nikell'.
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Az ajtn|attevők a bontás idopontjáról külĺjn éľtesítést nem kapnak. Az aján|atok felbontásán jelen
lévők jelenlétiikigazo|ástlra jelenléti ívet íľnak alá.

Az ajánlatok felbontasakor a LebonyolÍto ismerteti az ajén|attevők nevét, lakóhelyét (székhelyét), az
általukfelkínáltvéte|árajánlatot,avételármegfizetésénekmódját.

Az aján|attevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

A Lebonyolito az ajáĺrlatok felbontásáró|, az aján|atok ismeľteteĹt tartalrnáľĺil jegyzĹiköľtyvet készít,
amelyet az aján|attevőknek erľe vonatkoző igény esetén átad, illetve megküId' A jeryzőkĺĺnyvet a
Lebonyolító képviselője és a jegyzőkönywezető fuja a|ä, és a bontáson megjelent ajánlattevők közül
kij elöltek, p edig a|áír ásukkal hiteles ítik.

t2. A' páiyátzat érvénytelenségeinek eseteĺ

A Lebonyolitó az ajánlatok bírálatakor megállapítja, hogy mely ajĺánlatok éľvénýelenek, és ez alapjźn
tesz javaslatot a Kiírónak az ajźnLatok érvénýelenségének megállapítäsára. A Kiíró érvénýelennek
nyilvánítj a az aj ánlatot, ha

a) aú. akiírásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidő utan

nýjtották be.

b) azt olyan ajánlattevő nýjtoĺa be, aki az Önkormányzattal szembeni, korábbi fizetési
kötelezettségét (helyi adó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette.

c) az aján|attevó abinosítékot nem, vagy nem az előíľtaknak megfelelően bocsátotta rendelkęzésre.

d) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem' vagy nem aZ előírásnak megfelelően csatolta,
ideérrve, ha az ajźn|attevő nem csatolta anőL szólrő nyí|atkozattlt, hogy nincs köztartozása (aďő-,

vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az ćilaľ'hánaftás más alrendszereivel szemben
fennálló fizetési kötelezettsége),

e) az ajtn|at nęm felel meg a kiírásban meghatćlrozoľt feltételeknek vagy az aján|attevő nem tett a
ki íľásban foglaltaknak megfeleló aján|atot,

f) az ajánlattevő valótlan adato! ktizĺilt.

g) az aján|attevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes ktirűen tett eleget.

h) olyan ajźn|at érkezett, amely a meghatározott fizetési feltételektől eltéľő ajánlatottaĺta|maz,

Az eIjźrás továbbí szakasztlban nem vehet részt az, aki a)-c) pontokban foglaltak szerint éľvénytelen
p źiy ázati aj ánlatot tett.

13. A pályázati ajánlatok elbíľáIása, u e|bíráłlás szempontjai

A páIyánati ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül el kell bíľálni. A páiyźnat eľedményének
megźt||apítására vonatkoző határidó egy alkalommal meghosszabbÍtható. Az i$ határidőről, illetve
annak fiiggvényében az ajźtnlrati kötöttség időtartamának meghosszabbításźtrőLa Lebonyolító köteles
ajánlott levélben tajékoztatni az cisszes páIyázőt.

A Lebonyo|ítő a páIyźnati felhívásban meghatározoit értéke|ési szempontok alapjan bíralja el és

rangsorolja azérvényespáńyźľzati ajánlatokat, szükség szeľint szakértők bevonásával.

Lz e|bírá|ás fő szempontja:

. az ajánlottvételár összege.

A Kiíró apát|yźľ:ati felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgáini az
ajánlattevők alkalmasságát a szerzodés teljesítésére, és ennek soľán a csatolt dokumentumok
eredetiségét is e|lenőrizheti.

A Kiíľo szükség esetén az aján|attevotő| az aján|atlényegét nem éľintő technikai-fomlai kérdésekben,
írĺásban felvilágosÍtĺĺst kérhet annak előľebocsátĺsával, hory az aján|attevő pźiyźnő ezzel kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen foľmában nem eredményezheti az ajtnlatćlban megfogalmazott feltételęk
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i 6lyan megvá|tozását, amely apályázat soľán a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéľéséről, és annak tarta|máĺő| haladéktalanul írásban értesíti a többi ajánlattevőt.

l A pź/ryázat nyertese az, aki a pá|yázati felhívásban rogzitett feltételek teljesítése mellett a véte|ár

l összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételárra tobb ajánlat is érkezik a

l péiyázat lebonyotítój a aZ azonos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb vételáľat megajánló.. ajánlattevőknek lehetőségĺik, van a vétę|ána licit formájában újabb aján|atot, ajánlatokat tenni' Az
induló vételrár abeérkezętt legmagasabb vételár aján|at" a |icitlépcső 10.000,- Ft, azaz Tlzęzęr foľint,

. [ogatív licit nem lehetséges. A licít nyertese az, azaján|attevő, aki a legmagasabb osszeget aján|ja.

1 A veľsenýárgyalásról jegyzőkönyv késziil, amelyet a Lebonyolító jelen lévő képviselője, a
I jegyzőkönywezető, a lebonyolító jogi képviselője és azaján|attevők jelen lévő képviselői íľnak alá.

A Lebonyolító az ajátn|atok értékeléséľől jeryzők<ĺnyvet (a továbbiakban: értékelési jegyzőkönyv)
készít, amely tartalmazza:

a) apź/ryázatí eljárás rĺjvid ismęrtetését, a bęérkezett ajanlatok szźlmźú,

b) abeérkezett ajánlatok röviđ éĺékelését,
.. C) a legjobb ajźnlratra vonatkozó javaslat indokait,

1 d) az ellenérték (vételár) meghatározásanak szempontjait (ideértve a vételźrat befolyásoló
i kötelezettségvátlalásokat),

. e) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait,

i Đ adöntésekindokát,

g) a pźńytuati e|jtrás eľedményének összefoglaló éľtékelé sét, az első két helyľe javasolt páIyźnő
megielolését, ha erre mód van,

' h) abírá|atban közremíĺkodőkźL|tfl| fontosnak tartott körĺilményeket, tényeket.

14. osszeférhetetlenség

Apźůyáratieljáras során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha apáIyźaatok elbínáIásában olyan
teľmészetes személy, szewezet, illetőIeg képviselőjük veszrészt, aki maga is ajánlattevő,vagy

. a) annak kozelíhozzátartozőja (Ptk. 8:1. $ (1) 1. pont),

i b) annak munkaviszony alapjan felettese, vagy alkalmazottja,

c) annak más szeľződéses jogviszony keretében foglalkoztatőja,vagy foglalkoztatottją

d) ha bárme|y oknál fogva nem várható eltőle Míjw elfogulatlan megítélése.

1.5. A páiy ízĺtletj árás éľvénytelenségének és eredménytelenségének eseteĺ

Érvénytelen a páiyázati elj arás, ha

a) apá|yźzat elbírálásakor az <isszęferhetętlenségi szabályokat megsértették,

. b) valamelyik aján|attevo az e|jźrás tisztasáęźń vagy a többi ajánlattevő éľdekeit súlyosan séľtő

i cselekméný k<ivet ęl.

: A kiíró eľedménýelennek nyilváníthatj aaze|jétást,ha

: a) nem érkezettaján|at,

l b) kizfuó|agérvénýelen ajánlatok éľkeztek,

. g) azegyik ajánlattevő sem tettapá|yázati felhívásban foglaltaknak megfe|elő ajźtn|atot,

d) a kiíľó aze|járés éruénytelenÍtéséľől döntött.

Eredménýelen eljárás esetén a kiíró d<jnt a további vagyonügyleti eljárásról.
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16. Eľedményhiľđetés, szeľződésktités

Apźt|ytnat eredményéről a Kiílo legkésőbb 2015. szeptember 30-ig dĺĺnt, amelyről Lebonyolító 15

napon beltil valamennyi ajánlattevőt írásban éľtesíti.

Kiíľó a páIyázat nyertesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghatarozottak szerint adásvételi
e|oszerződést köt.

A nyertes ptiyáző visszalépése esetén az ęIađő jogosult a pźtlyázatí eljarás soron következő
he|yezeĄével adásvételi előszerződést kötni, amennyiben apá|yěnat eredményének megállapításakor
a második legj o bb ajźn7at meghattr ozásra keriilt.

A nyertes ajánlattevő esetében abefizeteÍt biztosíték az ajźn|attevő által Íizetendő vételár összegébe

beszámításra kerĺil, azonban ha a szerződés megkötése az ajźn|attevőnek felľóható, vagy érdekkörében

felmerült más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biĺosítékot elveszti' Az elvesztett biztosíték a Kiíľót
illeti meg.

17, Egy éb rendelkezések

Az ingatlan megtekinthetó a Kiírás 2. pontjában megjel<ilt időpontban, de a megtekintés előtt két

nappal a Józsefuĺárosi Gazdálkodási Központ Zľt. onkormźnyzatiHázkeze|ő Iľodájának munkatársával

telefonos egyeńetés sziikséges a következő telefonszámokon: 06 1 f|0-4928,270-4929, fl0-4930,
2104766.

Az ajän|attevo az ajźn|atok felbontásig köteles titokban tartani az aján|atának taľtalmát, továbbá a
Kiíľó által a részletes dokumentációban vagy bármely módon ľendelkezéséľe bocsátott minden téný,
infonnációt, adatot köteles biza|masaĺkeze|ni, arrő|tétjékoztatást harmadik személynek nem adhat. Ez
a tilalom nem terjed ki a finanszíľozó bankkal és konzorciális ajánlat esetén a ľésztvevőkkel való
kapcsolattartásra. Ha az aján|attevó vagy az érdekkörében álIó más személy a ptiyázat titkosságát

megsértette, a Kiíľó az ajźn7atät érvénýelerľrek nyiIvánítja'

A Lebonyol itó az ajźłnLatok tartalmát a páÍyázat lezárásáig titkosan keze|i, Íartalmukról felvilágosítást
sem kívĺilállóknak, sem apá'lyánaton ľész|vevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajźn|atokat k,lztrő|ag elbírálásra használhada fel, más célú felhasználás esetén az

ajánlattevővel kĹilön meg kell anól állapodnia.

A Kiíró a pá|yánati eljárás során készített jegyzókĺinyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőrizni, továbbá ilyen jellegiĺ ellenőrzés esetén aZ ellenőrzést végző ' szerv, személyek
rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Budapest Főváľos VIII. keľtilet

Józsefuárosi Önkormányzat Képviselo-testületének 57/2015. (II. 19.) számtĺ hatátozata, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az lĺźnyađőak.

Budapest,20i5.
Józsefu aľosi Önkormányzat

nevében eljáró Józsefuárosi Gazdákodásí Kozpont Zrt.
Kovács ottó vagyongazdálkodási igazgató sk.

Mellékletek:
1. sztlmú melléklet:
f. sztlmu melléklet:
3. számű mellékIet:
4. szźlmtĺmelléklet:
5. szttmu melléklet:

6. szátmű melléklet:

Jelentkezési |ap magánszemélyek szźtmár a

Jelentkezési Iap tarsaság ok szźtmfua
Ajánlati összesítő
Nyilatkozat VégelszamolásróI, csődeljárásról, felszámolásľól
Nýlatkozat a páLyźnati feltételęk elfogadásáról, szerződéskötésről,
ingat|anszerzésiképességľő|,aján|atikótöttségről
Nyilatkozat adó és adók mődjtra behajtható könaĺozásről; Kiíróval
szembęn fennálló :artozásró|
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7. számúmęlléklęt: Nyilatkozatpénziigyialkalĺnasságról
8. száĺriú melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéľőI és a bankszámlaszámľól
9. számú melléklet: Nyilatkozat át|áthatő szervezetrő|
10. számú melléklet: Nyilatkozat a pźiyźaaton meghiľdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának

megismeréséről
11. számri meliéklet: Adásvételi szerződés tervezet egyösszegiĺ fizetéssel
12. sztlműmelléklet: Ádásvételi szerződés tęrvezetfiiggőben tartással
13. szám,ímelléklet: osszefoglaló a benýjtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeiről
7Ą. számímelIéklet: Ertékbecslés
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1. számú me||éklet

Budapest V||l., Ültői út 58. szám alatti, 36338 hrsz.ú lakóépület-rész elidegenítése

JelentkezésiIap
magánszemélyek számára

A pá|yázó neve:

Postacíme:

TeIefonszáma:

Fax száma:

E-mailcíme:

Hon|ap címe:

Számlavezető bankjának neve:

Bankszám|a-száma:

Meghatalmazott nevel:

TeIefonszáma:

Fax száma:

E-maiIcíme:

Budapest,

pá|yáző a|áírása

l Meghatalmazott esetén
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2. számú mellék|et

Budapest VlIl.; Ültői út 58. szám alatti, 36338 hrsz.ú lakóépület.rész elidegenítése

Jelentkezési |ap

társaságok számára

Budapest,

pdy ázr a|áírása/cégszerű a|áírás

Társaság neve, cégformĄa:

SzékheIye:

Postacíme:

TeIefonszáma:

Fax száma:

E-maiIcíme:

Statisáikai számje|:

Cégnyilvántartási száma:

Adószáma:

Számlavezető bankjának neve:

BankszámIa-száma:

Képvise|őjének neve, beosztása:

Meghatalmazott nevez:

Te|efonszáma:

Fax száma:

E-mai|címe:

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

Budapest Vl|l., |.it|ői út 58. szám a|atti, 36338 hrsz.ú takóépület.rész e|idegenítése

AJÁNLAT| összesÍľó

A|u|írott... ......(név/társaság neve) a
iilö;"t úlii:; üiloi úi ;ä. ;.ä' 

"iätti, 
36338 hrsz-ú takóépület.rész e|idegenítésére kiírt

pá|yázatra aján|atomat az a|ábbiakban fogla|om össze:

Megajánlott véte|ár: .............Ft

A véte|ár megfizetésének módja:

Budapest,

pá|y áző aláírásal cégszerĹi alá írás
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4. számú meĺ|ék|et

Budapest V|II., Üllői út 58. szám alatti, 36338 hrsz-ú lakóépü|et.rész e|idegenítése

NYILATKOZAT
végelszámo|ásról, csődetjárásró!, felszámolásró|

A|u|Írott... (társaság nevé)
képvise|etében k.ljelentem, hogy a társaság

. végelszámolás a|att *áĺ|/nem 
á||

. el|en csődeljárás fo|yamatban *van/nincs

o e|len felszámolásie|járás fo|yamatban *van/nincs.

