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Budapest Józsefváľosi Onko rmányzat
s*ęp"-|gę!ő-je;*!ii|9!-ęp:fu 4:q

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a döntés tarta|mának részletes ismeľtetése

A Józsefuaľosi onkormányzatKépviselő-testülete 153l2OI4. (vilI.2].) számu
hatáľozatźlban elfogadta a ,,Megállapodás a Corvin Sétany pľojekt kerctszerződés közös
megegyezéssel töľténő leztrásátő|,, elnevezésű megállapodást. Az onkormźnyzat és a
megvalósításban ľészt vevő befektető paľtneľ közösen úgy döntöttek, hogy a teľületen lévő
egyes ingatlanjaikat, csereszeľződések révén, három ütemben átadják egymásnak, így mind a
Corvin Zrt.,mind az Önkormtnyzatmegvalósíthatjaaterületet érintő fejlesztési terveit.

A Megállapodás alapján Ingatlan Csereszeľződés III. E|oszerzódés került megkcitésľe a
Fufureal 1 Ingatlanbefektetési Alappal.

Az ingat|ancsęre 3. ütemében keľül sor a Tĺjmő utca 16. szttm alaÍti téttsasház önkoľmányzati
tulajdonú albetéteinek és a Befektető érdekeltségébe tntoző Szigony u. 32. szám alatti iires
telek cseréjére. Az ingatlanokat részletesen a hivatkozott megállapodás V3-as számű'
mell ékl ete tarta|mazza'

A csere alapját a2014. május 26-aI készült közjegyzői nempeľes eljaľás keretében kiľendelt
ígazságugyi ingatlanszakértói szakvélemény a|apozta meg, amely szerint a cserében éľintett
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E|őteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 20I 5. szeptember 1 7, , sz. napirend

Táľgy: Javaslat nyilvános páůyázat kiíľásáľa a Budapest V[II. keľü|et, Tiimő utca 16. szám alatti
táľsasház łinkoľmánvzati tulaidonú albetéteinek éľtékesítéséľe

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
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Y ár osgazdál l kodási és Pénzĺi gyi Bizottság véleményezi x

Embeľi Eľőfoľľás BÍzottság véleményezi

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságy'Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnekaze|oter jesztésmegtárgya|ását.



Tĺimő utca 16. szám tátsasház önkormányzati albetétjeinek forgalmi értéke mindosszesen
111.270.000.- Ft.

A független igazságúgyi szakértői véleményben az önkormányzati tulajdonú albetétek értéke
nem egyedivizsgtiat, hanem mintavétel és bizonyos korrekció a|apjánkeľült meghatźrozásra,
mivel a szakértő egyes' évek óta lefa|azott, tires lakásokba nem jutott be, ezért a felek a
megállapodásban rögzítették, hogy szükséges a csereingatlanok ismételt felmérése. Az ilj
szakértőí vélemény elkészültéig a megállapodásban 75.000.000.- Ft csereértéket hatfuoztak
meg felek, igy az alábbi konstrukció került eltbgadásra

Tulaidonos Cseľeinsatlan Cseľeinsatlan

Józsefuarosi
onkoľmányzat

Tömő u. 16. szánalattitáĺsashźa
cinkormĺíny zati tu|aj donú albetétei ( 1 8 lakás és

2 helyiség)
75 000 000.- Ft

Futureal I

Ingatlanbefektetési
Alap

Szigony vtca32. üres telek 72 184 243.-Ft

Ktilĺjnbcjzet f 815 757

A szerződó felek megállapodtak, hogy ha akiegészített szakéľtői vélemény szerint az ĺjsszes
albetétek értéke 55.000.000 F t- 75.000.000 Ft közötti sávban kerÍil meghatározásra, al<kor, az
értékkĺilc'nbözet megfizetése mellet, létrejcihet a csere. Amennyibel7 az új éľték fenti sávon
kívül esik, úgy felek a Megállapodás 3.16. pontja szeľinti eljĺíľást (T16 e|jaĺás) a|kalmazztk,
aza|ábbiak szerint:

- az onkormanyzat atulajdonát képező Tomő utcai albetétekľe elővásárlási jogot alapít
a Befektető által kijelölt cég javára, ezmegtortént,

- aZ ĺinkormányzati lakásokat és helyiségeket az onkormányzat 2OI5. decembeľ 3l-ig
kiüríti, amely mat 2}I5.július hónapban megtörtént,

- az onkormányzat a tulajdonát képezó kiüľített Tĺjmő utcai albetétekľe együttesen
tĺjľténő étékesítésére nyilvános pá|yázatot ír ki a vonatkozo jogszabályokban előírtak
szerint' a kiegészített éĺtékbecslésben maghatározott forgalmi éľték
figyelembevételével,

- sikeľtelen pźiyázat esetén, aptiyázatot mindaddig ismétli' amíg az étékesítés sikerrel
jár,

- amennyiben a befektętő a Tömő u. 16. szám a|atti tźrsasház önkoľmanyzati tulajdonú
albetéteit a nyilvĺínos értékesítés során megvásźno|ja, a Felek az albetéte|<re vonatkozó
ađásvételi szerződéssel egyidejűleg adásvételi szerzőďést kötnek a befektető
tulajdonában lévő Szigony utca 32. szám alatti telekľe, az kányadó éľtékbecslésben
me ghatár ozott vétel iíľon.

2015.januáľ 6-źn e|készrilt a kiegészítő szakvélemény, amely szerint az a|betétek ĺjsszértéke
I07.767.000.- Ft, így éietbe lép a T16 eljáľás.



Az alábbi táb|ázatban foglaltuk össze a pá|yázatban szereplő önkormanyzati ingatlanok
paramétereit:

Befektető a levelében kérte az onkormányzatot aT16Eljárás lefolytatásĺíra.

Apá|yazati felhívást aJőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. e|készítette, amely ahatározat
melléklete.

Az elidegenítést Áfa nem terheli, mivel a lakások és helyiségek elidegenítéséľe az
onkormányzat azÁfa kĺirbe nem jelentkezett be.

A pá|yázat során a lakásokat és a két nem lakás céljara szolgá|ő helyiséget egy páIyazat
keretében javasolt értékesítení i,gy, hogy azokľa csak ęgyĺitt tehető érvényes ajáľil'at,
r észaj án|at me gtétel e a p źtly źzat érvénýel ens é gét ere dm ény ezze .

he|yrajzi szźtm emelet/ajtó

alapterül
et

tulajdon
i lap

szerint
(m2)

alapterĹilet
értékbecslés
szerint (m2)

forgalmi éték

eredeti

forgalmi érték

kiegészített

362s9/0/Nl ťsz.I 35 37..ĺ6 4.807.000 s.27s.000

3625910tN4 fsz.4. 29 29,86 3.983.000 3.82s.000

362s9/0/N5 ťsz. 5. 38 38.18 5.219.000 4.86s.000

36259/0/At7 rsz. t. 52 50.83 6.380.000 6.580.000

3625910/N10 Llr. 53 517',7 7.440.000 7.639.000

362s9/0tN1r r.t2. 34 37.39 4.773.000 4.85i.000

36f59t0/Nr2 r.13. 67 67.78 9.890.000 9.8s4.000

36259/0tNt3 r./4. 3Z 32.95 4.492.000 4.948.000

3625910/Nr8 r.t9. 34 34.59 4.773.000 4.343.000

362s9/0/N19 L/10. 53 5 1,10 7.440.000 7.049.000

36259l0ĺAl20 IJ'n. 53 54.83 7.440.000 7.389.000

36259/0lNf3 rr.l4. aaJJ 33.65 4.633.000 4.3s4.000

36fs9/0/A124 IJ.t5. )z 33"75 4.492.000 4.531.000

36259/0lAĺf6 n./7. 53 52^14 7.440.000 7.139.000

36259/0/N27 II./8. 59 63.s',t 8.283.000 9.5f6.000

362s9/0tNf\ rr./9. at)+ 14 5',7 4.773.000 4.463.000

36259/01N29 fi.110/b. f5 25,96 3.790.000 3.266.000

36259/0ĺN30 I.ll0la. 21 26.9s 3 s10 000 3.560.000

362s9/0tN31 üzlethelvisés 60 61.80 1.892.000 4.310.000

36259/0lAl32 raktár 39 40.31 s.820.000 0

összesen I 1 1.270.000 107.767.000



Javasoljuk, hogy apáIyázatot az onkormányzat az alábbi feltételekkel hiľdesse meg:

A páůyázat célja: a Budapest VIII., Tomő u. 16. szám a|atti,36259 hľsz-ú tfusasházban
taIźtlhatő 20 db, 3625910lN|, l3-5, 17, lI0-I3, lI8-20,23, l24, 126-32 hĺsz-ú lakások és nem
lakás célj ár a szo|gá|ő helyisé gek e gyrittes elide geníté se.

A minimális vételáľ összege: l07.767.OO0,- Ft (avéte|źratÁfa nem terheli).

A'páůyázat bírálati szempontja: a legmagasabb vételiír.

Äz érvényes pá.Iyá.zatľa vonatkozó kikötés: az ingatlanokľa csak egytitt tehető érvényes
ď1tn|at.

Javasoljuk, hogy a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. megbízási díjarnk kifizetésérę -
bruttó 2 millió forint - a vételétr beérkezését és a költségvetés módosítását kĺjvetően kerĹiljön
Soľ.

II. A beterjesztés indoka

onkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésével, valamint a ĺőzsefvétosi Gazdálkodási
Központ Zrt. díjazásával kapcsolatos döntés meghozata|źra a Képviselő-testĺilet jogosult,
tekintettel ana,hogy azingat|arlok összétéke meghaladja a 100 MFt-ot.

III. A diintés célja' pénziigyi hatása

A döntés céIja az onkormányzat szerződésben vállalt kötelezettségének megvalósítása.

A döntés a Jőzsefvérosi Gazdálkodási Központ Zrt. dijazasa tekintetében fedezetet igényel,
amelyet az értékesítésből befolyó vételar terhére javaslunk megjelölni. A megbizasi díj
kifizetésére a vételĺíľ beéľkezését követően, a kĺiltségvetés módosítását kĺivetően keriilhet sor.

A hiľdetési költségek fedezete a 11602 címen rendelkezésre ál1.

IV. Jogszabályi kłiľnyezet

A Tisztelt Képviselő-testĹilet az eIőterjesztésben foglaltakľó| a 6612012. (X[.13.) számí a
Budapest Józsefváľosi onkormányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaľól szóló onkoľmanyzati ľendelet 16. $ alapjĺín dönt.

A Rendelet 2. $ (2) bekezđése szerint: ,,A 100 millió Ft-ot meg nem haladó forgalmi értékű
helyiség elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsttg, ezen értéken feliil a
Képviselő-testtilet đont az elidegenítésről és az eIadási ajźn|at kiadásaról, tovźtbbá ďont az
adásvételi szerződéssel, annak módosításával és megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben,
kivéve azokat az eseteket, amikoľ a dĺjntés az érté|<hatáľtól fliggetlenül a Képviselő-testület
jogköre.''

A versenyeztetési eljárás lebonyolításanak részletes szabá|yaira a Versenyeztetési
Szabá|yzatról szóló 47120|2, (II. 19.) szźtrnűKépviselő-testületi határozatirányađő.

A Veľsenyeztetési SzabáIyzatról szóló 4712012. (II. 19.) számu Képviselő-testtileti hatfuozat
1 1. pontja éľtelmében: A nyilviínos veľsenyeztetési eljáľás kiírását kozzé kell tenĺri:

a P ol gárme steri Hivatal hir detőtáb|áj án,

a L eb o nyo l ító tigyfél fo gadásr a szo|gźiő he lyi s é geiben,

a Jőzsęfvźlros című lapban,

az onkormáĺyzat és a Lebonyolító inteľnetes honlapján,



aZ onkormányzatés a Lebonyolító rendelkezésére ál1ó egyéb internetes hirdetési poľtálokon,

az a) - e) pontban foglaltalctól túlmenően a Kiíró döntése szerinti más helyen illetve módon.

A határozat 12. pontja szerint, a hirdetmények kifuggesztésének ídotartama. valamint a
megjelentetés és az ajźnlatok benýjtásánakhatfuídeje kĺizött legalább 15 napnak kell eltelni.

Ahatározat 13. pontja szerint a hirdetményekkozzétételének költsége nem haladhatja meg a
vagyontríľgy forgalmi éľtékének az I Yo-át. A Kiíró döntése a|apjan ettől el lehet térni.

Fentiek alapjźn kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ingatlanok elidegenítésével
kapcsolatos páIyétzat kiirástlra, és a pá|yazat feltételeiľe vonatkozó döntését meghozni
szíveskedjen.

H,łľÁnoz,ą.TI JAvASLAT

A Képviselő.testĺilet úgy diint, hory

1. hozzájátul a Budapest VI[., Ttimő u. ĺ.6. szám alattĺ, 36259t0tV|,36259t0tV4,
3625910lN5, 36259l0lN7, 36259l0lv|0, 36259l0lv11, 36259ĺ0tN12, 36259t0ĺN13,
36259/0lNÍ8, 36259l0ĺNt9, 36259l0lv20, 36259l0lv23, 36259t0tN2436259t0tv26,
36259ĺ0ĺN27' 36259l0lv28, 36259l0lv29, 36259l0tv30, 36259|0tN31, 36259t0tv32
hľsz-r'i lakások és nem lakás céljáľa szolgálĺó helyiségek nyilvános, egyfoľdulĺós pźiyázat
útján tiiľténő együttes elidegenítéséhez.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 20I 5. szeptember 17 .

2. elfogadja a határozat mellék|etét képező, a Budapest VIil., Tiimő u. 16. szám
alatti, 3625910lNl' 3625910lN4, 3625910lN5, 36259ĺ0lN7, 36259l0tN10, 36259t0tN1|,
36259/0lNlz, 36259101Nr3, 3625910tN18, 36259t0tv19, 36259t0tv20, 36259t0tN23,
36259|0lN2436259l0lN26, 36259ĺ0lN27, 36259l0lv28, 36259l0lv29, 36259l0lN30,
36259l0l1V3l, 36259l0lV32 hľsz.ú lakások és nem lakás cétjáľa szolgáló helyiségek
együttes elid e genítés éľe vonatkoző p á.Jy źlzati fe|hív álst az alá bbi feltételekkel :

a.) a minimális vételáľz 107.767.000,. Ft,

b.) a pályázatbíráůati szempontjaz a legmagasabb megajánlott vételáľ,

c.) a lakások és nem lakás céljáľa szolgálĺó helyiségekre csak együttesen tehető éľvényes
aján|at.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt, vagyongazdálkodási igazgatoja
Határido: 201 5, szeptember 1 7'

3. a pá|yázati felhívást a Képviselő-testület 4712015. (II. 19.) számú határozatálban
fo glaltak szerint teszi közzé.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KcizpontZrt.Yagyongazdálkodási igazgatoja
Hataridő: 2015. szeptembet 17.

4. felkéri a Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt-t, a versenyeztetési e|járás
lebonyolítására, és a pályázat eredményéľe vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő.
testüIet elé jőváhagyáls végett. Amennyiben a pályázat eľedményteleniil záru|,
fe|hata|mazza 

^ 
YáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottságot a pá.Jyázatot |ezárő

eľedm ény megállapít ásáłra.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdátkodási igazgatőja



Határidő: 2015. szeptembeľ 17.

5. a Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. eľedményes páiyázat esetén az
Onkormányzatta| fennáIlri Vagyongazdálkodási szeľződés 87. pontjában foglaltak
szeľint, egyedi megállapodás alapján, bľuttĺi 2 millió forint megbízási díjra,
eľedménytelen páiyázat esetén a Vagyongazdálkodási szerződés szeľinti hirdetési
költségeinek megtérítéséľe jogosult. A megbízźlsi ĺIíj feĺ|ezete a lakások és nem lakás
céljáľa szolgálĺí helyiségek éľtékesítéséből befolyĺó véte|ár. A díjazás kifizetéséľe
eredményes eljáľás esetén az véte|ár beéľkezetését és a költségvetés módosítását
kiivetően, eredménytelen eljáľás esetén a Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság
dłi ntés ét ktivető en benyúj tott számla ellen éb en ttiľténik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2015. december 31.

A dłintés végľehajtását végző szervezeti egység: Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont
Zrt.,Rév8 Zrt.

Budapest, 2015. szeptember 7.

Tĺirvényességi ellenőľzés :
Danada.Rimán Edina

jegyző
nevében és mesbízásából

4łL
dľ. Kocsis Nĺ.áté

Po1gármester

k-U,,,l- í*,-,
v 

Dľ. Mészáľ Eľika l

a|jegyző 20ĺ5 51tPi & 8
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Páiyázati felhívás
önkoľmányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljáľa szo|gáló helyiségek tutajdonjogának

átľuházásá.ľa

A Budapest Főváros Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testtiletének ...... számtl határozata
a|apjtn nyilvános egyfordulós pá|yázatot hirdet a tulajdonát képező Budapest vIIr., 3625gl0lNI,
36259101N4, 36259/0/N5, 36f59101N7, 36259t0/N10, 36259totNrt, 36259t\tNrf, 36259t0/N13,
36259/0/Nr8, 3625910/A/r9, 36259/0/N20, 36f59t\tNf3, 36f59/OtN24, 3625gl0tNf6,
36259101N27, 36259/0/N28, 36259/0/N29, 36f59lO/N30, 36259101N31, 3625glolN32 brsz-tt
lakások és nem lakás céljáľa szo|gźůő helyiségek kizfuő|agegyüttes elidegenítésére.

1. A, pá|y ázati felhívás közzététe|e

A pá|yázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabályzat I1' pontjában foglaltaknak megfelelóen a
Budapest Fővĺáros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőúíb|áján, a Libonyolító
ügyfélfogadźsra szo|gźtló helyiségében, a Józsefuáros címrĺ helyi lapban, az onkormányzat és a
Lebonyolító honlapján, továbbá az onkormányzat és a Lebonyolítő számára elérhető költśégmentes
hiľdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési poľtálokon tesziközzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljaľást annak bármely szakaszában indokolás nélkül visszavonni,
és erről köteles hiľdetméný kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljáľás visszavonása esetén -
amennyiben a dokumentáciőt az ajźnlattevő ellenérték fejében kapta meg _ a Kiíró köteles az
ellenértéket visszafizetni, ha az ajánlattevő a dokumentációt visszaadja. A pá|yázati dokumentáció
ellenéľtékét a Kiíľó ezen kívül semmilyen más esetben nem fizeti vissza.

2. Apá|yázati kiíľás adatai

Apáł'|yázat kiíľója:

A' p á|y ázat lebonyolítój a :

A pá|yázatje|lege:

A' páiyázat cé|jaz

A páIyáĺzati dokumentáció ľende|kezésľe
bocsátása:

Az ingatlan minimális véte|áľa:

Az aján|ah biztosíték iisszege:

Az aján|ati biztosíték befizetésének módja,
számlaszám:

Az aján|ati biztosíték befi zetés beéľkezésének
hatáľideje:

Budapest Józsefuáľosi onkormányzat (l082
Budapest, Baross u. 63-67 .)

Józsefoárosi Gazdálkodási Központ ZÍt. (|082
Budapest, Baross u. 63-67.)

nyilvános, egyfordulós p á|y ázat

tulaj donj og tiruházás (el idegenítés)

20.000,- Ft + Áfa

107 .767 .000,- Ft

10'776.700,- Ft. Az ajćnlati biztosíték befizetése
c s ak Magyar F oľintb an telj es íthető, értékp apírr a|,
bankgaranciával, zźůog!árggya| nem
helyettesíthető.

áLtl]ta|ás, a Jőzsefvárosi Gazdálkodási
Zrt. Sberbank Magyarország Zrt-né|
1 4 r 003 09 -92 1 1 0 s 49 -0 10 0 0 00 8
szátm|ájára

Kozpont
vezetetÍ

számtl

201 5. ... . ..' Az aján|ati biĺosítéknak a megjelölt
hatáľidőig a bankszáml tlra meg kell érkeznie.



A, pá|y áłzatok lead ásának hatáľidej e :

A pá|yáuatta| kapcsolatban további
infoľmáció kéľhető:

A pá|yázatta|
megtekinthetők:

éľintett ingatlanok

A' páiyázatok bontásának időpontja:

A' pá.Jyá.zatok bontásának he|ye:

A p áł|y ázat eľed m é nyét m e g áll a p ító szerv ezetz

A pá|yázat elbíľáIásának hatáľideje, és a
váľható eľedményhĺľdetés:

A páily ánati elj áľás nye|ve :

2015. .. . .. . 10.00 óra

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.
E| idegenítési lľodáj án

Tel.: 06-1-333-678|l|2f vagy If3 mellék, 06-l-
fr6-696r

f0I5. . és 2015. .. között e|őzetes
időpont ęwe7tętés alapján. Tĺĺŕipont egyezÍetése a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.
onkormányzati HźlzkezeÍo kodáján lehetséges
i084 Budapest, Tavaszmező u. 2., Tel.: 06-1-
210 -4928, 06-t -f| 0 -49f9

2OI5. '...' 1030óra

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 1083
Budapest, Losonci u. 2. I. em, tárgya|ő. Az
ajánlattevők a ptúyázatok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros
Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. decembeľ 31.

magyaÍ

3. A' pá|yázattal éľintett ingatlan:

A pá|yźnattal éľintett lakások és nem lakás céljára szo|gźůő helyiségek kiürítése meg!örtént, az
ingatlanokľa vonatkozóan nincs érvényes bérleti, vagy haszná|atj szerzodés, azok tiľesen kertilnek
elidegenítésre, és a leendő tulajdonos részére birtokbaadásra. Az ingatlanok részletes bemutatását a
pá|y źzati dokumentáció melléklet ét képező énékbecslés tarta|mazza'