Budapest,

pá|yázo a|áírásďcégszerĹĺ a|áírás

A *-ga| megjelo|t résznél a megfe|e|o szoveg aláhúzandl.
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5. számú me||ék|et

Budapest Vlll., Üllői út 58. szám a|atti, 36338 hrsz-ú |akóépület.rész elidegenítése

NYILATKOZAT
a pá|yázat|feltéte|ek elfogadásárő|, szeruődéskötésről, ingatlanszerzési képességľől' ajánlati

kiitiittségről

A|ulírott... (név/társaság

neve) k.rje|entem, hogy a pá|yázat' tárgyát részłetesen megismeńem, az ajánlattéte| fe|téte|eit, a

pá|yázati kiírást magamra nézve kote|ezően e|fogadom.

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

K.lje|entem, hogy a pá|yázatife|hívásban foglalt 90 napos aján|ati kötöttséget vá||a|om.

Budapest,

pá|y ázi a|áírásal cégszerĹĺ a|á írás
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A|u|írott

6. számú me||ék|et

Budapest VlIt', Üllői út 58. szám alatti, 36338 hrsz.ú lakóépii|et.rész etidegenítése

NYILATKOZAT

kĺíróval szemben fennáIló tartozźlsr őI

(név) mĺnt a
(társaság neve) vezetó tisztségviselője

kijelentem, hogy az aján|attevőnek,

- Kĺíróval szemben tartozása (helyi adó, bér|eti díj stb) " van/ nincs;
- Kĺíróva| szemben szerződésben válla|t és nem te|jesített kötelezettsége " van/ nincs.

ame|yeket az a|ábbi okiratokkal igazolok:

1.

2.

Budapest,

p á|y ázi a|áÍr ásal cégsze rű a lá í rás

A "-ga|jelo|t részné| a megfe|e|ő szoveg a|áhúzandi.
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Alu|írott

7. számú me||ék|et

Budapest Vlll., Üt!ői út 58. szám alatti, 36338 hrsz.ú lakóépĹi|et-rész e|idegenítése

NYILATKOZAT

pénziigý alkalmasságľóI

(név) mint a

(társaság neve) vezető vezeto tisztségvise|óje,

kije|entem, hogy a pá|yázat tárgyát képező ingat|an véte|árának megfizetésére képes vagyok' a

szükséges anyagi eszközók rende|kezésemre á||nak.

A számlavezeto bankná| az elmúIt 1 évben sorban á||ás nem voĺt, amelyeket az a|ábbi okiratokkal
igazolok:

1.......

2.......

Budapest,

pá|y ázo a|áirásal cégszerű a lá í rás
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8. számú me||ék|et

Budapest Vl|l., Üllői út 58. szám atatti, 36338 hrsz-ú takóépület.rész e|idegenítése

I{YILATKOZAT
a kézbesítés he|yérő| és bankszámlaszámró|

Alu|ĺrott ........ lnévl mint a .... (társaság neve)
vezető tĺsztségviselője kérem, hogy a Pá|yázatta| kapcsolatos mindennemű nyi|atkozatot, fe|hívást,
értesítést, vagy más ĺnformációt, va|amint a Pá|yázatta| kapcso|atos eset|eges jogvĺtában minden
értesítést, idézést és bírósági határozatot, stb' az alábbi címre kérem postázni:

Címzett:

Cím:

Amennyiben az á|ta|am a fentiekben megjelölt címzett a fenti címen az iratot nem veszi át, ennek
következményeit a gazdasági társaság vá||alja. Tudomásu| Veszem, hogy amennyiben a címzett a
fenti címen az értesítést nem veszĺ át, az értesítés a postára adást koveto 5. munkanapon
kézbesítettnek minősÜ|.

A pá|yázati fe|hívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásárlására fordított összeget
kérem az a|ábbi ba n kszá m |a számr a vissza uta I ni :

BankszámlavezetŐ pénzintézet.. . ... . . '

Bankszámlaszám:... 
' 

...'.'....

Bankszám|ával rendeIkezni jogosu|t:

(név, lakcím vagy székhe|y)

Budapest,

pályázô a|áírásďcégszerű a|á írás

25



9' számú me|lék|et

Budapest Vl!l., l'jIlői út 58. szám a|atti, 36338 hrsz.ú lakóépü|et.rész elidegenítése

NYILATKOZAT

A|u|írott kijelentem, hogy cégünk a nemzetivagyonró| szó|ó2011. évi CXCV|. törvény 3.s (1) bek. 1.

pontja szerinti

a.) átlátható szervezetnek minősÜl.

b') nem ministi| át|áthati szervezetnek.

(a megfelelő szoveg aláhĹlzandi)

A je|en nyilatkozatomat a szervezet vezetőjeként bÜntetőjogi fele|ősségem teljes tudatában teszem.

Budapest, :........

pá|y ázó a|áír ásal cégszerű a | á ĺrás
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.ĺ0. számú meĺlék|et

Budapest v|lt., Üllői út 58. szám a|atti, 36338 hrsz.ú lakóépü|et.rész elidegenítése

NYILATKOZAT
apá|ytzaton meghirdetett ingatlan megtekintésérő|, állapotának megismeréséről

A|ulírott a pá|yázaton meghirdetett Budapest v!ll. Rákóczi út 55. szám alatti' 34639/0/A/í és
34639/0/A/8 hrsz.ú nem |akás céljára szolgáló hęlyiségeket a e|ózetesen egyeztetett idópontban
megnéztem, azá||apotát és arra vonatkozo műszaki tájékoztatást megismertem.

Budapest,

pá|y ázó a|áírásaĺ cégszerű a|áírás

27



1.)

11. számú mel|éklet
TERVEZET

Adásvéte| i e lőszerződés
(egyosszegĹi fizetésse|)

E|adó tu|ajdonát képezi ,|/1 tu|ajdoni arányban a..Budapest V|Il. kerület,36338 he|yrĄzi
számmal je|zett, természetben a Budapest Vl|l., Üllői út 58. szám a|att ta|álható, 683 m"
a|apterÜ|etű fe|építményes ingat|an.

A nemzeti vagyonró| sző|o2011. évi CXCVI. Törvény 14' s (2) bekezdése alapján A Magyar
Á|lamnak- minden más jogosu|tat mege|őzo_,az 1991. évi XXXI||. tV' 39. $ (2) bekezdése
a|apján pedig a Budapest Fővárosĺ onkormányzatnak e|idegenítés esetén elővásár|ásijoga van.

Jogosu|tak elövásárlásĺ jogukkal, postai kü|demény esetén a kü|demény fe|adásának igazolt
napjátTl számĺtott 35 napon be|Ü| é|hetnek. Amennyiben az e|óvásárlás jogosu|tja é| jogávaĺ, az
adásvéte|i szerződés közte és Etadó között jon ĺétre. Ez esetben a ........ által befizetett ..'.....'-
Ft, azaz forint osszeget Eladó az e|ővásárlási jogra vonatkozT nyi|atkozat
kézhezvéte|étő| számított 15 munkanapon be|Ül a áltaI vezetett ........... számú
szám|ára visszauta|ja. A ...'....... tudomásu| veszi, hogy a befizetett összeg után Eladó
kamatot, vagy bármely jogcímen e|számo|andó ko|tséget, kártérítest nem fizet.

Az adásvéte| e|Őszeződés tárgyát képező bekoltozhető ingat|ant Eladi, az 1993. évi LXXV||I.
tv. és a Budapest Józsefvárosi onkormányzat 32l2o13. (Vl|. 15.) számú, a 66ĺ2012. (X|l. 13')
számú rende|etében, va|amint a Képvise|ő{estü|et 57l2o15. (|l. 19.) számú határozatban
fog|altak, i|letve a KépviselŐ-testÜ|et.../..'. (... .) számú határozata a|apján 20í5. .....' és 20í5.
........ közott |efo|ytatott és ennek eredményeként a ... '. 12015. (.....) számú határozatában
m e gá| | a p ított nyilvános pá|y ázat a|a pjá n éńékes íti.

Eladó e| kĺvánja adni, Vevő pedig meg kívánja venni Eladótó| te|jes tu|ajdonjogga|, összes
tartozékaiva|, megtekintett ál|apotban véte|jogcímén az 1.) pontban körülírt ingat|an 1ĺ1 arányÚ
tu|ajdonjogát az a|ábbi feltételekke|.

Az 1. pontban körÜ|írt ingat|an véte|ára: ..... Ft

Vevő 2015. év...... . napján megfizetett.....,. Ft.ot, azaz....... forintot ajánlati biztosíték
címén átutalássa| EIadó, Sberbank Magyarország Zrt-né| vezetett 14100309-92110549-
01000008 számú szám|ď1ára, ame|y <isszeg a véte|árba beszámít, és ame|y összeget felek
fog|a|ónak tekintenek. Fe|ek a fogla|ó jogi természetéve| tĺsáában vannak.

Felek rogzíti, hogy az adásvéte| tárgyát képező 1. pontban meghatározott ingat|anon, valamint
36341 hrsz-ú teIken talá|ható épü|etben Eladó á|ta| kije|o|t bér|ők, i||etve jogcím né|kuli

|akáshasználok laknak. A nem |akás cé|jára szo|gálo he|yiségek Üresek. Eladó kötelezettséget
vá||a| arra, hogy az adásvéte|i e|őszeződés megkotését kovetoen saját kö|tségére a te|jes
épüĺetet kiürítĺ.

E|adi tájékoztatja vevőt, hogy az ingat|anban a másik - vevő - tulajdonát képező Íngat|anba
átnyú|ó lakások ĺs vannak, melyek e|helyezkedését E|adi a műszakĺ rĄzok átadásával ismertet.

Feĺek kÖte|ezettséget vá||a|nak arra, hogy a kĺÜrítést kovetően 5 munkanapon be|ü| adásvéte|i
szerződést kötnek egymássa|, a je|en adásvételi e|oszezódésben meghatározott fe|téte|ekke|.

Vevő a fennmaradó .....,. Ft, azaz ........,... forint véte|árhátralékot az épĹjlet kiĹirítéséről szo|ó
értesítés kézhezvéte|étő| számított 5 munkanapon be|Ül, az adásvéte|i szerződés a|áírásának
időpontjáig - amennyiben E|adó erre vonatkozóan másként nem nyi|atkozĺk - E|adó Sberbank

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)
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Magyarország Zrt á|ta| vezetett 14100309-92110549-14000008 számú bankszám|ájára banki
átuta|ássa| köte|es megfizetnĺ.

8') EIadó az adásvételĺ szerződésben adja fe|tétlen és visszavonhatat|an beleegyezését ahhoz,
hogy az 1 .) pontban kĺĺrĹi|írt ingat|an tu|ajdonjoga 1l1 arányban Vevő javára, adásvéte| jogcímén
az ingat|an.nyilvántartásba bejegyzésre kerÜ|jön, a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
tulajdonjogának egyidejű torlése me|lett'

9.) Vevő az ingat|an eset|eges hiányosságäi címén az E|adóval szemben semminemű ĺgényt nem
támaszthat. Vevő az ingatlant megtekintette, mint a szomszédos ingat|an és épületrész
tulajdonosa, az ingatlanokra vonatkozó műszal<i tájél<oztatást ĺsmcri, tudja' hogy az épÜtet te|jes
fe|újításban nem részesĹilt, ĺgy bárme|y szemrevételezésseI nem ész|e|hetó épÜlethiba
kijavítása sztikségessé vá|hat.

E|adó nem szavato| az ingat|anoknak a tulajdoni |apon feltüntetett térmértékéért.

1o') Eladó kijelenti, hogy az ingatlan per-, teher- és igénymentes, a tu|ajdoni |apon az ELMÚ
HALOZAT| Kft' javára 27 m2 alapterületre vezetékjog van bejegyezve.