A f0|5. január 6-án
készített értékbecslés

kelt' MG Epitész Kft' (Dľ. Márkus Gábor igazságugyi építés szakéľtő) által
Szerlnt az egyes önkoľmányzati tulaidonú lakások forgalmi értéke a következő

he|yrajzi szám emeIet/ajtó
alapterület

tulajdoni lap
szerint (m')

alapterĺilet
éľtékbecslés
szerint (m2)

foľgalmi érték

foľgalmi
érték a
teljes

érték%-
ában

36f59/0lNr fsz. 1 35 37,76 5.275.000.- Fr 4-89

362s9t0tN4 fsz.4. 29 29.86 3.825.000.- Fr 3.55

362s9t\tN5 fsz. 5. 38 3 8,18 4.865.000.- Fr

36259101A/7 fsz.I . 52 s0.83 6.580.000.- Ft 6.11

362s9t0tNr0 I. em. I 53 53,77 7.639.000.- Fr 7 -09

362s9/0/N1r I. em.f. 34 37,39 4.851.000.- Ft 4.50

36f5910/N12 [. em.3. 67 67,78 9.854.000.- Fr 9.14

36f59l0lA/13 I. em.4. )z 3f,95 4.948.000.- Ft 4.59



362s9t0tNr8 I. em.9. .Á)+ 34-s9 4.343.000.- Fr 4.03

36f59t0tN19 I. em. 10. 53 51.i0 7.049.000.- Fr 6.54

36f59t0tN20 II. em. I )J s4.83 7.389.000.- Ft 6.84

362s910tN23 II. em.4. JJ 33"65 4.354.000.- Fr 4,04

362s9tutNf4 II. em.5. 32 33.75 4.531.000.- Ft 4,20

36259t0tN26 IL em.7. 53 5f.r4 7.139.000.- Ft 6,62

362s910/Nf7 II. em. 8. s9 63.57 9.526.000.- Ft 8,84

362s9/01N28 II. em.9. 34 34,57 4.463.000.- Ft 4.t4

36259t0/N29 II. em. 10ib. 25 f5,96 3.266.000.- Ft 3.03

362s9/0/N30 lI. em. 10/a. 27 f6.95 3.560.000.- Fr 3.30

36f59t0tN3r üzlethelvisés 60 61.80 4.310.000.- Fr 4.00

362s9/01N32 raktár 39 40-31 forsalomképtelen 0

osszesen 842 861.74 107.767.000.-Ft

Az elidegenítést Áfa nem terheli, mivel a lakások és helyiségek elidegenítésére az onkoľmányzat az
Afa körbe nem jelentkezettbe

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- a Nemzeti vagyonról szóló 201 l. CXCVI törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján aMagyar Államot
minden elővásáľlási jog'jogosultat mege|őző elővásárlási jog illeti meg. Az e|ővásánlási jog
gyakorlásáraaMagyar Allam részére fennállóhataľidő aze|ovásźrlási joggyakorlásárafelhívó
értesítés postaľa adásának napjától számított 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontärgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991.
évi XXXII. tv.39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi Önkormányzatnak elővásáľlási
joga van.

- a tulajdonos Józsefuárosi Önkoľmányzat a Corvin Zrt. javára szerződésen alapuló elővásáľlási
j o got al ap ított, ame ly az ingatlan-ny I|v źlntartásban b ej e gyzé sre kerĹi lt.

Eladó az ingat|anokat a fent megjelölt elővásárlási jog jogosultak ilyen irányú nyilatkozatának
kézhezvéte|étő|, vagy a teljes vételáľ beérkezésétől szĺámított 5 napon belül adja Vevo birtokába, attő|
függően, hogy melyik történik meg később. Amennyiben az e|óvásárlásrajogosultak báľmelyike élni
kíván elovásárlási jogtwa|, űgy az adásvételi szerződés elővásárlásra jogosult és eladó közĺĺtt jön létre.
Ez esetben a beťlzetett aján|ati biĺosítékot Eladó a nyi|atkozat kézhezvéte|éto| számito|t 15 napon
belül visszautalja a Vevő részér. A befizetett összeg után eladó kamatot és bármely jogcímen igényelt
költséget nem fizet.

4. A' pá|yázat cé|ja, taľtalma

Az elidegenítésre kerülő lakások és nem lakás céljára szo|gźiő helyiségek a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefrárosi onkormányzat kizźrő|agos tulajdonát képezik' elidegenítésükĺe a Nemzeti
vagyonľól sző|ő f011. évi CXCVI. tv., a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szóló 6612012. (Xil' |3.) szźm:ú önkormányzati
rendelet, valamint a Képviselő-testtilet 47l20I5. (II. l9.) számú határozata (Versenyeztetési
szab źiy zat) vonatkozik.

Kiíľó lehetővéteszi, hogy a vevő a véte|árat

- egyösszegben, készpénzben,YdgY

- banki hitel felhaszntůásáva|.



A nyeľtes pá|yáző köteles a ptůyázat elbírálásáról szóló értesítés kézhezvete|ét követő 1 5 munkanapon
belül adásvételi szerződéSt kötni.

Vevő a véte|ár

- egyosszegben történo megfizetése esetén _ az ajźtnlati bizosíték ĺisszegével csökkentett _ véte|árat
az adásv éte|i szeľződés me gkötéséi g eladónak megťtzetni,

- banki hitel felhasználása esetén, az adásvéte|i szerződés fiiggőben taľtással keľül megkötésre. A
foglaló összegével csokkentett vételár kiegyenlítésére vevőnek 90 nap áll rendelkezésére' Az eladó
a tulajdonjog bejegyzéséľe vonatkoző hozzäjáľulását a teljes véte|ár beérkezését követő 5
munkanapon belül adja ki vevő részéľe.

Az ingat|an biľtokbaadásanak időpontja: az ęlővásaľlási jog gyakor|ásźra vonatkozó nyl|atkozat
kézhez:ĺéte|étől, illetve a teljes vételár beéľkezését követő 5 munkanap, attő| függően, hogy melyik
töľténik meg később.

Az adásvéte|i szerződés megkötésével kapcsolatban felmeľülő k<iltségek:

- 7.670,- Ft/személy rÜB el3árási dí3,

- 5.50o,- Ft + Áfa eljárási díj,

- 6.600,- Ft/ingat|an/u.gylet ťoldhivatali eljárási illeték (a ťoldhivatali eljárási díjat kétszer kell
megfizetni, egyszer az adásvéte|i e|őszerződés, másodszor az adásvéte|i szerződés benyrijtásakor).

A Kiíró felhívja apźiyázők figyelmét, hogy a vételaľat Áfa ne* terheli.

A Kiíró kiköti továbbá,hogy

a) a nyeľtes ajttn|aÍtevo visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljĺáľás soron következő
helyezettjével szeľződést kötni,

b) jogosult ana,hogy a versenyeztetési eljrárást eľedménýelennek nyilvánítsa,

c) szükség esetén az aján|attevőto| az aján|at lényegét nem érintő technikai-foľmai kérdésekben
íľásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajtn|attevő ezze| kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eredményezheti a veľsenyeztetési eljáľásban tett
aján|atában megfogalmazott feltételek olyan megvá|tozását, ame|y az értéke\és során a beérkezett
aj ánlatok sonendj ét módosítaná.

d) aPtk 6:74. $ (2) bekezdése alapján, apá|yázati felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb
ajźn|attevove| szemben is fenntartja a jogát arra,hogy ne kössön szerzódést.

Az ajánlatÍevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíró

a) az aján|attételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, amit - az indok
megjelölésével _ a Kiírás közlésével megegyező helyeken, az eredeti benyújtási határidő |ejárta
előtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjelentetni;

b) jogosult az aján|attételi felhívását az ajánlattételi hatźridő előtt visszavonni, đe erľől a kiíľás
közlésével megegyezó módon az ajánlattételi határidő |ejźrta előtt köteles hirdetméný
megjelentetni,

c) a pźiyźnati biztosítékot a kiírás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének megźi|apitása
esetén, illetve - az aján|atok elbíľálását követően - a nem nyertes ajánlattevők részére 15
munkanapon belül visszafizeti,

d) az aján|ati biztosíték után kamatotnemťlzet, kivéve, ha a visszafizetésihatźridőt elmulasĺja,

e) a nyertes ajiínlattevő esetében a beťlzetett biĺosítékot az aján|attevó á|ta| fizetendő vételárba
beszámítja,

Đ nem fizeti vissza a nyertes által teljesített biztosítékot, ha a szerződés megkötése a nyeľtesnek
felróható vagy éľdekkörében felmertilt okból hiúsul meg. A vevőnek felróható ok az is, ha a
vételárat banki hitel felhasználásával kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt hatáľidőben nem
kapja meg, vagy aZ aťlzetésihatźlridó napjának 24 őráignem éľkezik meg eladó bankszámlźljára.



5. Az aián|at benyújtásának előfeltéte|ei

Az ajźn|at benyújtásának elengedhetetlen feltétele az ajźn|ati biztosíték határidőig történő befizetése.

A Kiíró az aján|ati biztosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, az e|járás eľedménýelenségének
megá||apitása esetén, illetve _ az aján|atok elbírálását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők részére
kĺiteles 15 munkanapon belül visszafizetni.

Apá|yázaton való részvétel további előfeltétele, hogy az aján|attevó megismerje apźiyźaattźrgyát, az
aján|attéte| feltételeit _ vagyis apá|yźnati dokumentációt - és aztmagáranézve kötelezőnektekintse.

Az ajćłn|at benyujtási határidó |ętęltét kovętŕien ajánlaÍot a Kiíľó nem vęsz át.

6. A' páiyázaton töľténő részvétel feltételei

Az ajźtn|attevó részt vehet a pá|yázaton amennyiben:

a) az aján|ati biztosíték összeget hataridőben megfizeti, és az beérkezik a Kiíró által megjelölt
baĺkszźĺm|ára,

b) az ajttn|atok leadásának határidejéig az ajánlatź.ŕ benýjtja.

7. Az aján|at taľtalmi követelményei

Az ajánlattevőnek:

a') az aján|atban kĺjzölnie kell a nevét/cégnevét, lakcímét/szé|ĺ.he|yét, adőszźtmát. adóazonosító
szämźú, cég esetében cégszámźń' képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszćm|a szźtmát, az
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b.) az aján|athoz csatolni ke|| az aján|ati biĺosíték befizetéséről szóló visszavonhatatlan banki
átutalást vagy a bankszámla kivonatot.

c.) az aján|atban nyilatkoznia kell arról' hogy válla|ja a Pá|yázati dokumentációban, illetve
mellékleteibęn leíľt szerződéskötési és egyéb feltételeket,

d.) az ajánlatban nyilatkoznia kell aľról, hogy rá, vonatkozóan af011. évi CVil. törvény 56. $ (1) és
57. $ (1) bekezdésben foglalt kizáró korülmények nem állnak fenn.

e.) azaján|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy adó és adók mőđjára behajtható koztartozźsa nincs. E
ny1|atkozat mellé kell csatolnia a NAV igazo|ását aľról, hogy nem á1l fenn köztartozása.

f.) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben bérleti dij tartozása nincs' tovthbá a
Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített k<jtelezettsége nincs.

E.) az aján|atźthoz csatolni kell a társaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
képviseletére jogosultak aláirási címpéldányának eredeti pé|dányźúvagy hiteles másolatát.

h.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem źi| vége|számolás alatt, ellene csőd-, illetve
felszámolási elj árás nincs folyamatban.

i.) az ajánlatban nyilatkoznia kell anól, hogy a Nemzeti vagyonról sző|ő f0|1. évi CXCVI. törvény
3. $ (1) bekezdés 1. ponda szerint tltláthatő szeryezetnek minősül.

Az aján|attevőnek a pá|yźnati eljárás során benyŕljtott aján|atźú, tovźlbbá az ajźn|at mellékleteként
benyújtott valamennyi nyi|atkozatát cégszerű aláíľással kell ellátnia ' Cégszerti a|áírás során a cég
képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek a társaság kézze|, vagy géppel fü, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve a|á nevét/nevüket önállóaďegyüttesen iĄa/iÍJźLk a|á, a hiteles céga|źtírási
ny i|atkozatuknak me gfele lően.

A Lebonyolító ajánlott, tértivevényes levélben, hataridő kitűzésével felszólíthatja az aján|attevi5t az
aján|atta| kapcsolatos formai vag1ĺ tarta|mi hiányosságok pótlásĺára, amennyiben a szükséges
nyilatkozatokat, igazo|ásokat nem megfelelően, illewe nem teljes korűen csatolta. Amennyiben az
aján|aÍtevó a felhívás kézhezvéte|ét követően az abban megjelölt hatáľidőre ahiáný nem' vagJ nem
teljes körűen pótolja, űgy ajźtn|ata a hiánypótlási határidő elteltének napjźt követő naptól
érvénýelennek minősül, és apá|yźzattovábbi részében nem vehet részt.



A Lebonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelolt hiányokľól, a hiánypót|ási határidőről
eryidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tźĘékoztatni az összes ajtn|attevőt.

A hiánypótlás nem terjedhet ki az aján|at módosítására.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az aján|attevő ajánlata érvénýelennek minőstil,
amennyiben

a) az aján|ati biaosíték összege a péůyázati kiírás f. pondában meghatározott határidőn belül nem
keľtil jóváír ásľa a Kiíľó banks zál.rlájáĺl,

b) nem jelöl meg vételárat.

Amennyiben aján|aÍtevő nem jelöli megavéte|ár megfizetésének módját, Kiíró úgy veszi, hogy azt az
adásvételi szerződés megkötéséig e gyösszegben ťlzeti meg.

8. Az ajánlat foľmai kiivetelményei

Az ajźn|attevőnek aján|atát egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, feltiintetlĺe az
adott példányon az ,,Eľedeti aján|at" és ,,Másolati aján|at" megjelolést, melyeket külön - külon
sértetlen. lezán borítékban kell benyújtania. A példányok közötti eltéľés esetén az eľedeti példány
éľvényes.

Az aján|at első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitoltött ,,Jelentkezési lapoť', a második oldalon
a kitöltött ,,Ąánlati összesítőt'', külĺjnös tekintettel a megajránlott vételár és megfizetési módjának
megjelölésérę. Ezt kĺjvetően kell elhelyezni az ajánlati felhívás mellékletét képező éľtelemszeriĺen
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban tész|etezett valamennyi dokumentumot. Az
ajánlattevőnek közĺilnie kell a benyujtó nevét, lakcímét (székhelyét), ahová a pá|yázati eľedmény
közlését kéri, továbbá azt a bankszámlaszámot és a bankszámla kedvezményezettjénęk nevét illetve
más azonosítóját, ahova az aján|ati bizosíték (bánatpénz) visszautalását kéri, amennyiben nem
nyeľtese a pźůy ázatnak.

Az ajdnlat és üz iisszes melléklet minden oldaldt _ összefrĺzve, az oldalak számának
dokumentálásával _ fo Iy amato s s zdmo zós s al k ell elldt n i'
Az iratokat magyaÍ nyelven, |ezárt, sértetlen boľítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benyújtani. A borítékra kizárő|agapá|yázattźrgyétt kell ráírni, az a|ábbiak szerint:

,,Budapest Uil., Tömő u. 16. szám alatti lakások és helyiségek elidegenÍtése'o

A Lebonyolítő |eztttat|an vagy sérült boľítékot nem vesz źú.Kiírő minden, az ajźn|attételi határidőn tul
benyújtott ajétnlatot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az aján|attevő a pá|yttzati e|járźs bármelyik szakaszźtban meghatalmazoÍt iltjźn jár e|, a
teljes bizonyító eľejĹĺ magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példanyát is mellékelni kell az
aján|athoz. A Polgári Perrendtaľtás 196. $-a szerint a teljes bizonyító eľejiĺ magánokiratnak az a|ábbi
feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiratot sajźtkezu|eg írta és a|áirta;

b) két tanú az okiraton a|áirtsáva| igazo|ja, hogy a kiállító a nem źita|a irt okiratot előttiik irta a|á,
vagy aláirását előtti'ik sajátkezll aláirásának ismeľte e|; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel
kell ttintetni;

c) a kiállító a|áitásavagy kézjegye az okiratonkozjegyzo által hitelesítve van;

đ) agazdźůkodő szervezettůta|:đz|eti körében kiáIlított okiratot szabá|yszeriienalráírtźk;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az źilta|a készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyitja, hogy a
kiállító a nem á|ta|a írt okiľatot e|otte írta alá, vagy a|túrźséú előtte saját kezu aláírásának ismeľte
el, illetóleg a kiźúlitő minősített elektronikus a|áírásźna| aláírt elektronikus okirat tarta|ma az
ügyvéd źita| készitett elektľonikus okiratéval megegyezik;

Đ az elektľonikus okiraton kiállítója minősített elęktronikus a|źńrásthelyezett el.

Az aján|attevő gazdá|kodô szervezet, a pźiyźnati eljárás soľán nevében nyilatkozatot a cégjegyzékben
felttintetett képviseleti joggal rendelkező szemé|y,vagy e személy meghatalmazotljatehet.



9. Äz aián|at módosÍtása

Az aján|attevő az ajćtnlattételi hataľidó lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pźł|ytzati ajánlatát,
az ajánlattételi határidő |ejártát követően azonban a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

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

10. Ajánlati ktitiittség

Az aján|attevő legalább 60 napig terjedő ajánlati kötöttséget köteles vállalni, amely az aján|attéte|i
határidő |ejártźtnaknapjáva| kezdődik. Az aján|attevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiiró az
ajánlatok eredményének megállapítására vonatkozó határidőt elhalasztotta, úgy válla|ja az ajánIati
kötöttség meghosszabbítását a pá|yźtzat eredményének megźi|apitására vonatkozó határidő
elhalasztásának napj ai szźtmáv a| megegyezően.

Az aján|ati kotöttség tartalmának meghatározására a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak,
különös tekintettel a 6:64' $-ra és ahozzá füzott kommentárra.

Az ajźtn|at olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot je|ent, ame|y a törvény a|apjźn
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mazza, s egyértelműen kittĺnik belőle, hogy az abban
foglaltak ügyletkotési akaratot tiikröznek, tehź.ŕ a nyilatkozó _ ajźn|ata elfogadása esetén - azt magára
nézve kötelezónek ismeri el.

Az ajttn|ati kötöttség azt je|enti, hogy ha a másik fé| az adott időhatáron belül az ajánlatot elfogadja, a
szerződés a törvény rendelkezése folýrán létrejon. Az aján|at megtételével tehát fiiggő he|yzet alakul
ki, amely az aján|ati kötöttség leteltével éľ véget.

Amennyiben az aján|attevő az ajźtn|ati kötóttségének ideje a|att aján|atát visszavonja, a beťlzetett
aján|ati biztosítékot elveszti.

A Kiíró az aján|ati biztosítékot a pźúyázati felhívás visszavonása, az e|jźrtls eľedménýelenségének
megállapítása esetén' illetve - az aján|atok elbírását követően _ a nem nyertes aján|attevók részére
köteles 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíró az aján|ati biĺosíték után kamatot nem fizet,
kivéve, ha a visszafi zetési hatáĺidót elmulasztj a.

1 1.,Ą pályázatok bontása

A pá|yázati aján|atokat taľta|maző zárt boritékok felbontását a Lebonyolító végzi a pä|yźtzati
felhívásban megjelölt időpontban. Az ajźtn|atok felbontásán, a Lebonyolító képviselójén kivu| az
aján|attevők, illetve meghatalmazoÍtjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően
( szemé lyi igazo|v ány, me ghatalmazás) igazoln i kel l.

Az ajźn|attevők a bontás időpontjáról ktilön értesítést nem kapnak. Az aján|atok felbontásán jelen
lévők j elenl étnk igazo|ására j elenléti ívet írnak alá.

Az ajźn|atok felbontásakor a Lebonyolító ismerteti az aján|attevok nevét, lakóhelyét (szé|łhe|yét), az
által uk fe lkínált v éte|źtr aj ttn|atot, a v éte|ár me gfi zeté sének m ódj át.

Az ajźtn|attevő a fenti adatok ismeľtetését nem tilthatja meg.

A Lebonyo|itó az ajźn|atok felbontásáró|, az aján|atok ismertetett tarta|mfuől jegyzőkcinyvet készít,
amelyet az aján|atÍevőknek erľe vonatkozó igény esetén átad, illetve megktild. A jegyzőkönyvet a
Lebonyolító képviselője és a jegyzőkĺĺnyvvezető írja a|á, és a bontáson megjelent ajánlattevők közül
kijelöltek, pedig a|áirásukkal hitelesítik.

12. A páĺJyálzat érvénytelenségeinek esetei

A Lebonyolitó az aján|atok bírálatakoľ megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénýelenek, és ez a|apjźn
tesz javaslatot a Kiírónak az aján|atok érvénýelenségének megá||apitäsára. A Kiíró éľvénýelennek
nyilvránítj a az ajźn|atot, ha



a) azt a kiirásban meghatározott, illetve szabá|yszerűen meghosszabbított aján|attéte|i batárido utźln
nyújtották be.

b) a^. olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki aZ onkormányzattal szembeni' korábbi fizetési
k<jtelezettségét (helyi adó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette.

c) az aján|attevő abiztositékot nem, vagy nem az e|őírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre.

d) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem, vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta,
ideértve, ha az aján|aÍtevő nem csatolta arról szóló nyi|atkozatát, hogy nincs köztartozása (adó-,
vám-, társadalombiĺosítási járulék és egyéb, az á||amháztartás más alrendszereivel szemben
fennállo fizetési köteĺezettsége),

e) az aján|at nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az aján|attevő nem tett a
kiíľásban foglaltaknak megfelelő aj ánlatot,

Đ az aján|attevő valótlan adatot kĺjzölt.

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

h) olyan ajánlat érkezett, amely a meghatározoÍtťtzetési feltételektol e|téró aján|atottarta|maz.

Az e|járás további szakaszában nem vehet résď' az, aki a)-c) pontokban foglaltak szeľint érvénýelen
p tł|y tnati aj án latot tett.

13. A pályázati aján|atok elbíľálása, az e|bírállás szempontjai

A pá|yźzati ajánlatokat a lehető legr<ividebb időn belül el kell bírálni. A pźiyázat eredményének
megá||apítására vonatkoző határidő egy alkalommal meghosszabbítható. Az tlj hataľidőrol, illetve
annak fiiggvényében az aján|ati kötöttség időtaľtamának meghosszabbitźsźtró| a Lebonyolító köteles
ajánlott levélben tź!ékoztatni az ĺisszes pá|yázőt.

A Lebonyo|ítő a pá|yźtzati fe|hivásban meghatározoÍt énékelési szempontok a|apján bírálja el és
ľangsorolja az érvényes pá|yázati ajánlatokat, szükség szerint szakétők bevonásával.

Az e|biráł|áls fő szempontja:

. az aján|ott vételáľ tisszege.