11') Eladó kÖte|ezettséget vá||a| arra, hogy az e|ovásárlásĺjog jogosu|tak nyilatkozatát az adásvéte|i
e|oszeződés megkotését kovetően beszerzi.

12') Eladó a vételár teljes megfizetését követő 5 napon belül köte|es az ingatĺanok bĺrtokát vevőre
áhruházni. Vevő ettől az időpontti| kezdődóen vise|i azoknak terheit, szedi hasznait és ebben az
időpontban szá|l át a kárveszé|y vise|ése is. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a
birtokátruházásró| jegyzőkonyvet vesznek fe|, ame|yben rogzítik a ingatlanban felszereĺt
va|amennyi kozműmérő á||ását, amely mérőállásig va|amennyi rezsi-, és kozmÜko|tséget az
E|adó vise|i, míg ezen időponttll és mérőá||ásoktl| kezdődően a hivatkozott rezsi-, és
kozműko|tségeket Vevő tartozik vise|ni. Vevő a birtok átruházást követő hónap első napjától
fizeti az ingatlan fenntartási kö|tségeĺt'

13.) Eladó kijelenti, hogy az ingat|anokka| kapcso|atban közÜzemi d,ljtartozása nincs. Tekĺntette|
arra, hogy Eladó erre vonatkozőan igazo|ást Vevőnek nem mutat be, amennyĺben az
adásvéte|i szerződés a|áírásának napját mege|őző időszakra vonatkozó tartozást á|lapítanak
meg, annak megfizetésére E|adó kote|ezettséget vá|la|.

10.) Fe|ek a Po|gári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés a|apján kizarják mind Eladó, mind Vevő
fe|tűnó értékarányta|anságon a|apuló eset|eges megtámadási jogát.

14.) Vevő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság/magyar á||ampo|gár, ezt Eladónak
bemutatott és eredetben átadott Cégkivonatta| és A|áírás mintáva|/A|áírási címpéldánnya|
igazo|ta. Vevő jelen okirat a|áírásáva| kije|enti, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló tĺjrvény a|apján
át|átható szervezet/ingatlanszerzési képessége nincs kor|átozva.

í5.) Vevő tu|ajdonjogának bejegyzését a Budapest Főváros Kormányhĺvata|ának Fö|dhivata|áná|
Eladó kére|mezi, ame|ynek kö|tségét Vevő fizeti meg.

16.) Vevő tudomásu| veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruházásĺ i||etéket ke|l fizetnie.

17.) 2012. január.1. napjátó|a,|7612008. (V|.30.) Korm. Rendelet 1.s (3) b. pontja a|apján E|adó
köte|es energetikai tanúsítványt készíteni és azt Vevő részére átadni. Eladó az energetikai
tanúsítványt az adásvéteĺi szezódésĺg készítteti e|' ame|ynek átvéte|ét Yevő az adásvéte|i
szerződés aláírásával ismeri e|.

1s.) Yevő az e|őszezidés megkotéséve| kapcso|atos e|járási ko|tségek címén az 1'670,- Ft JÜB
e|járási díjat, 1*5.500,- Ft + Afa eljárásí díj összeget és a 1*6.600,- Ft fö|dhivatali e|járásĺ
il|etéket a e|oszerződés a|áírását mege|ozóen megfizetett. Vevő kéri, az erró| szó|o számlát
részére megkti|deni.

19.) E|járó tigyvéd tájékoztatja Fe|eket, hogy a Pénzmosás és a terrorizmus fĺnanszírozása
megelőzéséről és megakadá|yozásárol szó|ó 2007. évi cXxXVl. torvény rendelkezései szerint
azonosítási kote|ezettség terhe|i Fe|ek adatai vonatkozásában. Fe|ek kije|entik' hogy adataik a
szeződésben he|yesen kerÜ|tek rogzítésre az á|taluk bemutatott szemé|yiazonosíti okmányok
aIapján'

Fe|ek jelen szeződés a|áírásáva| fe|tét|en és visszavonhatat|an hozzájáru|ásukat adják ahhoz,
hogy e|járó Ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a
szeľződésse| együtt keze|je.

20.) Felek tudomásul veszik eljáró tigyvéd tájékoztatását, ame|y szerint adataikat az információs
önrende|kezési jogrol és az ĺnformációs szabadságró| szóló 2011. évi cxll. törvény
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rende|kezései szerint kizáro|ag jelen szerződéshez kapcso|ódó megbízás, i||etve a
jogszabá|yokban meghatározott kote|ezettsége te|jesítése érdekében keze|hetĺ.

Fe1ek kije|entik, hogy je|en jogÜgylet nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzésérő| és megakadá|yozásáró| szóló 20a7. évi cXXXVl. torvénybe.

21.) Je|en szerzódésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. adásvéte|re vonatkozó, illetve az ide

vonatkozó jogszabá|yok je|en szerződés a|áírásának napján hatá|yos rende|kezései az
irányadók.

22,\ Fe|ek meghata|mazzák
jogĹigylet łapcsán a fö|dhĺvata|i e|járás során az Ügyvédĺ törvényben írt teljes jogkörre|

képvise|je.

Fe|ek a fenti okiratot e|o|vasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt,
heIybenhagyó|ag aláírják.

Budapest, 2015. év hó .... napján.

Budapest Józsefvárosi onkormányzat
e|adó nevében eljáró

Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt'
'... igazgató

A jelen okiratot budapesti (........., székhe|y: ..........'..) ügyvéd készítettem és
ellenjegyzem
Ke|ĺ Budapest, ...'..... év.'...... hó....'' napján.

okiľatkészíto ügyvéd

VEVO
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1.)

12. számú me||ék|et

TERVEZET

Adásvéte|i szerződés
(egyösszegű fizetéssel)

E|adó tulajdonát képezi.ĺ/1 tu|ajdoni arányban a..Budapest V|ll. kerĹi|et, 36338 he.lyrajzj

számma| jelzett, természetben a Budapest Vlll., U||ői út 58. szám alatt ta|á|ható, 683 m.
alapterületű felépítményes ingat|an.

A nemzeti vagyonró| szó|ó 2011. évi CXCVI. Torvény 14. s (2) bekezdése a|apján A Magyar
Á||amnak _ minden más jogosultat mege|őzó _, az 1991. évi XXXlll. tv. 39. s (2) bekezdése
a|apján pedig a Budapest Fovárosi tnkormányzatnak elidegenítés esetén e|ővásárlásijoga van.

Jogosu|tak e|ővásár|ási jogukka|, postai küldemény esetén a kÜldemény feladásának ĺgazoĺt
napjatol számított 35 napon be|ü| é|hetnek. Amennyiben az elővásárlás jogosultja é| jogával, az
adásvéte|i szerződés kozte és Etadó közĺjtt jon ĺétre' Ez esetben a ........ áĺta| befizetett..'.....'-
Ft, azaz forint osszeget Etadó az elővásár|ási jogra vonatkozi nyilatkozat
kézhezvéte|étő| számított .ĺ5 munkanapon be|üĺ a ........... á|tal vezetett számú
szám|ára visszautalja. A ..........' tudomásul veszi, hogy a befizetett összeg után Eladó
kamatot, vagy bárme|y jogcímen e|számo|andó kö|tséget, kártérítést nem fizet.

Az adásvéte| tárgyát képező beko|tozhető ingat|ant E|adó, az 1993. évi LXXVlll. tv. és a
Budapest Józsefvárosi onkormányzat 32ĺ2013. (V||. 15.) számú, a 6612012, (Xl|. 13.) számú
rendeĺetében, valamint a Képviselő-testület 57ĺ2015. (|l. 19.) számú határozatban fogla|tak,

i|letve a Képvise|ó{estület.../....(.....) számú határozata a|apján 2015....... és 20í5.........
kozott |efolytatott és ennek eredményeként a 12015. (.....) számÚ határozatában
m egá| |apított nyi lvá nos pá|yázat a| apján értékes íti.

Eladó ezenneleladja, Vevő pedig megveszĺ Eladóto| teljes tulajdonjogga|, összes tartozékaival,
megtekintett á|lapotban véte| jogcímén az 1.) pontban körü|írt ingatlan ,|ĺ1 arányťs tu|ajdonjogát

az a|ábbi fe|téte| ekke|'

Az 1 ' pontban korÜ|Írt ingat|an véte|ára: ..... Ft

Yevő 2015. év ...... . napján megfizetett.....,. Ft.ot, a7zz....,.. forintot ajánlati biztosíték
címén átuta|ássa| Etadó, Sberbank Magyarország Zĺt-né| vezetett 14100309-921105;49-
o1ooooo8 számú szám|ájára, ame|y <isszeg a véte|árba beszámít, és ame|y összeget fe|ek

fog|alónak tekÍntenek. Fe|ek a fog|a|ó jogi természetét ismerik.

Felek rögzítĺ, hogy az adásvéte| tárgyát képező 1. pontban meghatározott ingat|anon, va|amĺnt

36341 hrsz-ú telken ta|á|ható épü|etben Eladó á|tal kijelö|t bérlók' il|etve jogcím né|kiili

lakáshaszná|ók |aknak. A nem |akás cé|jára szo|gá|ó helyiségek [iresek. Eladó köte|ezettséget
vál|a| arra, hogy az adásvételi e|oszerzôdés megkotését ktvetően saját kö|tségére a te|jes

épü|etet kiuríti.

E|adó tájékoztatja vevót' hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanban a szomszédos, vevő
tulajdonát képezó ingat|anba átnyú|ó lakások is vannak, me|yek e|he|yezkedését Eladó a
m űszaki r ajzok átadásával ismertet.

Vevő a fennmaradó .....,- Ft, azaz ... forint vételárhátraĺékot az épü|et kitirítéséről szi|i
értesítés kézhezvéte|étő| számított 5 munkanapon belü|, az adásvételi szerződés a|áírásának
időpontjáig - amennyiben E|adó erre vonatkozóan másként nem nyi|atkozik - E|adó Sberbank

2.)

3.)

4.)

8.)

6.)
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Magyarország Zr| á|ta| vezeteit 141oo3o9-92110549-14000008 számú bankszámlájára banki

átuta|ással koteles megfizetni.

7.) Eladó az ĺngat|anon fennálló tu|ajdonjogát a te|jes vételár megfizetéséig, de _ az adásvéte|i

szerződéstól számított _ maximum 95 napig fenntartja. Fe|ek közosen kérik a Földhivata|t,

ame|yhez je|en|egi tulajdonos fe|tét|en és visszavonhatatlan hozzájáru|ását adja' hogy a

tulajdonjog bejegyzését tańsa függőben a tu|ajdonjog bejegyzés iránti kére|em benyÚjtásáig' de
|egŕe|je6b-...... näpjáig. Eladó tu|ajdonjog áÍruháző (fe|tét|en és visszavonhatat|an) nyilatkozatát
későbbi időpontban adja ki(fÜggóben tartás).

B.) E|adó az adásvéte|i szerződés megkotéséve| egyidejĹi|eg az ingat|anra vonatkozóan a|áírja és
e||enjegyzo ügyvédnél (..'.) Ügyvédi |etétbe he|yezi a tulajdonjog bejegyzésére vonatkozi
nyi|aikózatát, ámelyben fe|tét|en és visszavonhatat|an beleegyezését adja saját tuĺajdonjoga

toĺésénez és Vevő 1t1 arányÚ (egész) tu|ajdonjogának vételjogcĺmen torténő bejegyzéséhez.

9') Letéteményes Ügyvéd az 1. pontban írt véte|ár hiányta|an megfizetésérŐl szó|ó igazo|ás
bemutatását kovető 8 napon belü| jogosult és kote|es a bejegyzési engedé|yt a Budapest
Főváros Kormányh ivata| Xl. kerü leti H ivata |ához benyújtan i.

1o.) Amennyiben a Vételár kifizetésére |egkésóbb ...... napjáig bármi|yen okná| fogva nem kerülsor,
i|tetve annak megtorténtét a felek bármelyike a fenti idŐpontig nem igazo|ja hitelt érdem|oen

|etétkezető ugyvéd e|őtt továbbá, ha a je|en szeződés a fenti időpontig bármi|yen okbi|
meghiúsu|, éš errő| a |etétkeze|o iigyvéd hite|t érdemlően tudomást szerez, akkor a |etétbe

helýezett bejegyzésiengedé|yt |etétkeze|ő Ügyvéd köteles ha|adékta|anu| megsemmisíteni.

11.) Fe|ek a je|en szerzodés a|áírásáva|, letéteményes ügyvéd pedig a szerződés el|enjegyzéséve| a
6-8' pontban rögzített |etéti szabályokat elfogadja.

12.) Yevő az ingat|an esetleges hiányosságai címén az E|adóva| szemben semminemŰ igényt nem

támaszthat' Vevő az ingat|ant megtekintette, mint az épü|et tulajdonostárca az ingat|anokra

vonatkozi műszaki tájékoztatást ismeri, tudja, hogy az épü|et te|jes fe|újítáSban nem részesÜ|t,

így bárme|y szemrevételezésse| nem ész|e|heto épülethiba kijavítása szükségessé válhat.

Eladó nem szavato| az ingatlanoknak a tu|ajdoni lapon fe|tÜntetett térmértékéért.

13.) Etadó kije|enti, hogy az ingatlan per-, igénymentes, a tu|ajdoni |apon az ELMÚ HÁLTZAT| Kft.

iavára27 m2 alapterĹi|etre vezetékjog van bejegyezve.

14.) Etadó kÖte|ezettséget vá||a| arra, hogy az elővásár|ásijog jogosultak nyilatkozatát az adásvételi

előszerződés megkotését kovetően beszerzĺ.

15.) Eladó a véte|árteljes megfizetését kovető 5 napon be|ül kote|es az ingat|anok birtokátvevőre
átruházni. Vevő ettő| az időpontti| kezdődően vise|i azoknak terheit, szedi hasznait és ebben az
időpontban száĺ| át a kárveszé|y vise|ése is. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a

birtokátruházásrót jegyzőkonyvet vesznek fe|, ame|yben rogzítik a lakóingat|anokban fe|szere|t

va|amennyi közműmérő á||ását, ame|y mérŐá||ásig vaĺamennyi rezsi-, és közmijko|tséget az
Etadó vĺśe|i, míg ezen időponttó| és mérőállásoktó| kezdődően a hivatkozott rezsi-, és
kozműko|tségekeťVevő tańozik vĺselni. Vevő a birtok átruházást követő hónap e|ső napjától
fizeÍi az ingat|an fenntartási kĺi|tségeit.

16.) Eladó kĺje|enti, hogy az ingat|anna| kapcsolatban k<jzüzemi d'ljtartozása nincs. Tekintettel arra,. 
hogy Eladó erre vonatkozőan igazo|ást Vevőnek nem mutatott be, amennyiben az adásvételi

szěződés a|áírásának napját mege|oző idöszakra vonatkozó tartozást á||apítanak meg, annak
megfizetésére Etado kötetezettséget vá||a|. EIadó k.rje|enti továbbá, hogy az ingatlanoknak
bérlöje nincs.

17.) Felek a Po|gári Törvénykonyv 6:98. $ (2) bekezdés a|apján kizárják mind Eladó, mind Vevő
fe|trj nő értékaránytalanságon alapu Io esetleges megtámadási jogát.

1B.) Vevő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság/magánszemély, e^ Eladónak
bemutatott és eredetben átadott Cégkivonatta| és A|áírás mĺntáva|/Aláírási címpéldánnya|
igazoĺta. Vevő jelen okirat aláírásáva| kijelenti, hogy a Nemzetĺ Vagyonró| szóló törvény a|apján

átlátható szervezeVi n gat|anszerzés i képesség e n incs ko r|átozva.

19.) Vevő tu|ajdonjogának bejegyzését a Budapest Fóváros Kormányhivata|ának Földhivata|ánál

Eladó kére|mezi, amelynek koltségét Vevő fizeti meg.

20') Vevő tudomásu| veszĺ, hogy a megszerzett Vagyon után vagyonátruházási i||etéket ke|| fizetnĺe.

21.) 2012' január 1. napjátó|a176t2OoB. (Vl.30.) Korm. Rende|et 1. s (3) b.pontja a|apján Eladó
köteles energetikai tanÚsítványt készíteni és af Vevő részére átadni. E|adő az energetikai



tanĺisítványt az adásvéte|i szerződésĺg készítteti el, ame|ynek átvéte|ét Yevő az adásvételi
szezódés a|áírásával ismeri e|.

22.) Vevő a szerzidés megkÖtésével kapcso|atos e|járási ko|tségek címén az 1.670,- Ft JÜB
e|járási dijat, az 5.5oo,- Ft + Áfa e|járási díj összeget és a 6.600,- Ft földhivata|i e|járási i|letéket
a szerzódés a|áírását megelőzően megfizetett. Vevő kéri, az erro| szó|i szám|át részére
megkrildeni.

23) Eljáró ügyvéd tájékofatja Fe|eket, hogy a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzéséről és megakadáĺyozásáró| sżo|o 2007. évi cXXXVl. torvény rendelkezései szerint
azonosÍtási k<jtelezettség terhe|i Fe|ek adatai votlalkozásábarl. Felek hijelelrtik, hogy adataik a
szerződésben he|yesen kerÜ|tek rogzítésre az á|taĺuk bemutatott szemé|yi azonosító okmányok
alapján.

Felek jelen szerződés a|áírásáva| fe|tét|en és visszavonhatat|an hozzĄárulásukat adják ahhoz,
hogy e|járó Ügyvéd okĺrataikró| fénymáso|atot készítsen, és azokban rĺĺgzített adataikat a
szeződésse| együtt keze|je.

24.) Fe|ek tudomásu| veszik e|járó Ĺigyvéd tájékoáatását, ame|y szerint adataikat az információs
onrende|kezési jogró| és az információs szabadságró| szó|ó 2011. évĺ cX||. törvény
rende|kezései szerĺnt kizárólag je|en szerződéshez kapcsoĺódó megbízás, i|letve a
jogszabá|yokban meghatározott köte|ezettsége te|jesítése érdekében kezelheti.

Fe|ek kijelentik, hogy je|en jogÜgy|et nem Ĺjtközik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzésérő| és megakadályozásárol szó|ó 2007. évi cXxXV|. torvénybe.

25.) Je|en szeződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. adásvéte|re vonatkozó, illetve az ide
vonatkozó jogszabályok je|en szerződés aĺáírásának napján hatályos rende|kezései az
irányadók.

26.) Fe|ek meghata|mazzák budapesti (;.'........... sz. a|atti) ügyvédet, hogy őket je|en
jogügy|et kapcsán a földhivata|i e|járás során az Ugyvédi ttirvényben írt te|jes jogkĺirre|
képvĺse|je.

Fe|ek a fenti okiratot e|o|vasták, megértették, és mint akaratukka| mindenben egyezőt,
he|ybenhagyó|ag a|áíľják.

Budapest, 2015. év ...... hó ....... napján.

Budapest Józsefvárosĺ onkormányzat
e|adó nevében e|járó

Józsefváros'. 
::::il::ĺ:ä 

Központ Zrt.

A jelen okĺratot ..........i. budapesti (..........,
ellenjegyzem.

székhe|y:

vevő

tlgyvéd készítettem és

okiratkészítő ügyvéd
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1.)

13. számú melléklet

TERVEZET

Adásvételi szeľződés
függőben tartássat

Eladó tulajdonát képezi 1/1 tu|ajdoni arányban a..Budapest Vlll. kerü|et,36338 he|yrajzi
számma| jelzett, természetben a Budapest Vll|., U|lői út 58. szám a|att ta|á|ható, 683 m"
alapterÜ|etĹi fe|építményes ingatlan'

A nemzeti vagyonró| sző|ő2011. évĺ CXCV|. Torvény 14. s (2) bekezdése alapján A Magyar
Á||amnak - minden más jogosultat megelőzó _, az 199'í. évi XXX||I. tV. 39. $ (2) bekezdése
alapján pedig a Budapest Fővárosĺ tnkormányzatnak e|idegenítés esetén e|ővásár|ásijoga van.

Jogosu|tak e|óvásár|ási jogukka|, postai kü|demény esetén a kÜ|demény feĺadásának igazo|t
napjátó| számított 35 napon be|ü| é|hetnek. Amennyiben az e|ovásár|ás jogosu|tja é| jogáva|, az
adásvéte|i szeződés közte és Etadó kozött jön |étre' Ez esetben a ..,..... álta| befizetett ........'-
Ft, azaz forint osszeget Eladó az e|ővásárlási jogra vonatkozo nyi|atkozat
kézhezvételétő| számított 15 munkanapon be|Ĺil a .. á|ta| vezetett számÚ
szám|ára visszautalja. A .........'. tudomásul veszi, hogy a befizetett összeg után E|adó
kamatot, vagy bármely jogcímen elszámo|andó kö|tséget, káńérítést nem fizet.

Az adásvétel tárgyát képező bekoltözhetó ingat|ant Eladó, az 1993. évi LXXVI||. tv. és a
Budapest Józsefvárosi onkormányzat 3212013. (V|l' 15.) számú, a 6612012. (Xl|. 13.) számú
rende|etében, valamint a Képvise|ő.testü|et 5712015. (||. 19.) számú határozatban fog|altak,
jĺ|etve a Képvise|ő-testü|et.../.... (......) számú határozata a|apján 2015....... és 20í5.........
kozott |efo|ytatott és ennek eredményeként a 12015. (.....) számÚ hatärozatában
m egá| lapított nyi I vános pá|yázat a| a pjá n értékes íti.

E|adó ezenne| e|adja, Vevő pedig megveszi Eladótó| te|jes tulajdonjogga|, összes tartozékaival,
megtekintett állapotban vételjogcímén az1.) pontban körĹilírt ingat|an 1ĺ1 arányú tulajdonjogát
az a|ábbi fe|tétel ekke|.

Az 1. pontban korü|írt ingatlan véte|ára: ..... Ft

Vevő 2015. év.'.... . napján megfizetett.....,- Ft-ot, azaz,,..... forintot ajánlati biztosíték
címén átutalással Eladó, Sberbank Magyarország Zrt-né| vezetett 14100309-92110549-
01000008 számú szám|Ąára, ame|y összeg a véte|árba beszámít, és ameĺy összeget fe|ek
fogla|ónak tekintenek. Fe|ek a fog|a|ó jogi természetét ismerik.

í.) Felek rogzíti, hsgy azadásvételtárgyát képező 1. pontban meghatározott ĺngat|anon, valamint
36341 hrsz-ú telken található épü|etben Eladó á|ta| kije|ölt bérlők, i||etve jogcím né|külĺ
|akáshasználók |aknak. A nem |akás céljára szo|gáló helyiségek Üresek. Eladó
kotelezettséget vál|a| arra, hogy az adásvéte|i e|őszerződés megkotését kovetően saját
költségére a te|jes épÜ|etet kitiríti.

E|adó tájékoztatja vevőt, hogy az 1. pontban meghatározott ingat|anban a szomszédos, vevő
tu|ajdonát képező ingatlanba átnyúló lakások is vannak, me|yek e|he|yezkedését E|adó a
műszakĺ rajzok átadásáva| ismertet.

Vevő a fennmaradó .....,. Ft, azaz ............ forint vételárhátra|ékot az adásvételi szerzŐdés
aláírásának napjátó| számított 90 munkanapon be|üĺ, .'... Bank által foĺyósított hite|bó|

fizetĺ meg, amennyiben Eladó erre vonatkozóan másként nem nyilatkozik, Eladó Sberbank

2.)

3.)

4.)

6.)
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Magyarország ZrI által vezetett 14í00309-92110549-14000008 számú bankszámlájára banki
átutalássa|.

7.) Eladó az ĺngatlanon fenná||ó tu|ajdonjogát a te|jes vételár megfizetéséig, de - az adásvételi

szerződéstŐ| számított - maximum 95 napig fenntartja. Felek közosen kérik a Fĺiĺdhivatalt,

ame|yhez je|en|egi tulajdonos feltétlen és visszavonhatatlan hozzĄáru|ását adja, hogy a
tulajđonjog bejegyzését tańsa függőben a tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem benyújtásáig' de
bgĺb|jeón-...'.. näpjáig. Eladó tulajdonjog átruháző (feltét|en és visszavonhatatlan) nyi|atkozatát

későbbi időpontban adja ki(függőben tartás).

s.) Etadó az adásvéte|i szerzodés megkotésével egyidejÜleg az |ngat|anľa Vonatkozóan aláÍlja és
el|enjegyző Ügyvédnél (.'..) ügyvédi |etétbe he|yezi a tu|ajdonjog bejegyzésére vonatkozi
nyi|aikóżatát, äme|yben feltét|en és visszavonhatat|an be|eegyezését adja saját tu|ajdonjoga

törléséhez és Vevő 1t1 aĺányu (egész) tu|ajdonjogának vételjogcímen torténő bejegyzéséhez.

9.) Letéteményes tigyvéd az 1. pontban írt véte|ár hiányta|an megfizetésérő| szó|ó igazo|ás
bemutatását kovető 8 napon belül jogosu|t és koteles a bejegyzési engedé|yt a Budapest
Főváros Kormányhivatal X|. kerü|eti Hivatalához benyújtani.

1o.) Amennyiben a Vételár kifizetésére |egkésőbb ...... napjáig bármilyen okná|fogva nem keľÍj|sor,
illetve annak megtöńéntét a fe|ek bármelyike a fenti idópontig nem igazo|ja hite|t érdemlően
|etétkezelŐ ugyvéo előtt továbbá, ha a je|en szerződés a fenti időpontig bármilyen okból
meghiÚsu|, éš erró| a |etétkezelő ügyvéd hite|t érdemlóen tudomást szerez, akkor a |etétbe

he|ýezett bejegyzési engedé|yt |etétkeze|ő Ügyvéd koteles haladékta|anu| megsemmisíteni.

11.) Fe|ek a je|en szerzódés a|áírásával, |etéteményes ügyvéd pedig a szerződés e|lenjegyzéséve| a
6-8. pontban rögzített letétĺ szabá|yokat e|fogadja.