A Kiíró a pá|yźnati felhívásban igényelt iratokon és adatokon tulmenően is jogosult megvizsgá|ni az
ajánlattevők alkalmasságźÍ a szerzodés teljesítéséľe, és ennek során a csatolt dokumentumok
eredetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíró szükség esetén az aján|attevőtő| az aján|at |ényegét nem éľintő technikaĹformai kérdésekben,
írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajánlattevo pá|yáző ezzel kapcsolatos
íľásbeli vá|asza semmilyen formában nęm eredményezheti az aján|atźtban megfoga|mazotĹfęltételek
olyan megvá|tozását, amely a pá|yázat során a beéľkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná' A Kiíró a
felvilágosítás kéréséről' és annak tarta|mźtrő| haladéktalanul írásban értesíti a többi ajánlattevőt'

A' páiyánat nyeľtese az., aki a pá|ytnati felhívásban rogzitett feltételek teljesítése mellett a véte|ár
ĺisszegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételárra több ajánlat is
érkezik a pźiyźuat lebonyolítója aZ azonos aján|aÍtevóket behívja és az addigi legmagasabb vételárat
megajánló ajánlattevőknek lehetoségük, van a véte|ána licit formájában újabb aján|atot, aján\atokat
tenni. Az induló vételár a beérkezeÍt legmagasabb vételár aján|at, a licitlépcső 10.000,- Ft, azaz
Tízezer foľint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyertese az, az ajánlattevő, aki a legmagasabb
összeget ajźtnlja.

A versenýárgya|ásrő| jegyzőkönyv készül, amelyet a Lebonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzőkönyvvezető, a lebonyolító jogi képviselője és az aján|attevők jelen lévő képviselői írnak alá'

A Lebonyo|ítő az ajánlatok éľtékeléséről jeryzőkönyvet (a továbbiakban: éľtékelési jegyzokonyv)
készit, amely tarta|mazza:

a) apáiyázati eljrárás rövid ismertetését, abeérkezett ajánlatok számźlt,

b) abeérkezett ajánlatok rĺĺvid énékelését.



c) a legjobb aján|atravonatkozó javaslat indokait,

đ) aZ ellenéľték (vételár) meghatározásának szempontjait (ideértve a véte|árat befolyásoló
kötelezettségvállalásokat),

e) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait'

Đ a döntések indokát,

g) a pá|yźuati eljárás eredményének összefoglaló éľtékelését, az első két helyre javasolt pá|yźnő
megjelolését, ha erre mód van,

h) a bírálatban közremĺĺködők által fontosnak tartott körülményeket, tényeket.

14. osszeféľhetetlenség

Apźilyázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megá||apitani, ha a pä|yźuatok elbírálásában olyan
természetes szemé|y, szervezet, illetőleg képviselőjük veszrészt, aki maga is ajánlattevo, vagy

a) annak közeli hozzátartozőja (Ptk. 8:1. $ (1) l. pont),

b) annak munkaviszony a|apjźn felettese' vary alkalmazottja,

c) annak más szerződésesjogviszony keretében foglalkoztatőja,vagy foglalkoztatottja,

d) ha bármely oknál fogva nem váľható el tőle azugy elfogulatlan megítélése.

15. A pá|yázati e|játáłs érvénytelenségének és eľedménytelenségének esetei

Érvénytelen a pá|yázati elj árás, ha

a) apá|yźuat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabtiyokat megsértették,

b) valamelyik ajánlattevő az e|járźs tisztaságźú vaw a többi ajánlattevő éľdekeit súlyosan sértő
cselekméný követ el.

A kiíró eredménýelennek nyilváníthatj a az e|jáĺást,ha

a) nem érkezett ajźln|at,

b) kizárő|ag érvénýelen ajánlatok érkeztek,

c) azegyikajánlattevo sem tett apá|yázatifelhívásban foglaltaknak megfelelő aján|atot,

d) a kiíľó az e|jálrźs éľvénýelenítéséľol dontött.

Eredménýelen eljárás esetén a kiíró dönt a további vagyonügyleti eljárásról.

16. Eľedményhiľdetés, szeľződéskötés

A pá|yázat eredményéről a Kiíró legkésőbb 2015. decembeľ 31-ig dönt, amelyľől Lebonyolító 15

napon belül valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti.

Kiíró a pźiyázat nyeľtesével a jelen dokumentáciő 4. pontjában meghatározottak szerint adásvételi
szerződést köt.

A nyertes pá|yáző visszalépése esetén az e|adő jogosult a pá|yázati eljárás soron következő
he|yezettjével adásvételi e|őszerződést kötni, amennyiben a pá|yázat eredményének megállapításakor
a másod ik le g| obb aj án|at me ghatár ozásľa kertilt.

A nyertes aján|attevő esetében a beťlzetett bizosíték az aján|attevő álta| fizetendő véte|źr összegébe
beszámításľa kerül, azonban ha a szerzodés megkötése az ajźn|attevőnek felróhatő, vagy érdekkörében
felmerült más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biĺosítékot elveszti. Az elvesztett bizosíték a Kiíľót
illeti meg.

17 . Egy éb ľendelkezések



Az ingatIan megtekinthető a Kiírás 2. pontjában megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt két
nappal a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. onkormányzatíHázkeze|ő Iľodájának munkatársával
telefonos egyeńetés szükséges a következő telefonszámokon: 06 | 270-49f8,2I0-49f9,210-4930,
210-4766.

Az aján|attevłĺ az ajźtn|atok felbontásáig köteles titokban tartani az aján|atának tarta|mźt, továbbá a
Kiíró által a részletes dokumentációban vagy bármely módon ľendelkezésére bocsátott minden téný'
információt, adatot koteles bizalmasan kezelni, arrő|tttjékoďatást harmadik személynek nem adhat'Ez
a tilalom nem terjed ki a ťlnanszírozó bankkal és konzorciális aján|at esetén a résztvevőkkel való
kapcsolattaľtásra. Ha az aján|attevó vagy az érdekköľében álló más személy a pályázat titkosságát
megséľtette, a Kiíró az ajźn|atát érvénýelennek nyilvánítja.

A Lebonyolitő az ajttn|atok tartalmát a pźúyázat |ezárźsáig titkosan kezeli, taľtalmukľól felvilágosítást
sem kívülállóknak, sem a pályázatonrészlllevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajźn|atokat kizárő|ag elbírálásra használhatja fel, más célri felhasználás esetén az
ajánlattevővel külön meg kell anól állapodnia.

A Kiíró a pá|yázati eljĺárás során készített jegzókönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megorizni, továbbá ilyen jellegű ellenóľzés esetén az ellenőrzést végző Szeľv' személyek
rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabá|yozott kéľdésekben a Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének 47l20I5. (II' 19.) száműhatátozata, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok ľendelkezés ei az irányadőak.

Budapest,2015.
Józsefu árosi onkormányzat

nevébene|jźtrőJőzsefu áľosiGazdá|kodttsiKözpontZrt.
Kovács ottó vagyongazdá|kodźsi igazgató sk.

Męllékletek:
l. számű melléklet:
2. számű melléklet:
3. szźtmű melléklet:
4. számú melléklet:

5' számű melléklet:

6. számű melléklet:
7. száĺnű melléklet:
8. számú melléklet:
9. számű melléklet:

10' számú melléklet:
11. szźműmelléklet:
12. száműmelléklet:
i3. száműmelléklet:

Jelentkezési lap
Ajánlati összesítő
Nyilatkozat Végelszámolásról, csődeljárásról' felszámolásľól
Nyilatkozat a pźńyázati feltételek elfogadásáľóL, szerződéskötésről,
in gatlan szeľzé s i kép e s sé gr ó|, aj án|ati kototts é gľő l
Nyilatkozat adó és adók módjáľa behajtható köztartozásról; Kiíróval
szemben fennálló tartozásr ő7

Nyilatkozat pénnigyi alkalmasságról
Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszám|aszźtmrő|
Nyi latkozat źtt|áthatő szerv ezetr o|
Nyilatkozat a pályázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának
megismeľéséľől
Adásvételi szerződés terv ezęt egyösszegű fi zetésse|
Adásvételi szerzodés tew ezet fiiggőben tartással
Összefoglaló a benyújtan dő aján|at formai és taľtalmi követelményeiról
Eľtékbecslés
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1. számÚ me||ék|et

Budapest Vlll.' Tömő u. 16. szám alatti lakások és helyiségek elidegenítése

Jelentkezési lap

Budapest,

Társaság neve, cégformája:

SzékheIye:

Postacíme:

TeIefonszáma:

Fax száma:

E-maiIcíme:

Statisztikai számje|:

Cég nyilvántartási száma:

Adószáma:

Szám|avezető ban kjának neve:

BankszámIa-száma:

Képviselójének neve, beosztása:

Meghatalmazott neve'' :

TeIefonszáma:

Fax száma:

E-maiIcíme:

pá|yázi a|áírása/cégszerĹi a|á írás

' MeghataImazott esetén

ą1It



2. számÚ me||élet

Budapest Vl|l.' Tömő u. 16. szám alatti |akások és helyiségek elidegenítése

AJÁNLATI osszesíľŐ

Budapest,

pá|y ázo a|á írása/cégszerĹĺ a|á írás
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3' számú me|lék|et

Budapest Vlll.' Tömő u. 16. szám alatti lakások és he|yiségek elidegenítése

NYILATKOZAT
] végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról

l

ĺ A|u|írott... (társaság neve)

' 
képvise|etében kijelentem, hogy a társaság

. vége|számo|ás a|att *á||/nem áll

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

. e||en fe|számo|ási eljárás fo|yamatban "van/nincs.

Budaoest.

pá|y ázo a|áírásal cégszerĹj a|á írás

A *-ga| megjelö|t részné| a megfe|e|ő szoveg a|áhÚzandó.

|ó



4. számú me||ék|et

Budapest Vlll.' Tömő u. í6. szám alatti lakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT
a pá|yázati feltételek e|fogadásáról, szeződéskotésről, ingatlanszerzési képességről, ajánlati

kötöttségről

A|u|írott... (név/társaság

neve) kije|entem, hogy a pá|yázat tárgyát rész|etesen megismertem, az ajánlattéte| fe|téte|eit, a

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

Kijelentem, hogy Magyarországon ingat|anszezésre jogosult vagyok.

Kije|entem, hogy a pá|yázaÍi fe|hívásban fog|a|t g0 napos aján|ati kotottséget vá|la|om'

Budapest,

pá|y ázi a|á írása/cégszerű a |á ĺrás
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5. számú melléklet

Budapest Vlll.' Tömő u. í6' szám alatti lakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT

kiíróval szemben fennálló tartozásról

(név) mint a

(társaság neve) vezetó tisztségvise|ője

A|u|írott

kijelentem, hogy az aján|attevőnek,

- Kiíróvaĺszemben tartozása (he|yi ado' bér|eti díj stb) * van/ nincs;
- Kiíroval szemben szerződésben vál|a|t és nem teljesített kote|ezettsége * van/ nincs.

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

Budapest,

pá|y ázo a|áírása/cégszerĹi aláírás

A *-galje|ö|t részné| a megfe|e|ő szöVeg a|áhÚzandó.

t.

2.
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6. számÚ mellék|et

Budapest Vl|l., Tömő u. í6. szám alatti lakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT

pénzügyi a!kalmasság ról

A|uIírott (név) mint a

*u","."', n"n, 
".o.no^,^u,i,n|*.. 