12') Yevő azĺngat|an esetleges hiányosságai címén az Eladóval szemben semminemii igényt nem

támasfhat. Vevő az ingat|ant megtekintette, mint az épü|et tu|ajdonostársa az ingat|anokra

vonatkozó műszaki tájékoztatást ismeri, tudja, hogy az épu|et te|jes fe|újításban nem részesü|t,

így bárme|y szemrevéte|ezésse| nem ész|elhetó épÜ|ethiba kĺjavítása szÜkségessé válhat.

Eladó nem szavato| az ingat|anoknak a tulajdoni |apon fe|tüntetett térmértékééń'

13.) E|adó kijelenti, hogy az ingatlan per-, igénymentes, a tu|ajdoni |apon az ELMÚ HÁLTZAT| Kft.

javára27 m2 a|aptertiletre vezetékjog van bejegyezve.

14.) Eladó kote|ezettséget vá|la| arra, hogy az e|ovásár|ási jog jogosu|tak nyilatkozatát az adásvéte|i

elószeződés megkötését kovetően beszerzi.

15.) Eladó a vételárteljes megfizetését követő 5 napon be|il| kÖte|es az ingat|anok birtokátvevőre
átruházni, Vevő ettől az időponttó| kezd<ĺdően viseli azoknak terheit, szedi hasznait és ebben az
idópontban szá|| át a kárveszé|y vise|ése is. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a
birtokátruházásró| jegyzókönyvet vesznek fel, ame|yben rogzítik a lakóingatlanokban fe|szere|t

' va|amennyi közműméľő állását, ame|y mérőá||ásig valamennyi rezsi-, és kozműköltséget az
E|adó viśe|i, mĺg ezen időponttó| és méróá||ásoktrl kezdődően a hivatkozott rezsi-, és
kozmĹĺko|tségekeťVevő tartozik vise|ni. Vevő a birtok átruházást kiivető hónap etső napjátó|

fizeti az ingat|an fenntartási kö|tségeit.

16.) E|adó kijelenti, hogy az ingatlannal kapcsoĺatban közüzemi díjtartozása nincs. Tekĺntette| arra,

hogy Eládó erre vonatkozóan igazolást Vevőnek nem mutatott be, amennyiben az adásvéte|i

szěrződés a|áírásának napját mege|őző időszakra vonatkozó tartozást á||apítanak meg, annak
megfizetésére E|adó kötelezettséget vá||al. Eladó kije|enti továbbá, hogy az ingat|anoknak

bérĺóje nincs.

1,7.) Fe|ek a Po|gári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárják mind Eladó, mind Vevő
fe|tĹjno értékaránytalanságon a|apu|ó eset|eges megtámadási jogát'

í8.) Vevő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságimagánszemé|y, ezl Eladónak
bemutatoft-és eredetben átadott Cégkivonattal és A|áírás mintáva|/A|áírásĺ címpé|dánnya|

igazolta. Vevő je|en okirat a|áírásáva| kije|enti, hogy a Nemzeti Vagyonró| szó|ó törvény a|apján

át|átható szervezet/ingat|anszerzési képessége nincs korlátozva.

J9.) Vevő tu|ajdonjogának bejegyzését a Budapest Főváros Kormányhivata|ának Fö|dhivatalánál

Eladó kére|mezi, ame|ynek költségét Vevő fizeti meg.

2o.) Vevő tudomásu| veszĺ, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruházási i|letéket ke|| fizetnie.

21') 2012' január í. napjátó|a176|2008. (V|.30.) Korm. Rendelet 1. s (3) b.pontja a|apján Elado. 
köte|eś energetikai tanúsítványt készíteni és azt Vevő részére átadni. E|ado az energetikaĺ
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tanúsítványt az adásvéte|i szerződésig készítteti e|, ame|ynek átvételét Vevő az adásvéte|i
szerzódés a|áírásávaI ismeri e|.

22.) Vevő a szezodés megkotéséve| kapcso|atos eljárásĺ kö|tségek cĺmén az 1.670,- Ft JÜB
e|járási díjat, az 5'500,- Ft + Áfa e|járási d.lj összeget és a 6.600,- Ft fö|dhivata|i eljárási i||etéket
a szerződés a|áírását mege|ozoen megfizetett, Vevő kéri, az erro| szóli szám|át részére
megktildeni.

23.) E|járó ügyvéd tájékoztatja Fe|eket, hogy a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
. megelőzésérő| és megakadáIyozásárol szi|i 2007. évi CXXXVI. tÓrvény rendelkezései szerint

azonosítási kote|ezettség terhe|i Fe|ek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik' hogy adataik a
szerződésben he|yesen kerÜ|tek rogzĺtésre az á|ta|uk bemutatott személyiazonosító okmányok
aIapján.

Felek jeĺen szerzódés a|áírásávaI fe|tét|en és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymáso|atot készítsen, és azokban rögzített adataikat a
szerződésse| eg yutt keze|je'

24.) Felek tudomásul veszik eljáró Ügwéd tájékoztatását, ame|y szerint adataikat az informáciis
önrendelkezési jogró| és az információs szabadságról szóló 2011. évi cX||' torvény

' rendelkezései szerint kizáro|ag je|en szerződéshez kapcsolódó megbízás, il|etve a
jogszabáĺyokban meghatározott kote|ezettsége teljesítése érdekében keze|hetĺ.

Feĺek kije|entik, hogy je|en jogÜgy|et nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséról és megakadá|yozásáró| szó|ó 2007 . évi cXXXVl. torvénybe.

?5.) Jelen szeződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. adásvéteĺre vonatkozó, illetve azide
vonatkozó jogszabá|yok jelen szeződés a|áírásának napján hatá|yos rendelkezései az
irányadók.

26.) Fe|ek meghaÍa|mazzák budapesti ( .......'...', SZ. aIatti) tJgyvédet, hogy őket je|en
jogĹigylet kapcsán a földhĺvata|i e|járás során az Ugyvédi torvényben írt teljes jogkörrel
képviselje.

Felek a fenti okiratot elo|vasták, megértették, és mint akaratukka| mindenben egyezőt,
he|ybenhagyó|ag aláírják.

Budapest, 2015. év ...... hó....... napján

Budapest Józsefvárosi on kormányzat
e|adó nevében e|járó

Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt'
. igazgató

ellenjegyzem.
Ke|ť Budapest, '........ év ........ hó ...... napján.

okiratkészĺtő ügyvéd

VEVO
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14. számú mellék|et

osszefoglató a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi követe|ményeiről

Az aján|atot a társaság képvise|ője minden o|da|on kézjegyéve| köte|es ellátnĺ.
Az ajá n |atnak folya matos sorszá mozássa| ke|| rendeIkeznie.
A borítékon nem szerepe|het a benyújtóra vonatkozó je|zés.
Az ajánlatot két példányban, kÜ|ön |ezárt borÍtékban keĺl benyújtani, az egyik pé|dányon
feltÜntetve az,'Eredeti pé|dány'|, a másikon a,,Máso|atĺ példány'' szoveget.
A borítékon a következő szoveget ke|l és lehet feltĹintetni: ,,Budapest Vl|l. Rákóczi Út 55.

szám a|atti, 346ggtotN1 és 34639i0/A/8 hrsz-ú nem |akás céljára szolgáló he|yiségek
eIidegenítése''
Az ajánhtot sértetlen borÍtékban kel| benyrijtani, sérÜ|t, felnyitott borítékot a Lebonyo|ító nem

vesz át'
Aho| az nincs je|ezve, hogy másolat is e|egendo, az eredeti igazo|ást kell csato|ni az
ajánIathoz.
Az aján|ati biztosíték befizetéséné| a közlemény rovatba a kovetkezőt ke|| beírni: aján|ati

biáosíték
Az aján|at tarta|mát a következő sorrendben kell osszefűzni:
1. Jelentkezési |ap
2. Ajánlatiosszesĺtő
3. Eredeti, 30 napná| nem régebbi cégkivonat
4' Eredetialáírásicímpéldány
5. A Ptk. e|őírásai szerinti bizonyító eĘĺi meghatalmazás, amennyiben az aján|atot nem

a cég képvise|ője írja alá
6. Pá|yázati dokumentáció megvásár|ásáró| szóló bevételi pénáárbizonylat máso|ata

7. Ajánlati biztosíték befizetésérő| szó|ó igazolás máso|ata
8. Nyilatkozat végelszámolásró|, csőde|járásró|, fe|számolásró|
9. Nýi|atkozat a pá|yázati fe|tételek e|fogadásáro|, szeződéskötésrő|, ingat|anszerzési

képességrő|, ajánlati kotottségről
1o. Nyi|atkożat adó és adók módjára behajtható köztartozásrő|; Kiíróval szemben fennál|ó

tartozásró|

il. iläil',:äá",ľ""äás (beszere zheio:Budapest Józsefuárosi Önkormányzat Po|gármesteri
Hĺvata|a 1082 Budapest, Baross u.63-67.)

13. Bérbeadóval szemben fennál|ó tartozás igazo|ása (beszerezhető: Józsefvárosi
Gazdá|kodási Központ Zrt' 1083 Budapest, Losonci u' 2., és Budapest Józsefvárosi
onkormá nyzat. Polgármesteri H ivata| a P énzíjgyi Ü gyosztály 1 082 Budapest, Baross u.

63-67. ll. em.)
14' NyiIatkozat pénzügyi a|kaImasságról
15. Nyi|atkozat a kézbesítés helyérő| és a bankszámlaszámről
16. Nyi|atkozat átlátható szervezetrő|
17. Az adásvéte|i szerződéssel kapcsolatos észrevéte|ek, módosításijavaslatok
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. uuat ĺłt ss. lokóhaz (Hrsz:36338)

GRIFTON
Propeřty

ÉnľÉxrr.És lsszpľo GL^LI AI}ATLAP
Áz INGATLÁN FoRGAr,n'ĺĺ ÉnľÉI(lünll,

Kisfalu Józsefváľosi V

: kivett lakóházĺ' udvaľ

Az,INGATLÁ.N cÍľIE És NosĺTÁsA
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Teleptilés (város, kerĺĺlet varosľész)

Utca, htpsrÁm' emelet, ajti
Hľsz

: 1082 Budapest
: tlllőí ĺt st.
:36338

Tulajdonos
Jelenlegi béľlő

: Józsefváľosi
: nem ismeľt

Ingatlan ttpusa
Épületen szintosztása
KiizmĹĺ-ellátottság
Telek alapteľiilete
Felépítnény összÍęľtilete
Felépítmények ľedukált' hasanos alapteľtilete

|akć,kuázés udvaľ
pince+fszt.+2emelet
vi| lany, v i1 esatoma" gáz

683 m2

1338 m2

Érrckelés alkalmazott módszeľe

É*ékercs fordulónapja

Faj lagos forgalmi érték
Áz ĺngatlan foryalmĹéľtéke

:324.114,-Ftlm2

Budapest 2015. május 15. Gľifton Fropeľty KfŁ
1139 Budapest, Váđ út 95.

fÄ-ćrmz*nn: a267ga26-211
\ r Co.;bí.0$t3866ł-_

\ł9iKészítette és el lenje5ĺezte:

TornnyÍtr.eľenc
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Éręĺelt inýatląn: I082 Budąpest Üuaiłł sa. kkóĺuźz (Hrsz:36338)

GRIFTON
Pľop*rty

I N GATI./,N É Rr Érĺĺő,łnaT LÁP

1. Á szAKÉRTlI JELENTÉS TiĺRGYÁ, ĺz ÉnľÉKELÉs cÉľ,ĺĺ.

A Kisfalu trilzseÍvárasí Vagyongazdálkodó Kft. (1083 Budapesą Losoncí utca 2.)

megbínaa Gľifton Pľopeľty KľĹ.f a 1082 Buđapest Ünoi ĺlt 58. szám alatti,36338 hľsz-
ú osztaÍlan közĺis tulajdonú |akőház értékelésével.

Áz ingatlanértéÍelés céIj a az íngatlan forgalmi ěľtéItenek a megállapítása.

2. Á szAKÉ,RToI vIzsGÁtAT MlDszERE

2.I. Az ěrtékelési szabđIyrłt, jogwabdly, amelynek megfeĺelően az ěĺtéketés kiszíilt

Az ingatlanéťtékető adatlap a forgalmi éĺék egyszerűsített đokumentálási foľmában töľténő
megállapítása. A vonatkozó - a Magyaľ Ingatlanfoľgďmazók Szövetsége szakmai
bizottsága által kiđolgozotÍ,. ajĺínlrfuoknak negfelelően, az abban megbatĺĄľozott eljfuásokat
követve, az Áľóeszköz Éľtéketők Euľópai Csopoľtja (TEGovA) szakmai ritmutatásai
szeľint, az ingat|an'jellegéľe tękintettel a piaci adatok összehasonlító elemzésén alapuló
módszęľt ďkďmaztuk. Az éľtékelésnéI figyelembe vettiik a 25/t997. (fl.I.) PM és az
54ĺ1997. CJű.t) FM sz. rendeleteket. Az ďkatmamtt módszer es a levont következtetések
éľtelmezese ezekben a jogszablĺlyokban és írárrymutatásokban rögzítettek
figyele. mbevételével, az oI1 meghataľozottak szeľint éľtendők.