*uo".u ;,;-JľT.,#;:ľ,'#J"..,]ä:'ľiä;:ľ:
szÜkséges anyagĺ eszközök rende|kezésemre ál|nak.

A szám|avezeto banknál az elmú|t 1 évben sorban á||ás nem vo|t, ame|yeket az a|ábbi okiratokka|
igazolok:

1.......

2.......

Budapest,

pá|yáző a|áírásaĺ cégszerű a|áírás
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7. számu me|léklet

Budapest V|ll., Tömő u. 16. szám alatti lakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT
a kézbesítés he|yérőI és bankszámlaszámról

A|u|írott ........ lnévl mint a .... (társaság neve)
vezető tisztségvise|óje kérem' hogy a Pá|yázatta| kapcso|atos mindennemű nyi|atkozatot, fe|hívást,
értesĺtést, vagy más információt, valamint a Pá|yázattal kapcsolatos eset|eges jogvitában minden
értesítést, idézést és bírisági határozatot, stb. az a|ábbicímre kérem postázni:

Címzett:

Cím:

Amennyiben az á|ta|am a fentiekben megjelo|t címzett a fenti címen az iratot nem veszi át, ennek
kovetkezményeĺt a gazdasági társaság vá||a|ja. Tudomásu| veszem, hogy amennyiben a címzett a
fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postára adást kovetŐ 5. munkanapon
kézbesítettnek minősÜ|.

A pá|yázati fe|hívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásár|ására fordított összeget
kérem az a|ábbi ba n kszá m |a számr a vi ssza uta l n i :

Bankszám lavezeto pénzintézet:

BankszámIaszám:

Bankszám|ávaI rendelkezni jogosu|t:

(név, lakcím vagy székhe|y)

Budapest,

pá|y áző a |á írása/cég szerĹj alá írás
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B. számÚ me|lék|et

Budapest Vlll.' Tömő u. 16. szám a|atti lakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT

i A|u|írott kije|entem, hogy cégÜnk a nemzetivagyonró| szo|o201í. évi CXCV|. törvény 3 s (1) bek. 1.

i pontja szerinti

. a.) át|áthati szervezetnek minősÜ|.

:I b.) nem minosÜ| át|áthati szervezetnek.

i. (a megfeleló szoveg aláhÚzandó)

A je|en nyi|atkozatomat a szervezet vezetŐjeként bÜntetőjogi fe|e|osségem teljes tudatában teszem.

Budapest,

pá|yázi a|áírása/cégszerĹĺ aláírás
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9' számú me||ék|et

Budapest Vl|l., Tömő u. 16. szám alatti lakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT
a pá|yázaton meghlrdetett ingatlan megtekintéséről, álIapotának megismerésérő|

A|u|írott a pá|yázaton meghirdetett Budapest V|ll. Tömő u. í6. szám alatti lakásokat és
helyiségeket e|ozetesen egyeztetett időpontban megnéztem , az á||apotát és arra vonatkozó mŰszaki
tájékoztatást meg ismertem.

Budapest,

pá|y ázó a|áírásaĺ cégszerű a|áírás
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TERVEZET

Adásvételi szerződés
(egyösszeg Ú fĺzetésse|)

1.) E|adó tu|ajdonát képezi 1i,ĺ tu|ajdoni arányban a Budapest Vlll. keriilet,

a.) 36259/0/A/1 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest V|ll., Tömő u. í6. fsz. 1.
szám alatt ta|á|ható, 35 m2 a|apterÜletű, 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó| 270110000
tuIajdoni i||etőségge|.

b.) 36259/0lN4 he|yrĄzi számma| jelzett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. 16. fsz. 4.
szám a|att ta|á|hati, 29 m2 a|apterÜIetű, 1 szobás |akás, a közos tu|ajdonbó| 224|10OOO
tu|ajdoni iIletőségge|.

c.) 36259/0/A/5 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vll|., Tömő u. 16. fsz. 5.
szám a|att ta|á|ható, 38 m2 a|apterü|etű, 1 + fé| szobás |akás, a közos tu|ajdonbó|293/10000
tu|ajdoni i||etőségge|.

d.) 36259/0IN7 he|yrĄzi számma| je|zett, természetben a Budapest VIII., Tömő u' 16. Ísz. 7.
szám a|att talá|hati, 52 m2 a|apterÜ|etű, 2 szobás lakás, a kozos tu|ajdonbi| 402110000
tu|ajdoni illetoségge|.

e.) 36259/0/A/10 he|yĘzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. 16. 1. em.
í. szám a|att ta|álhati, 53 m2 a|apterÜ|etĹĺ 1 + fé| szobás |akás, a közÖs tulajdonbil
4041 1 0000 tulajdon i i|ĺetőséggel.

f.) 36259l0lil1í helyrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vtll., Tömő u. 16. 1. em.
2. szám a|att taĺálható, 34 m2 a|apterü|etĹĺ 1 szobás |akás, a kozÖs tu|ajdonbi| 262t1oooo
tulajdoni i||etőséggel.

g.) 36259/0lN,|2 he|yrĄzĺ számma| je|zett, természetben a Budapest VllI., Tömő u. í6. 1. em.
3. szám a|att ta|á|ható, 67 m2 a|apterü|etĹj 2 + fé| szobás |akás, a kÖzös tu|ajdonbó|
51 5/1 0000 tu|ajdoni i||etőségge|.

h.) 36259/0/A/í3 helyĘzi számma|jelzett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. í6. 1. em'
4. szám a|att ta|á|hato,32 m2 a|apterÜ|etű 1 szobás |akás, a közos tu|ajdonbi| 247t1oooo
tuIajdoni i||etőségge|.

i.) 3625910IN18 he|yrajzĺ számmaljelzett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. í6. í. em'
9. szám a|att ta|á|ható, 34 m2 a|apterÜ|etű 1 szobás |akás, a közÖs tulajdonbó| 263/1oooo
tu|ajdoni iIletóségge|.

j.) 3625910IN19 helyĘzi számma|je|zett, természetben a Budapest VI|I., Tömő u. 16. 1. em.
10. szám a|att ta|álhati, 53 m2 a|apterĹlĺetű 2 szobás |akás, a kÖzÖs tu|ajdonbó| 406/10000
tu|ajdoni ĺ||etőséggel.
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k.) 36259/0/A/20 helyrajzi számma|jelzett, természetben a Budapest Vll!., Tömő u. 16. 2. em.
í. szám a|att ta|á|ható,53 m2 alapteruletű 1 + fé| szobás |akás, a közts tu|ajdonból
405/1 0000 tulajdoni i||etóségge|.

l.) 3625910lN23 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vl|l., Tömő u. 16. 2. em.
4. szám a|att ta|á|hati, 33 m2 a|apterÜ|etĹi, 1 szobás lakás, a közös tu|ajdonbil 253/'ĺ0000
tuIajdoni i||etősség ge|'

m.) 36259/0IN24 he|yrĄzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. 16. 2. em.
5. szám a|att ta|á|hato,32 m2 a|apteri.1|etrj 1 szobás |akás, a kozÖs tu|ajdonbil 247t1oo}o
tuIajdoni illetóségge|.

n.) 36259/0/A/26 he|yrajzi számma|jelzett, természetben a Budapest V|ll., Tömő u. 16. 2. em.
7. szám a|att ta|á|hati, 53 m2 a|apterÜ|etű 2 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbi| 41Ol10000
tulajdoni i||etőségge|.

o.) 36259/0lN27 he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vll|., Tömő u. 16. 2. em.
8. szám a|att talá|hati, 59 m2 a|apterü|etĹl 2 szobás |akás, a kozös tu|ajdonbi| 456/10000
tuIajdoni i||etőségge|.

p.) 36259/0IN28 he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. 16. 2. em.
9. szám a|att ta|álható, 34 m2 alapterÜletű 1 szobás |akás, a közos tu|ajdonbi| 263/1oooo
tu|ajdoni illetőség ge|.

q.) 36259/0lN29 he|yrĄzi számma|jelzett, természetben a Budapest Vl|l., Tömő u. 16. 2. em.
10Ib. szám a|att talá|hati, 25 m2 alapterÜ|etű ,ĺ szobás |akás, a kozös tu|ajdonbi|
1 91/1 0000 tu|ajdoni il|etóséggel.

r.) 36259/0/A/30 he|yrajzĺ számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. í6. 2. em.
10Ia. szám a|att ta|á|hato,27 m2 a|apterÜ|etű ,1 szobás |akás' a kozos tulaidonbi| 2o4t1oooo
tulajdoni i||etőségge|.

s.) 36259/0/A/3í he|yrajzi számmalje|zett, természetben a Budapest Vll|., Tömő u. 16. szám
a|att ta|á|hati, 60 m2 alapterÜ|etĹj Üz|ethe|yiség, a ktzös tu|ajdonbi| 464t1oooo tu|ajdoni
iIletőségge|.

t.) 36259/0/A/32he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. í6. szám
alatt ta|á|ható, 39 m, a|apterÜ|etri raktár, a közos tulajdonbi| 'ĺ 18/1oooo tu|ajdoni
iIletoségge|.

A nemzeti vagyonró| szi|ó 2011. évi CXCV|. Törvény 14. s (2) bekezdése a|apján a Magyar
A||amnak - minden más jogosu|tat mege|őzo _, az 1991. évi XxXlIl. tv. 39. $ (2) bekezdése
a|apján pedig a Budapest Fővárosi tnkormányzatnak elidegenítés esetén e|ivásár|ásijoga van.

Az egyes ál|ami tu|ajdonban |évo vagyontárgyak önkormányzatok tu|ajdonba adásáró| szó|ó
1991. évi XXX|||. tv.39. $ (2) bekezdése a|apján a Budapest FŐvárosi tnkormányzatnak
e|ovásár|ásijoga van.

A Kepviselő-testu|et ....'', számÚ határozata a|apján Corvin Zń-nek szerzodésen a|apuló
elŐvásár|ásijoga van.

Jogosu|tak elovásár|ásĺ jogukka|, postai kÜ|demény esetén a kü|demény fe|adásának igazo|t
napjátó| számított 35 napon be|ü| éĺhetnek. Amennyiben az e|ovásár|ás jogosultja é| jogáva|, az
adásvéte|i szerzodés kozte és Eladó kozttt jon létre. Ez esetben a vevŐ álta| befĺzetett........,.
Ft' azaz forĺnt osszeget E|adó az e|ovásár|ási jogra vonatkozó nyi|atkozat
kézhezvéte|éto| számított 15 munkanapon be|Ül a........... által vezetett .. számú
szám|ára vĺsszauta|ja. A ........... tudomásuI veszi, hogy a befizetett összeg után Eladó
kamatot, vagy bárme|y jogcímen eĺszámo|andó ko|tséget, kártérítést nem fizet.

2.) Az adásvéte| tárgyát képező bekö|tozheto ingat|anokat E|adi, az 1993. évi LXXV||I. tv. és a
Budapest Józsefuárosi Önkormányzat 32t2013. (V||' 15.) számú, a 66t2o12. (X||. ,ĺ3.) számú
rendeletében, va|amint a Képvise|ő.testÜ|et 4712015. (||. í9.) számú határozatban fog|altak,
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kozott |efo|ytatott és ennek eredményeként a ..... 12015. ( . ) számú határozatában
megá| |ap ított nyi |vános pá|y ázat a|a pján értékes íti.