2..2. A srłkértőÍ jeIentésben hąszttáIt értékformdk, módszerek mcgnevezése

Figyelemĺnel aa értékeirenđó ingatlan sajátossasafuą továbbá az éľtékeIąs ęéĺjfua az
é*ékelési ryakorlatbaĺ haszľlźńt eljráľasok köziil a vizsgĺílt ingatlan esetében a piaci
iďoľmációk elemzésére épĺilő összehasonlító móđszert alkalmaztuk.

2.3. EelyszÍnÍ szemle ěs ŕdőpontja

Helyszíni szemle iđőpontja

2. 4. Fe th as utlűlt do k urut ntumo k

:f0|'5.május 12'

. tulajdoní lap (nem hiteles, 2Ü15. április 29.)

. szĺntalapľajzok
- helyszíĺľajz

Az ingatlanľól fényképfelvételęk keszĺilteb melyeket mellékletként csatolftmk.
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3. Ä?' INGÁTLAľ.I ISMERTETÉSE

3. l. I ngatlan-ny ilvúnfurtdsí ađato k

Teleptllés
Bęsoľolas
Cím
Helyľajzi szám
Megnevezése
Tęľület
Tulajdonos (ok)
Széljegyek
Teľhęk

Budapest MII
beĺtęľiilet
tiĺoĺ ĺt ss.
36338
kivettlakóház, udvaľ
683 m2
iáo"ľne'osi lnkoľmałyzat 1/1 tulajđoni hányad

Vezetétiog 5 tł,t m2,f7 m2 teľiiletľe; Elmů Hálózati l(ft.

3.2. Az žngatlan elhelyezkedése, óItaldnos leĺrdsa

Az értékelésbę vont ĺngatlan Budapest VIII. keľtiietében, Józsefuáros központ-negyeđ

elnevezésű városľészb er,, ú{.lľĺĺ tt és a Futó utca sarkán talĺálható. Köľnyezetében régebbi

és lijabb építésiĺ, tfusasházas és iizleti cétrl ingatlanok taliáIhatóalq a földszínten és a
pincében tőbbnyire iiztethelyíségekkel, miĺhelyekkel, raktźlta1rJ<a|, az eľneleteken

ĺut.ĺsokkal. e. IakőhÄz összközľĺrrlves. Tömegközlekedéssel a környéken közlekeđö
metróvď, víllamosokkal és autóbuszokkď érhető el. Személygépkocsivď legfuönnyebben

az uttői út fęlőt kiĺzelíthető meg.

A keľület:

Budapest VIII. kęľtilete Budapest egyik pesti oĺdaĺon fekvö kerĺilete. Hagyományos

eheväzése, me|yet a keľĺilęti onľonnłłnyzat is hasznáÍ: Józsefrlĺros. Északnyugatľól
Budapest VII. kerületę, északľól Buđapest XIV. keriilete, keletőĺ Budapest X. keľĺiletą
délnyugatľóI Buđapest IX. keľiiletę, végiil nyugatól Budapest V. keľĺilete hatáĺo|ja.

Teriiletét tekíntve, 6,8 kmz, a legkisebbek kőzé tańonk, đe u itt élők számát, kb. 90'000,

és az itt található lakások szämát,43.000, tękintve máľ nem ez mondható el. A VII. keľiilet
utaľr ez Budapest legfoľgalmasabb keľiilete. Á VIII. kertilet belsö és közepső ľésze a
tömegkiizlekeđéssel Iegiobban ęllátot budapesti területęk kiĺzé taľtozík. A metľón kívĺtl iťt

vafl a Keleti pĺályaudvaľ, Magyarország eryik legfontosabb szeĺnélypályauđvma' valamint a
töľténelmi Józseťvaľosi pályaudvaľ.

Talán meglepő lehet, de a keľĺilet tuđományos _ kulfuráIis . müvelőđesitsľt ĺntézményei

országos jelentőségiĺek. A te[iesség igénye néIkĺĺt néhányaÍ, kiemelvę: Nemzeti Muzeum,
EITE Bölcsészet tudományi Kar, S0TE, Fazekas Mihály Gimnázium, ELTE Tľefort
GyakoĺIó Gimnĺázium, Magyat TennészetÍudományí Múzeum, Piaľísta Gimnázium,
Színbŕłz. és Fílnrĺľríivészeti Egyetem, Szabó Eĺvia Kön1rĺrtár stb.

A keľtilet vagyonéľtékelési, ingatlanfoľgalmí szempontból több, egymástól jelentősen

eltéľö jellemzőkkel ľenđęlkęző viírosrészre, tömbľe bontható.
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Alapvetően a Nagyktiruton beliiĺi és azo;rl kívüli terilietęk jelentenek lényeges

választóvonalat. Á belső Józsefuaľos városrészęn beliil is azonbaĺ célszęrÍi

megktilönböztetni olyan váľosľeszęket, ďtol az ingatlanok éľtéke kiemelkeđöen magas. Így

pl. á ,,pďota neg1ed'' (Muzeum kĺ. ' Baľoss rrtca _ Mĺksaáth K. tér . Szentkiĺályi utca .
.Bľoa/. 

s' utca 
- 

áttď határolt teľĹilet), ďrol számos arisztokĺatikus és nag1polgári

pa1otaépuletet vďóban kimagastó színvonalú épített köľnyezetben találunk.

A József köruttót keletľe elhelyezkedő városľészek mfu elsősorban 19.20 ' százađi bérházak

intenzív beépítésévet jellemezľretö tömböket alkotnak. A Ktinikák metró megálió és a I].

János Pál pápa t# képzele,tbeli vonalától keletre tiĺbb nagy zöIdteľĺilet is olđja az intęnzív

beépítést. (Ludovika Íé't, oĺczy-keľt, Füvész-keľt stb.)

Á Fiumei úttól keletre a Hungaĺia . Könyves K. kľt. köziitti tömbtikľe.vegyes intézményi

hasznosításri övezetęk váltakozasa a jeltemző (Keleti.pu., a volt Ügetö és Nemzeti

Lovaľdą Kerepesi temető, József vaľosi páIyauđvaľ stb.) Jelentős ipaľí telephelyeket is
találunk (Ganz . ue.vĺc Vagongyár, Taurus, FoTAxI stb.), de igényes lakóđvezetek

(Tisztviselőtelep) is megtalálhatóak.

Jól látható, hogy a fövaľos kĺeg7ezés es egyesítés utáni twbulęns fejlődesi idószakában a

koľabban a vĺíľos peremén elhelyezkeđő teľĺiletek szeľvesen beeptĺltek és egyľe több saáIon

és egyľe intęnzívebben kapcsolódtak a nagyváľos növekvö igényeihez. Az ipaľi fejlőđés

ĺagyszźműmunkásságnak is megéĺhetést adott. Gyors igény jelentkezett a muĺrkaslakások

íľánt is. Létrejöttek a szeľény, de tisztességes lakásviszonyokkal jellemezhető bęľhrázas

tombök.

A nagy íviĺ fejlődés az első világhábonlval ért véget. A második világhaborut követően

ped.ig az etĺil|tBtętt ipaľi fejlesztések mellętt nem jutott megťelelő (gyakoľlatilag egyáltďán

iemmityen) erőforľás a lakóéptitetelc' sok esetben az lľrténnényi épiiletek megfelelő

kaľbantaľtásáľa sem. A bérlakások tömege eg;ľe rosszabb áĺlapotba kertilt. Az épiiletek

műszaki állaga a 20. szÁzaď végére elképesztően leľomlott. Ez a folyamat ęw
egeszségtelen spirálba forđult azáltil, hogy a lakóösszetétel szociálisan is felhígutt. Kétes

egzísnenciával rende|kező családok soĺra telepedtek be az ęgy|Tę ľosszabb bérházakba. A
,,nyóckď' jelenség, alrti az épĺiletek miíszaki taľtalľna és állapota mellett, a kifejezetten

ľossz lakó minőséget is jelentette. Ingatlanfoľgalmi, ingatlanéľtékelési szempontból mindez

a buđapesti ingatlanpiaci spektrum alsó szegmensének jeĺzőj évé vált,

A súlyos szociogĺáťrai folyamatok megľekesztésére, felszamolásĺíra több kíséľlet is
sztileteťÍ. Etőbb a ĺakótelep építésÍ hullámok kiterjesztésével próbáltĺík kezelni a jelenséget

(Baĺoss utca' Tömő utca' Leonaľdo utca stb.). Ebben a térségben létesiĺlÍek a leginkább

beĺvárosi elhelyezlĺedéstĺ (panel techĺológiájri) Iakónegyedek. A folyamat azonbaĺ a
nyolcvanas évek elejéľe lęállt. Az elképzelés sikere is csak legfeljebb ľészlegesnek

tekinthető. A ľendszerválrĺst követően a lakasvagyon ,,privatizálásď' még a jobb móúi
övezetekbęn is elsősoľban az akkori akĺnális helyzet konzęrválására voĺt alkalmas eszköz.

Ennek döntő oką hogy a takásmlajdonos kizösségek általában nęm ľendelkemek a
szĹikséges tőkeerővel az időszerü fejleszfések finanszírozásźłloz. A nyolcadik keľiilet

leginkább lepusztult ľészein esély sem mutatkozott a meglévő épiiĺetállomrány

ÜIbi,i| 58. lalłohúz (Hľsz:36338)
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rehabilitáciôlfua, rekonstrukciójráľa. Reális lehetőség csak a tömböket felölető lényegében

teljes bontás és rij építés megvalósítása. Józsefvfuos fejlődésének alapvető tráĺya, a
keľtiletfejlesztés sÚatéslź,ja, az 7996-os kerĹiletfejlesztési koncepció óta változatlał. Az
utóbbi években a keľĹiletbęn megélénkültek a fejlesztésí beľuházasok' kĹilÖnösen a

takásepítések tcľületétr, đe nött az irođalrázak és a kereskedelĺni létesítľrények száma is.
Fontos mutató, hogy a hagyományosan erös kiskereskedelem jelentösége megĺnaľadt. 2000
uÍani iđősz:k egyik legielentösebb eredménye a közbiztonság jeĺentös javulása volt. A
kisebb fejĺesztések melletĺ a keľület jövójét leginkább meghataľozó két pĄekt a Corvĺn
Sétány Program (CsP) és a Magdolna Negyed Program (MNP). A Corvin sétány Pĺogram
hatasa már most kimutatható a Józsęfuĺáľosrď kialakult negatív kép átalakulásában. Ezt
tźłnasztja alá a meguŕĺvekedetĺ lakaskereslet a pľojekt középkategóľíás lakási iľĺánt. Míg a
CSP a keriiĺet díĺaľrikáját' kitöľést, a fejlődést ľepľezentálją a MagdolnaNegred Pľogľam
a táľsadalom fejlesztésének a mintaprojektje. Az MNP a negyedben takók
életköľĹilményeinek a kĺs lépésben töľténö javít,ás t tíĹzta ki céIuI'

A kertiletben - dę mas fiváľosi bęlső teľülęteken is . az ipar szerepe jelentősen csökkęnt.
Ennek a csökkenésnek az ellenéľe a keriiletben továbbra is a fővárosi áÍlagot meghaladóan
találhatók ipari területet jelenleg ves|es íntenzitással. Józsefufuosban az iparteľĺiletek
aľáĺrya jelentős, a kiilső.józsefufuosi teľĺileteken. A keľiiletben a Ganz ne5led teľilletén volt
talĺĺlható tľadicíonális naryipaľi teľiilet és ehhez kapcsolódó uÁv logisztikai bázis, amely
az elmrilt évtizeđben végérvényesen elvesztette jelentőségét, és bonyoluh fulajdoni
vĺszonyainak köszönhetłĺen jelentős átstľuktrłľálódĺáson esett át (volt kínai píac). A kerĺĺlet
másík ipaľi teľĺilete a Százados negyeđben megőnzte pozÍcióját és bizonyos méĺékben
koľszeľiĺstĺdésen esetĹ át (AręnaP|áł'a, Aľéna Center)'

Az éľtékett ingatlan közvetlen környezetében van a Coľvín negyeđ új építésÍĺ lakóházakkal,
szállođákkat, irođaépiiĺettel és bevásáľlóközponttal. Infiastruktrľális ellátottsága jő, az
utcák burkoltak, köaĺriivesítettek. AzÜtlôi rit a főváľos egyĺk legfrekventáltabb ťrtvonalą a
belvárost ktitÍ össze a peľemkeriiletekkel és a ľeptilőtéľľel. A pmko|ás az Ęatlan
köľnyezeteben nebézkes' a Corvin bevásáľlóközpont parkolóhĺázaban lehetséges'

Az értékelt íngatlan telke téglalap alakri' felszíne sík' a bkrház záĺtsoľu beépítéssel az
ult0ĺ rĺt _ Futó utca saľkon épĺitt.
A vizsgált lakóház Práteľ utca felé néző kisebb ľésze íđegen tulajdonban van. A 36338
hľsz-ri vizsgá|t teleken lévő lakóhĺáz aszamszśőos 36341 hľsz-ú tęlekĺe nyulik är, 

^3634Ihľsz.ú telek és ezen lévő lakóházszintek a Magyaľ Álum és Dľ. Sz. Gy. M.
tulajdonában vanĺlak.
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Uuői lżt 5 8. ląkóhúz (Hru: 36338)

A vĺzsgált ĺngatlan leíľása:

A vizsgált 1akóház Práter utca felé néző kisebb ĺésze idegen tulajdonban 
-van. 

A 36338

hrsz-ú łiogĺt telken lévő |akóház a sznmsz.éđos 3634l hľsz.ri te.le.kre, nyrilik áÍ. A j634l

hnz-ú tę|ek és ezsn\évo takóh.Łszintek a Magyaľ alum és Dr. Sz C'y

tulajdonában vannak. A [akóház mindegyik szintjén tatálhatók olyan ingatlanrészek (pl:

!akás, pince, közös területek), melyek egyik részę a36338 he|yrujzi számono a masik ľészę

a 3$Ą1 helyľajzi számon fekszik. Az iđegen fulajdonban lévö ľészek nem közelíthetők

meg önáltóan'-Az éľtéketésnél csak a 36338 hrsz-n lévö ingatlan egrségeket vetťĺÍk

figyelembe.

3.3 Felépítmény Ísmertetése

Lakóház:

Építés ideje
kgatlan típusa
L.. . , t
Łprte$ moo
alapozás
szigetelés
taľtószeľkezet
ftdémszeľkezet
falaz.at
tetősr*tkezpt
béjazat

1836
Iakóhfu
hagyományos tégla
sávalap, állapota nem ismeľt
bitr.menes szigetelés, állapota nem ísmert
tégla szeľk er.et" kőzepes állapotu
acélgerenđás és fafiidém, közepes állapotti
tégla szerke zet, közspes állapotri
nyeÍegtetö' megfelelő állapotti
cserépfedés, megfeĺelő állaponl

kĺilső feliitetképzés: köporos vakolat, megfelelő állapotu
kĺĺtső nýÍiszátők : faszerkezętií ablakok és ajtók, közepes állapotúak

Az értékett ingatlan hagyomanyos tégla szerkezettel épütt, pínce + ft'ldszint * 2 emelet

kialakítással. A pincében táľoĺók és tiáethelyiség, a fiilđszĺnten és az emęletęken lakások

vannak A belső udvaĺ tęrbrľkolatal eilátoĺ. Az 'U' alakú Lakóház belső tldvaľa a
szomszédos lakóház teľĺiletétőI téglakeľítéssel lehatáľolt. A szinteket 2 tépcsóhaz kiiti
össze. A pincébe lejr.rtást uđvmi és utcai ajtók biztosítják. A lakások a tépcsőhĺázakbó|

illetve a fiiggőfolyosókĺól megközelíthetők. Az íngatlanban minden ktizĺľrü megtalátható.

A lakóhazban lift nem kerĺilt kiépítésľe. A boltíves pinceszint belmagassaga 2,6 m, a
takások belmagassága 3,7 m. A ĺépcsőházak, fliggőťolyosók, lakások, pincehelyiségek

ťelirjíüfura szorulók" közepes miĺszaki állapotťiak.

osszességében a lakóházszerkęzeti elemei, homlokzatą tętőszerkezete,nyÍ|ászźtrćlí, közös

basznälatúterei és béľleményei egyaľránt közepes müszaki állapotuak.

H.ll39 Budapest Váci út95. ge.ĺ"
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3.4. Atapteľ liteti adatok

Az lngxlał hasanos alapteľĹileti aśafuj a mellékęlt felmérések és alaprąizok alapjĺán

keĺiltek meýlatfuozźsra, Af eltérő kialakítlás és funkció következtébęn az egyes
funkcionálisan és teriiletileg, illętve késziiltségben elhatáľolható épülefiészek alapteľĹileteit
a számított haszĺros alapteľĺiletben eltéľö súllyď vettřik fi gyelembe.

t&tyĺség.megnerezés
helyiségek nettó

alapteľĺilete, m2

ľeđukálÍ/nettó
teľü|etaľánya 7o

belyĺségek
ľeđrrkált

elapteräletc,
2

m

Ingatlan helyÍségeÍ

vtnce
28.raktár 3Ą26' 3F/o t0"24

29.ttdet 32,t 3F/o 9.Tf
3Ü.tldet t47.48 SV/o 73:t4

köżis pinceľész 86,37 3Ú/a Ł5.91

ŕöldszint
fszt. ĺ 99.n lW/o 99,É2

fsa2 6Z7l lWo 62.71

fsd.3 37,91 l0ľ/o 37,91

fsü4 37.?S lWo 3?25
fsŹ.5 sa2i IAU/o fi24
fst.6 29.49 |0ť/o Đ49
fsú'.7 L45 l0ľ/o L45
I.emela
em.l0. /ĺ0'00 lffilo 40,00

em.ll 91.s6 |ať/o 91.56

em.ll-a 86:ľ7 IAcP/o 86:ft
eĺĺ|2 39-ffi l0ff/o 39p6
em14 5?2Á l0ffr'o s726
em.l5 33,00 Íťffr'o 33,00

Z.em.l9 52.n 10ff/o s237
f.em.20 134J3 lWo" I3453
f.em2I 42,59 lWo 42,s9

f.eĺll-2.2 40,48 lWo 40,48

Lem23 61,76 lWo 61,76

f.eľĺl.?Á 35.57 lWo 3s.57

Lem25 ą50 1009/o 2,54

lngađan öĺszesen ĺ338.19 1157J3

llelyszínen ettenőľzött teľütet (ď) 1338 tlsT
ľutajdoni lap szeľinti teľĺilet (m. 683.00 683,00

Az értékmegbatÁrozáls során Íiryelembe vett ľeđulĺált alapteľület iĺsszesen: 1'15? m2.
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GRIFTON
Pľopeťty

4. Érték meghatóroaÍs

Az' éľtékelés célja a kijelölt ingaÍian mai piaci értékének meghatározása volt. A
25/tgg7.(ýIII.I.} PM. rendelet, valamínt a TEGOVA iľĺányelveiben (ielenleg: EVS 2003)

ehőírtmódszeľtani elvek és kovetelmények által. elfogadott đefiníció szęľint:

,ľiaci (forgďmi) érték ań a piaci aľat jelenti, amely összegéĺ egy vag1ontĺárgyban való
éľđekeltség méltányosan, magár{ogi szetzÁđés keľetébęn es az értékelés iđőpondában

váľhatóąn eladhaĺó, feltétęleaľe a következőket:

. azelađó hajlanđó az eladásľa

. az adásvételi táľgyalások lebonyolíĺásáboz. ťlgye|embe véve a vagyontáľgy jellegét

és a piaci helyzetet, megfetelő hosszrlságri ídőtaĺam áĺl ľendelkezésĺe,
ł atfug!ďás időszakában az érték nem változiŁ
. a vagyontfugy szabadon keńiĺ piacľą meghirdetése megfelelő nyilvánossággal
l átlagostól eltérő, speciáIis vęvői kiilön ajáľrlat figyelembevételéľe nęm keľĺil sor.

Á vagyontáľgyak piaci éľtékének ľneghatfuozasáĺa a szakiľođalorn három nemzetkĺizileg
elfogadott és alkďmazott éľtékelési módszęrt ajfuil: a piaci összehasoĺrlító adatokon
ďapuló., a költség-ďapú- és a hozam.ďapú megközelítést. Az egyęs konkľét esetekbęn

ďkďmazandó módszer megväLaszl.ását az éľtékbecslés céljé az étékęlenđő vagyontaľgy
jellege és a módszęľ adatigénye is befolyasolja.

Az ingatlan piaci értékének becslésérę a Gľifton Propeľty Kft. szakéľtői jelen esętben a
pÍaci ađatok alapján töľténö összehasonlító móđszeľt taľtották ďkalmasnak.'

Az éľtékbecslés készítése soľáĺt ax fettétęlezttik, hogy a vagyontáľgyak tulajđoni viszonyai
ľenđezettek , azak foľgďomképesek, szabadoĺ átn:hárhaÍć../r., és az így megĺállapít'ott piaci
éľtékben nem ttilĺľözóđik semmiiyen teľlrelés értékcsökkentő hatása,

4. 1. Fq realmí é rté k meg4g!úro.úłc nicci ôs sze'lałqilltiió-nlóďs ze ł re l

A piacĺ össz,ehasonlító nnegközetíÍós tényege az, hogy a közelmtittban eladotf, illętve
értékesítésrę felkínált varyontfugyakat összehasonlítjuk a jelen éľtékbecslés tłáľgyát képező

ingatlanokkal. Az összehasonlítłás több, kiĺIönféle szempont ďapjáľr töĺténik. Ezek k{izul a
miíszaki, az építésr.eti, ahasná|ati és a hasznosíthat.ósági szernpontok, az ínfrastruktuľa, a
k{ĺmyezetí jellemzők, a jog és a szabályozási szempontok a legfontosabbak. Ha a felsoľolt
jellemzők vďamelyíke tekintetében az éľtékelendő íngatlan lényegesęn kĺiliinbiĺzik a
hasonlítĺłsra kivŕrlasztott viszonylag homogén ingatlan-csopoľttól, azt a faj|agos alapéĺék
(Fťm'áľ) kiaIakításakoľ éľtękniivelő vagy -csökkentő tényezőként figyelembe kell vęnni'

H-Il39Budapest,váciút95.r.*ĺ'l ";:rriij.':.!i:|:r+ $i:í.i!{j ,,iŻ.l ,\'i.i)|.'lĺi:!}.Ł,'E.s-++jé:pľ$psdłg.sđftqeu.c.
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ÉĺÉkpk ineatlan: ]082 Budapest, ťíIlői tit s8' lakóhaz (Hrsz:36338)

GRIFTON
Frľpeíty

A módszeľ úkalimazźľläĺakaza feltétele, hogy azéľtékęlęnđő vagyonŁĄrgyhozhasonlÍttrató
ingatlanoknak legyen valós piaca" s az éĺtékelő rendelkezzen az összehasonlítást lehetóvé
tevő adatokkď. Az összehasonlító elemzés ktĺrébe 3 daĺab, a vlzsgá|t ingatlaľlhoz
leginkább hasonló ingatlanokat voĺtunk be. tsszehasonlitásÍ eg7ségnek - a vizsgaÍt
ingatianok jeltegébőt ađódósn -- 1 m" hasanos teľiilotot választotfunk.

Az összehasonlítas elemeit azingatlaa azon jellemzőĺ atkottáŁ meĺyek a vételáľaťajánlati
arat iegiobban befotyłásol.iak. A figyelembe vehető fontosabb tényezők az ďábbiak:

r elhe}yez'kedéseo
r telekteľtilete,
r haszĺrrílhatósagą közmiivesítettsége
o mťiszaki taľfalną állapota
. az ajáĺrlatjellege.

Az éĺtékelésbęn kínálati adatokkal dolgoztunt mível az énntett ingatlanpiacľa a kínálati
piac a jellemző, ezért .10o/o áľkonękcíót alkďÍuaztunk. A vízsgált ingatlan és az
összehasonlításba bevont ingatlanok közötti küliĺnbtĺzőségeket koľekciós tenyezők
alkalmazásával hidďfuk át.

A teljes lakóház nem önállóan megközelíthető kĺsebb ľésze ídegen tulajđonban van. Á
vizsgált lakóház speciális fulajdoni helpete miatt értékcsökkentó tényezőt alkďmaztunk,
melynek ĺuéľtékét 15 %.ban állapítottuk meg.
Becstiltpiaci foľgďmi éľték_ 15 % éľtékcs{ĺt&.entő tényező = Koľĺigáltpiaci éĺék

440.800.000 Ft - 'LS o/a:374.680.000 Ft

A ľészletes számítĺłsok alapján a oÍłcÍ összęhasoltIĺtŁ wóđszer , gúkalwzósdval
meghatáľoztuk a 1082 Budapest, ťilbĺ tit 58. szám alattĺ,36338 hrsz.rl, a fentÍekben
ľészletezett, a Józsefľáľosĺ Önkoľmán5zat. tulajđonában lévő |akőház koľľigált piacÍ
éľtékét' *mely kcľekítve;

375.000.000n- Ft,

azaz lďráromszázhetvenöfmĺtlió forĺnt.

A forgalmi éľtékteheľlľrentes íngatlanravoĺatkoziŁ es ÁFe.t nem tlÍtahf,az|

Áz ingatlan piaeí éľtékére vonatkozlŕ
Joglaltuk össze.

Budapest, f0|5. május 15.

eĺpmzěst a következő olđałon kiizöIr &űbÍózaÍban

Grifton Fropeľtv Kft.
- 1139 Budapest, vači uĺss.

(.-trflosąimizzałg0a6.2-47
\r. 1 Cg}St9-938604

.al

Toľonyi Feľenc
Ingatlanfoľgalnů éľtékbecslő
névjegnĺék szám : B345tl20ł2



Äz ingatlan firnkcĺćĘa
Telepĺitée
Utca' háaszám
Épiilet szintosztása
Épůlet haĺznos ôsszteľiitete
telek terliletc
Komfuľđokozata
Áltapot
á'iánlađ áĺ Ft.ban
Kínd|4;4ę1ę

lsezehąsonlĺtő ađat forrása

Megnevezés

: 1082 Üllat łt 58, ląI<aház

Az értékelenđ6
íngat|an ie|lemz6i

LakÓháu
Bp.'VIII.lĺer.