3.) Eladó ezennel eladja, Vevő pedĺg megveszi Eladótó| te|jes tu|ajdonjogga|, összes tartozékaĺval,
megtekintett á||apotban véte| jogcímén az 1.) pontban koru|írt va|amennyi ingatlan 1ĺ1 arányu
tu |ajdonjogát egyilttese n az a|ábbi feltéte|ekke|.

Az 1. pontban korÜ|ĺrt ingat|an vételára:
az a|ábbiak szerint osz|ik meg:

a.) 3625910lN1 he|yrajzi számmal je|zett |akás

b.) 3625910lN4 helyrajzi számma| je|zett |akás

c.) 3625910lN5 he|yrajzi számma| jelzett |akás

d.) 3625910lN7 he|yrajzi számma| je|zett |akás

e') 3625910lN10 helyrajzĺ számma| je|zett lakás

f.) 36259ĺ0lN11 he|yrajzi számmal je|zett |akás

g.) 36259|0l N12 he|yrĄzi számma| je|zett |akás

h') 3625910lN13 he|yrajzi számma| je|zett |akás

i.) 3625910lN18 he|yrajzi számma| je|zett lakás

j.) 3625910lN19 he|yĘzi számmaljelzett |akás

k.) 3625910lN20 he|yrajzi számma| je|zett |akás

|.) 3625910ĺN23 helyrajzĺ számma| je|zett lakás

m.) 36259/0lN24 he|yĘzi számmalje|zett |akás

n.) 3625910lN26 he|yrajzi számma| je|zett |akás

o.) 3625910lN27 he|yrĄziszámma| je|zett lakás

p.) 3625910lNzB he|yĘzi számma|jelzett |akás

q ) 3625910ĺN29 he|yrajzi számma|je|zett |akás

Ft, mely az 1. pontban íń ingat|anok kozött

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

r') 36259ĺ0lN30 he|yĘzi számmalje|zett |akás Ft,

s.) 36259l0lN31 he|yrĄzi számma|je|zett |akás Ft,

t.) 36259l0lN32he|yrĄzi számma|je|zett lakás Ft.

4.) Yevő 2015. év ...... . napján megfizetett.....,- Ft.ot, azaz....... forintot aján|ati biztosíték
címén átutalással a Józsefuárosi Gazdátkodási Központ Zrt., Sberbank MagyarországZrĺ-né|
vezetett,ĺ4100309-92110549-01000008 számú szám|ájára, ame|y osszeg a véte|árba
beszámít, és ame|y összeget felek fog|a|ónak tekintenek. Fe|ek a fog|a|ó jogi természetét
ismerik.

5.) Vevő a fennmaradó.....,- Ft, azaz... forint vételárhátralékot az adásvéte|ĺ szerződés
a|áírásának idopontjáig a Józsefuárosi Gazdátkodási Központ Zrt.' Sberbank Magyarország
Zĺ1- á|tal vezetett 14100309-92110549-14000008 számú bankszám|ájára banki átutalássa|
megfizette, így Eladó a te|jes véte|ár megfizetését e|ismeri.

6.) Yevő az ingat|anok eset|eges hiányosságai címén az Eladóval szemben semmĺnemű igényt
nem támaszthat' Vevő az ingat|anokt megtekintette, az épĹilet ingat|anokra vonatkozo mĹjszaki
tájékoztatást ismeri, tudja, hogy az épĹi|et teljes fe|Újításban nem részesÜ|t, így bárme|y
szemrevéte|ezéssel nem ész|elhető épü|ethiba kijavítása szilkségessé válhat.

E|adó nem szavatol az ingat|anoknak a tu|ajdoni |apon feĺtĹintetett térmértékéért.

7.) Eladó kije|enti, hogy az ingat|an per., igénymentes.

8.) EIadó az adásvéte|i szeződés megkotéséve| egyidejĹĺleg az ĺngatlanok birtokát Vevőre
átruházza. Vevő ettő| az időpontto| kezdódoen vise|i azoknak terheit, szedi hasznait és ebben
az idopontban szá|I át a kárveszély viselése is. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a
birtokátruházásról jegyzŐkonyvet vesznek fe|, ame|yben rogzítik a lakiingat|anokban fe|szere|t
va|amennyi közműmérő ál|ását, amely méróá|lásig vaĺamennyi rezsi-, és kozműköltséget az
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Eladó viseli, míg ezen időponttó| és méroá||ásokto| kezdődoen a hivatkozott rezsi-, és
közmĹjkö|tségeket Vevő tartozik viselni. Vevő a birtok átruházást követő hónap első napjától
Íizeti az ingat|an fenntartási kö|tségeit.

9.) Eladó kije|enti, hogy az ingat|anokkaI kapcso|atban közi.lzemi díjtartozása nincs. Tekintette|
arra, hogy Eladó erre vonatkozoan igazo|ást Vevőnek nem mutatott be, amennyiben az
adásvéte|i szerzodés a|áírásának napját megelózo ĺdőszakra vonatkozó tartozást á||apítanak
meg, annak megfizetésére E|adó köte|ezettséget vá||a|. E|adó kije|enti továbbá, hogy az
ingatlanoknak bér|óje nincs.

10 ) Fe|ek a Po|gári Torvénykonyv 6:98. $ (2) bekezdés a|apján kizárják mind Eladó, mind Vevő
fe|tűno értékarányta|anságon alapu|ó eset|eges megtámadási jogát.

11.) Vevő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ezt E|adónak bemutatott és eredetben
átadott Gégkivonatta| és A|áírás mintáva|/A|áírási címpé|dánnya| igazo|ta. Vevő je|en okirat
aláírásáva| kijelenti, hogy a Nemzeti Vagyonró| szó|ó torvény alapján át|áthato
szervezeUingat|anszerzési képessége nincs korlátozva.

12.) Vevő tu|ajdonjogának bejegyzését a Budapest Főváros Kormányhivata|ának FÖ|dhivata|áná|
E|adó kérelmezi, ame|ynek ko|tségét Vevő fizeti meg'

13.) Vevő tudomásu| veszi' hogy a megszerzett Vagyon után vagyonátruházási i|letéket ke|| fizetnie.

14.) 2012. január 1. napjáti|a17612008. (V|.30.) Korm. Rendelet 1 s (3) b. pontja a|apján EIadó
kÖte|es energetikai tanúsítványt készíteni és azt Vevő részére átadni' E|ado az energetikai
tanÚsítványt az adásvéte|i szerződésig készítteti e|, ame|ynek átvéte|ét Vevő az adásvéte|i
szerződés a|áírásával ismeri e|.

15 ) Vevő a szerzodés megkötéséve| kapcsolatos e|járási ko|tségek címén az 1'670,- FVszemély
.'lÜa e[arasi díjat' az 5.500'- Ft + Áfa e|járási díj összeget és a 6.600,- FUingat|an foldhivata|i
e|járási il|etéket a szerződés aláírását megeĺózoen megfizetett. Vevő kéri, az errő| szo|o
számlát részére megkÜ|denĺ.

16.) E|jári ügyvéd tájékoztatja Fe|eket, hogy a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzésérő| és megakadá|yozásári| sziĺó 2007. évi cXXXVl. törvény rende|kezései szerint
azonosítási köte|ezettség terhe|i Fe|ek adatai vonatkozásában. Felek kije|entik, hogy adataik a
szerzodésben he|yesen kerü|tek rogzítésre az á|ta|uk bemutatott szemé|yi azonosító okmányok
aIapján'

Fe|ek je|en szerzŐdés a|áírásáva| fe|tét|en és visszavonhatat|an hozzĄáru|ásukat adják ahhoz,
hogy e|járó Ügyvéd okirataikró| fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a
szerzodésse| egyÜtt kezelje.

17.) Fe|ek tudomásu| veszik e|jári ügyvéd tájékoztatását, amely szerint adataikat az információs
önrendelkezési jogri| és az információs szabadságró| szóli 2o11, évi cXIl. torvény
rendeIkezései szerint kizári|ag je|en szerzodéshez kapcso|ódó megbízás, i||etve a
jogszabá|yokban meghatározott köte|ezettsége te|jesítése érdekében keze|heti.

Fe|ek kijelentik' hogy jelen jogÜgy|et nem utközik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzésérő| és megakadá|yozásá ró| szó|ó 2007 . évi GXXXV|. torvénybe.

18 ) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. adásvételre vonatkozó, illetve az ide
vonatkozó jogszabályok je|en szerzodés a|áírásának napján hatá|yos rendelkezései az
irányadók.

19.) Felek meghata|mazzák budapesti (.. ... .'.... sz. a|atti) Ügyvédet, hogy őket je|en
jogügylet kapcsán a fo|dhivata|i e|járás során az Ügyvédi törvényben írt te|jes jogkörre|
képvise|je.

Fe|ek a fenti okiratot elo|vasták, megértették, és mint akaratukkaĺ mindenben egyezőt,
helybenhagyó|ag a|á írják'

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

Budapest Józsefuárosi tnkormányzat
e|adó nevében e|iáró
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Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.
....' igazgató

A je|en okiratot budapesti (...... ., székhe|y: .............) Ügyvéd készítettem és
ellenjegyzem.
Ke|t: Budapest, ......... év........ hó '..... napján.

.r okiratkészíto ugyvéd
i

j

;
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11. szám,j me|lék|et

TERVEZET

Adásvételi szerződés
fuggőben tańássaI

ame|y |étrejott egyrészró| Budapest Főváros Vlt|. kerület Józsefvárosi önkormányzat (székhe|ye:
1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószáma: 15735715-2-42, KSH-száma: 15735715-8411-321-01,
képvise|i: dr. Kocsis Máté po|gármester) képvise|etében e|járó Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.
(1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószám: 25292499-2-42, cé$egyzék szám: 01-10-048457, KsH.
szám:25292499-6832-114-01, képvise|i: .igazgató),minteladó
másrészrő|: ...... (székhelye: ........; adószáma: 21446823-243; cégjegyzék száma: ..'..; KSH
száma: '..'.; képviseletében eljárni jogosult: ...... vezető tisztségviselő, szÜ|etett.... (szÜletési
he|ye és ideje: ...'...'; anyja neve: .'....; Szemé|yazonosító lgazo|vány száma........; Lakcímet igazo|ó
hatósági igazo|vány száma: ....; á||andó |akcíme: ..'...; a képviselet módja: önáIló)' mint vevő közott
az a|ábbiak szerint:

1.) Eladó tu|ajdonát képezi .ĺ/1 tu|ajdoniarányban a BudapestV!ll. keri'ilet,

a.) 36259/0IN,| he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. í6. fsz. 1.

szám a|att talá|hati, 35 m2 alapterÜletÚ, 1 szobás |akás, a kozös tu|ajdonbó| 27Ol10000
tu |ajdon i i ||etőségge|.

b.) 36259/0lN4 he|yrď1zi számma| je|zett, természetben a Budapest VlIl., Tömő u. í6. fsz. 4.
szám alatt ta|á|hato, 29 m2 a|apterü|etű, 1 szobás lakás, a közös tu|ajdonbo| 224I1OOOO

tuIajdoni iĺ|etóségge|.

c.) 36259/0/A/5 he|yrajzi számmalje|zett, természetben a Budapest Vl|l', Tömő u. í6. fsz. 5.
szám alatt ta|á|hato, 38 m2 a|apterü|etű, 1 + fél szobás |akás, a közos tu|ajdonbiĺ 293/10000
tu|ajdoni i||etőségge|.