Üuoĺ ĺtse'
4 szĺntes

1157

683

komfoĺtos
Tégl+kôzcpes át[

KoĺĺekciÓs téwez6k

Faibgos kÍaálłtĺ át (Ft/mĐ

I,akőház

lłp., \'. kcĺ'
irĺa1ryaĺ utca

5 szintes

807

?40
komfortcrs

tćgta', fclriiított áll.
630 000 000

2015
adatbázis

elbelyezkeđés (1)

ingatlan mérete (2)
telek méľet (3)

basználhatőeág (4)
kÖzm{ĺvelr' komfoĺtoseág (5)

m{lszaki állapot (6)
aiánlati áĺ (?)

1

ApÍac[ kotekcÍô mértéke ősszesen

A fig5zelembe vętt s lygzáeok

KocigáIt s lyozott átlag elađáei áĺ (Bt/mz)

KonĘált fallagos ďadásÍ árak (Ft/m21

Ôsszehasonlítö adatok ie11emz6i

+-'....J.'..á .*..J;".' '{nrŕ|o.4

GRIFTON
ľr*ptítľ

Iaktiház
Bp., \'1. kcr.

Kazinczy utcĺ
6 sziotcs

1 019

391

komfoľto".

tćg|o, iszeĺ3 áJł.

704 000 000
f915

adatbázs

$zázalćkos koľĺekcíÓ

780 669

Iakohät,

Bp., V. lrcĺ.

Pctófi S. utcł
6 szintes

1 f87
1 500

htlmfĺtrtos

tégla" Íel riiított ál|.

627 700 000
201 5

|ľlltr.comzŁ7n67'71

iobb -1096

hasonlô 09íl

J

iobb
haĺonlĺí a%

az('n()s 0Ö/o

iobb -10%

iobb -70o/o

H.lt39BudapesąVácirit95.ľet':":}ł;íi]ĺfli)'iŕi]!}*ír+trĺ: r.!ł-iiLi)i);l]...ĺĺ:$.tf;.ĺnfiłł:pľsgęryssdÍqgB.hu

Százaléktts koľckciťl

-5{.f

:'-'.'.'".....Í ....'.......'i

10tr/o

69A 873

l.akĺiház

Bp,, \', kcr.

Básg'a utca

4 szĺrrrcs

1 218

254
komf<rrtoo-

tćgla, jÓ állapot
643 000 000

2015

ine.comĺ7194356

jobb -10%

ľnsođĺi 0o/o

iobb -5%

hĺsoď Qa/o

Azonos 0o/o

iobb -SVo

iobb -10o/o

4

380 961

i.:',ĺ40 s00 00'0

.35%

507 435

Százalćkrxs koĺekciĺí

lak hłv
Bp., Vl- kcr'

BcncztiÍ utrfl

4 szinľcs

2?30
1 024

kĺ:mfortos

tćgla' i áll.

600 000 000
2015

ins.com:69814ľ

#7 7?3

?0%

iobb .75ł/o

hasonlÓ 0o/o

ĺosszabb 5r/o

hĺsĺlnl<l 0%
aronos 0%

Íobb .1096

iobb -70h/o

I

łaa/o

483 671

Százalékos konckciť

527 915

200h

iobb -15$ä

hasonlô 0oio

iobb -5%

hasonl Olto

laoilts O(r'it

jobb -l0o/o
iobb -1OYo

.30o/o

341 406

Százalékos koĺrckciĺi

269 058

iobb ^10%

rurgy< b 5%

russzabb 5o/o

ĺosszabb 5%

o%onos 0%

hasĺłnlĺi oo/o

iobb .10Đ/o

20%

a zdz, N égyś zđ at e * w e n mllIfÄ. ny otcs ruÍtczer Ío łía t

40%

316749

20%

-5%

255 605

20%



Az ingattan firnkciÓia
Telepiĺtés
Utca,hŁszám
Ép leten belĺili elhelyezkedée
Ingađan bałzĺos ôs gzterůlete

Kombrtfokozata
ÉpÍtés éve
Szcrkezct' áIlapot
Elrdási áĺ Ft.ban
E|adás iđeie
ÖeszehaeoalftÓ ađat bĺĺása

Megnevezés

: 1082 ÜIlör 58, lakő|aáz (Hrsz:

Az éľtékelend6
ĺngatlan jelleĺnzöi

La'lđe
Bp.'YIII. keĺ

Üu6l rtt 58.

ĺ. cmclct
5?

komfonos
1836

Téglĺ' t6zcpcs át|.

elhelyezkeđés (1)

. ingat!łrr méĺete (2)
hagználhatdaćg (3)

Lözmüvet kom Íbnos s{g (4)
mÍIszĺkĺ állapot (5)

ing*đÁa đhelyezkeđéoe épůleteĺ betůl (6)

KoĺrekclÓs téĺrvez6k

Faflagoe ldnátati át (Ft/mą

lakĺLs

Bp' Vtll. kcr.
. jłutĺi utca

2.cĺnelet

7ł
koĺnfoĺtos

1900

tĘh' i'' ĺí[aPot

26 4rn 000

2015

adatbízis

1

A figaelembe vett e tyszámok

,4' pÍacÍ kotekcÍő méĺĺ;ékc ö sazeseil

Koľrĺgált sűlyozott átla* ehđáei ÄÍ (Btl

KotlgáIt Íaflagos ďadási áratrr (Ft/m, )

..qltlggatlaĺ 
i'i:oĺit pĺirdí rÍĺiaľmi łrtłľě i

.".:ł ĺ.'..i.lj ..',.,'''.'..'.: ;'...-.''.J

GRIFTON
Fľop8rty

Összehasonlítĺá' adatok iellemzőí

t.okás

Bp., \'lll. kcr,

Kisfalud.r'utca

l.cmclet

51

koĺntbrtos
1912

tćgla ktlllęeĺ áIL
19 0fr1 00{)

zJ15

adntblíz^ĺ

2

Szrízol kos koĺľekciő

377 143

lĺluĺs
l}p.; VIII. kcľ.

Pĺítcr utca

l.cmclct

9'
komtbrtos

l9(x!

tuęh, áth6os átl'

2S &l{) ru(r

at15

adĺtbázĹł

hasonlł3 oYo

nagyobb 5%

hłscml ĺvo
azonos Oslo

tĺsonl a%
lrł <mlá o/"

r

mal

H.ll39Budapest,Vácí t95,.rľ,ĺ.. ľJFłiii.i.7{)źi):łĺiip*o.,ĺ'lt(ii!':'i] ÍÜ.}iJ{i;t.í,lrĺ$iłi propąľtYG|qriftęa.b$.

t00Yo

l,ĺkis
Bp. VIll. kct

I,eĺrnrĺlo ĺia Ylnci u

2.cĺnrdat

It0
kĺrmfonos

1932

t.íľlą iÓ á|lopot

32 lm (Klo

2015

adetMás

zázalékos koĺrekciäizáľalćkos ltotĺckđ'

372549

hnsonlô 0o/o ...
klĺebb -5,,/o

hasoďô 0% . .

l"toflos 0%

ĺosszabb 5%
hłcaĺlA ('o/^

#a?26

ľ/o

18 800 booił::

396 000

}akís
tlp., \'lli. kcr.

I.Ion.áth Mihíly tćĺ

2,cmr:let

6G

lĺomfołtos
19ľĺ|

tć1łla' ĺídqos áll
21 7(Xr ([K)

2015

a<|atbázis

200/o

290 909

hasonlÓ o%
kiscbb -5%

hĺĺonlťl 0o/o

azono$ 0o/o

hasonl(i 0o/o

hąsnnlÁ (|n/"

0o/ą

372,549

zÁzłlékos lłorckcil

291 818

Ztr/o

iobb -5%
kisebb -S%

hasonlĺi 0%

-r%

216364

auonos

haĺonlťl 0TÓ

hascnl 0%

izázalćkos koltekcil

3676ő?

2A%

bnsonl 0%
kłscbb .5%

ha.sonlł3 0o/ě

a?onos Oo/o

hasonlÓ 0o/o

hason|ő 0o/o

0r/o

.Í0%

26Ż636

20r/o

-5fr

343 583

?0%
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5. Sp eeiútís feltételezések, korldtozúso k

A megá|lapított érték az ingatÍaĺt forgalomképes, beköĺtózhetö, teljes per., igény- és

teheľmentes állapotutulajđoąiogáľavonatkozik, a helyszíni szemlén megismeľt állapotban.

Áz élt'ék.e|ő kijelenti, hogy azértékęlés tźlĺgyźltképezi| ingatianhoz semmineľrű személyes

és anyagi éľdekeltsége nem füződik, az iůta|a meghatáľozofi éľték semmilyen
összeffiggésben nincs a megbízasi đíj nagyságával.

Az éľtékelést a készítendő szakvéleményben ľészletesen felsoľolt, kapott szóbelĺ és íľásbeli
ĺnformációk ďapjan készítettĺik et. A Megbíző az iitalla szolgáltatott és az éľtékeiésnél

felhasanátt adatok hítelességét és valódiságát szavatolja.

Ísy a Megbízó áLtal, rendelkezésiinkĺę bocsátott iratot egyéb dokumentumok
Íanulmrĺnyozásän tulmenően jogi természeťii vizsgílatot (ogcím, vagyoąiogok
érvényessége, stb.) nom folytattmk, Az ngarlan forgalomképességének jogĺ eľedetli
koľlátozásfuól a tulajdoni lapon bejegyzetfeken túlmenően nincs tudomásunk, de ezéĺt
felelősséget nem vĺłllalunk

A rendelkezésĹinkľe bocsĺĺtott adatok és infoľmációlq melyeket az éľtékelés soľán
felhaszniltrrnt tudomásunk szeľint helytállóak és pontosak, azonbarĺ te]ies köľ'i
ellenőľzéstíket nem volt móđunkban elvégeari, e?śrt felelősségünk e vonatkozásban
koľlátozotfoiak tekintendő. A szakvéleményhez csatolt iĺatok és dokumentumok csak az
ingatlan bęmutatását szolgrílják.

Megbízó tuđomásul veszi, hory az értékelő aa éĺtékęLést szemrevételezés és a Megbízó
adatszolgríItatásai alapján készíti. Az esetlegesen fennálló, dę szenrevételezéssel nem
észięlhető eĺtékbefolyĺásoló Íéĺyezőkétt az értékelő felelősséget nem vĺällal (pL;

épiiletszerkezeti, talajfel szíĺ a|atti,stb. problémák).

Ae ingatlanon éľtékelt felépÍtmények éĺtéke magában foglalja az ÚptbÍet ľendeitetésszeľíí
haszrĺäiatáůloz sztikséges fęlszerelések, gépészeti berendezések értékét, de nem taftalmazea
azađattfunkcióhoz kapcsolódó telepített vagy mobil eszközök uśkét,

Az éľtékelés időpontja2aI5. május hó, a kiĺzga?ÄasĄg'jogĺ fettételek és piaci viszonyok
elöre keltći pontossággď nem pľognosztízálható változásai móđosíthatják, illętve
érvényteleníthętik a szakéĺtői vélemény foľgalmi éľtékľę vonatkozó megállapĺtásait, ęzért
az értékelés foľdulónapját követő 6. hónapon tril töľténő felhasználás esetén a megadott
érték feliilví zsgáÄata ĺndokolt.

Au áItalunk megbatarozott éľték a fentiekben vźľ;alt feltételeken alapul, és a Megbím iltal
megielölt célĺa töľténő felhasználásbau érvényes.

A mębízó hivatalos téľképkivonatot nem adott át ľészünkľe, illetve az źiltala küldött nem
hiteles tulajdoni lapon nęm látszík minđęn infoľmáció. Az esetlegesen ezekből eređő
pontatlanságokéĺt fetelősséget nem vĺłllalunk.

H-ll39 Budapest Váci tit95. r-'*l., ĺ.ii: li);.tł': '{.iJ {.1Ł F.'+xl ĺ...:.lĺi}j Jj'|j Ýĺ'lłí;l E'.ťr:'Í*ĺŤłpľsEfgĹ@oriftoE'fu



t082 Eudapest, Üllői út 58. |akőhláz (Hrsz.: 36338)

Köľnvezet. utca

Lakoh az ut c ai homlokzata

Lépcsőház

Lakőházk

Lakőh ža udv aĺi kij őr at a

2()15. május i2.



1082 Bu'đapest, Üllői út 58.lakóház (Hrsz.: 3ó338)

Lakőhazudvara

Lď<ohtn uđvari homlokzata
2015' ináius l2.

Udvari



1082 Budapest. Üllői út 58. |akőhő.Jz (Hľsz.: 36338)

i

i
I

LakőIláz Üilői útra néző ĺészę
Lakőház Práteľ utca felé eső idegen

tulajĺ1onú része
f015' ĺnájus 12,



Lakőhäz

Hátsó

ĺ082 Budapest, ÜilőÍ út 58.Iakóház (IIľsz.: 36338)

Szomszédos lakóház uđvaľa

Padlás

2015. május 12.