d.) 36259/0lN7 he|yrď1zi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. 16. fsz. 7.
szám alatt ta|á|ható, 52 m2 a|apterĹi|etĹĺ, 2 szobás |akás, a kozös tu|ajdonbi| 402110000
tu|ajdoni ilIetiségge|.

e.) 36259/0/A/10 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. 16. 1. em.
1. szám a|att ta|á|ható, 53 m2 alapterÜ|etű 1 + fé| szobás lakás, a kozos tu|ajdonból
4041 1o0o0 tulajdon i i||etőségge|.

f.) 36259/0/A/11he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. í6. ,|. em.
2. szám a|att talá|ható, 34 m2 a|apterü|etű 1 szobás |akás, a közos tu|ajdonból 262ĺ1oooo
tu|ajdoni i||etoségge|.

g.) 36259/0lN12 he|yrĄzi számmalje|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. 16. 1. em.
3. szám a|att ta|álható, 67 m2 a|apterü|etíj 2 + fél szobás |akás, a kozös tu|ajdonbo|
51 5/1 0000 tu|ajdoni i||etőségge|.

h.) 36259/0/A/13 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest V!l!', Tömő u. 16. 1. em.
4. szám a|att ta|áIhato,32 m2 a|apterü|etĹi 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbi| 247t1OOOO

tulajdoni i||etőségge|.

i.) 3625910lN18 he|yrajziszámma|je|zett, természetben a Budapest Vl|l., Tömő u. 16. í. em.
9. szám alatt ta|álhati, 34 m2 a|apteril|etĹi ,ĺ szobás |akás, a kÖzos tu|ajdonbi| 263/1oooo
tulajdon i ĺ||etőség gel.

j.) 3625910lN19 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. í6. í. em.
í0. szám alatt ta|á|hati, 53 m2 a|apterü|etĹĺ 2 szobás lakás, a kÖzös tu|ajdonbi| 406/10000
tu|ajdoni i||etoségge|.
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k.) 36259/0lNäo he|yrajzi számma|jelzett, természetben a Budapest Vlll., T<imő u. 16. 2. em.
1. szám a|att ta|á|hati, 53 m2 a|apterÜ|etű 1 + fé| szobás lakás, a ktzös tu|ajdonbil
405/,1 0000 tu|ajdoni i||etőséggel.

l.) 36259lolil23 helyrajzi számmaljelzett, természetben a Budapest Vl|l., Tömő u. 16. 2' em.
4. szám a|att talá|ható' 33 m2 alapterÜ|etĹĺ, 1 szobás lakás, a ktzös tu|ajdonbil 253/,10000
tuIajdoni i||etósséggel'

m.) 36259/0IN24 he|yrĄzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. 16. 2. em.
5. szám a|att ta|á|hati,32 m2 a|apterü|etű ,ĺ szobás |akás, a közos tu|ajdonbil 247t1ooo}
tulajdoni iI|etoség ge|.

n.) 36259/0/A/26 he|yrajzi számma|jelzett, természetben a Budapest VlI!., Tömő u. í6. 2. em.
7. szám a|att ta|á|hati, 53 m2 a|apterületĹl 2 szobás lakás, a közös tulajdonbi| 4,ío/1oooo
tu|ajdon i i||etőséggel.

o.) 36259/0lN27 he|yrď1zi számma|je|zett, természetben a Budapest Vl|l., Tömő u. 16. 2. em.
8. szám alatt ta|á|ható, 59 m2 a|apterÜ|etű 2 szobás |akás, a kozts tu|ajdonbó| 456/1oooo
tu|ajdoni ilIetőségge|.

p.) 36259/0IN28 he|yrĄzi számma| je|zett' természetben a Budapest V|ll., Tömő u. 16. 2. em.
9. szám a|att ta|á|hati, 34 m2 a|apterÜletű 1 szobás lakás, a kozös tu|ajdonbi| 263/1oooo
tuIajdoni i||etőségge|.

q.) 36259/0lN29 he|yrď1zi számma|je|zett, természetben a Budapest Vl|l., Tömő u. í6. 2. em.
10/b. szám a|att talá|hati, 25 m2 a|apteriiletű 1 szobás |akás, a kÖzos tu|ajdonbó|
1 91/1 0000 tu|ajdoni i||etőségge|.

r.) 36259/0/A/30 he|yĘzi számma|je|zett, természetben a Budapest V||I., Tömő u. 16. 2. em.
10ta. szám a|att ta|álhati, 27 m2 a|apterii|etű 1 szobás lakás, a közös tu|ajdonbó| 204l.ĺ0000
tu|ajdoni i ||etőség gel.

s.) 36259/0/A/31 he|yrajzi számmal jelzett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. 16. szám
a|att ta|á|ható, 60 m2 a|apterÜ|etű Üz|ethe|yiség, a ktzös tu|ajdonbi| 464t1oooo tu|ajdoni
iIletőségge|'

t.) 36259/0/A/32he|yrďyi számmaľ je|zett, természetben a Budapest Vl|l., Tömő u. ĺ6. szám
a|att ta|á|hati,39 m, a|apterÜ|etĹÍ raktár, a közos tu|ajdonbi| 118/1oooo tulajdoni
i||etoségge'.

A nemzeti vagyonró| szo|o201'ĺ. évĺ cXCVl. Torvény 14. s (2) bekezdése a|apján a Magyar
A||amnak - minden más jogosultat mege|ózo _, az 1991. évi XXX||l. tV. 39. $ (2) bekezdése
a|apján pedig a Budapest Fovárosi tnkormányzatnak e|idegenítés esetén e|ővásár|ásijoga van.

Az egyes ál|ami tulajdonban |évő vagyontárgyak önkormányzatok tu|ajdonba adásáró| szó|ó,1991. évi XXX|I|. tV.39. $ (2) bekezdése a|apján a Budapest Fovárosi tnkormányzatnak
e|ővásár|ásijoga van.

A Képvise|Ő-testulet ..'''., számÚ határozata a|apján Corvin Zrt-nek szerzodésen a|apulo
e|ivásárlásijoga van.

Jogosu|tak e|óvásár|ási jogukka|, postaĺ kÜldemény esetén a kuldemény fe|adásának ĺgazolt
napjátó| számított 35 napon belÜl élhetnek. Amennyiben az elovásárlás jogosu|tja é|jogával, az
adásvéte|iszerzodés kozte és E|adó kozött jön |étre. Ezesetben a....'... által befizetett..'.....,-
Ft' azaz forint osszeget EIadó az elóvásár|ási jogra vonatkozó nyi|atkozat
kézhezvéte|étő| számított 15 munkanapon be|Ü| a ..'........ á|ta| vezetett '. számÚ
szám|ára visszauta|ja. A ..........' tudomásuI veszi, hogy a befizetett Összeg után Eladó
kamatot, vagy bárme|y jogcímen elszámolandi ko|tséget, kártérítést nem fizet.

2.) Az adásvéte| tárgyát képező beko|tozheto ingat|anokat E|adó, az 1993. évi DfiV|||. tv. és a
Budapest Jizsefuárosi Önkormányzat 32t2O13. (Vl|. 15.) számú, a 66t2O12. (X|l. 13.) számÚ
rende|etében' va|amint a Képvise|ő{estü|et 4712015. (|l. ,ĺ9') számrj határozatban fog|a|tak,
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il|etve a Képvise|o-testu|et '../'.. ( ) számÚ határozata a|apján 2015....,.. és 2015.........
között |efo|ytatott és ennek eredményeként a ..... |2015' ( ) számú határozatában
megá llap ított nyi |vá nos pá|y ázat a |a pjá n ertékes íti.

3.) Eladó ezenne| eladja, Vevő pedĺg megveszi Eladótó| te|jes tu|ajdonjogga|, osszes tartozékaiva|,
megtekintett á||apotban vétel jogcímén az 1.) pontban koril|írt va|amennyi ingat|an 1l1 arányli
tu |ajdonjogát egyÜttese n az a|ábbi feltéte|ekke|.

Az 1. pontban korü|írt ingat|an véte|ára: ..... Ft, mely az
az a|ábbĺak szerint osz|ik meg:

a.) 3625910lN1 he|yrajzi számma| je|zett |akás

b.) 3625910lN4 he|yrajzi számma| je|zett |akás

c.) 3625910lN5 he|yrajzi számma| je|zett |akás

d.) 36259l0lN7 he|yrajzi számma| jelzett |akás

e.) 3625910ĺN10 helyrajzi számma| je|zett |akás

f.) 3625910lN11 he|yrĄzi számma| je|zett lakás

g. ) 362591 0l N 12 he|yrajzi számmal je|zett lakás

h.) 3625910lN13 he|yĘzĺ számma|je|zett |akás

i.) 3625910ĺN18 he|yĘzi számma|jelzett |akás

j ) 36259l0ĺN19 helyrajzi számma|jelzett |akás

k') 36259ĺ0IN20 helyrajzi számma| je|zett |akás

l.) 36259ĺ0lN23 he|yrajzi számma| je|zett |akás

m.) 36259/0lN24 he|yĘzĺ számmalje|zett lakás

n.) 3625910lN26 he|yrajzi számma| je|zett |akás

o.) 36259ĺ0l^I27 he|yrĄziszámma| je|zett |akás

p.) 3625910lN28 he|yrajzi számma| je|zett |akás

q ) 3625910|N29 he|yrajzĺ számmalje|zett lakás

r.) 3625910ĺN30 he|yrajzi számma| jelzett |akás

,1. pontban íń ingat|anok közott

s.) 36259l0lN31 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft,

t.) 36259l0lN32he|yrĄzi számma|je|zett |akás Ft'

Yevő 2015. év ...... . napján megfizetett .....,. Ft-ot, azaz ....... forintot ajánlati biztosíték
címén átuta|ássaI a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Sberbank MagyarországZrt-né|
vezetett,l4100309-92110549-01000008 számú szám|Ąára, ame|y összeg a véte|árba
beszámít, és ame|y osszeget fe|ek fog|alonak tekintenek. Fe|ek a fogla|o jogi természetét
ismerik.

Vevő a fennmaradó .....,- Ft, azaz .........'.. forint véte|árhátra|ékot az adásvéte|i szerzodés
a|áírásának napjátó| számított 90 munkanapon be|Ü|, '.... Bank á|ta| fo|yósított hite|bó|
fĺzeti meg, amennyiben Eladó erre vonatkozoan másként nem nyi|atkozik, a Józsefvárosi
Gazdálkodási Kozpont Zrt., Sberbank Magyarország Zĺ1álta| vezetett .ĺ4100309-92110549-

14000008 számÚ bankszámlájára banki átuta|ással'

E|adó az ingat|anokon fenná|ló tu|ajdonjogát a teljes véte|ár megfizetéséig, de - az adásvéte|i
szerzódéstó| számított - maxĺmum 95 napig fenntańja' Fe|ek kÖzosen kérik a Ft|dhivata|t,
ame|yhez je|en|egi tu|ajdonos feltét|en és visszavonhatat|an hozzĄáru|ását adja, hogy a
tu|ajdonjog bejegyzését tartsa fÜggoben a tu|ajdonjog bejegyzés iránti kére|em benyújtásáig, de
legfeljebb ...... napjáig. Elado tu|ajdonjog átruházi (fe|tét|en és visszavonhatat|an) nyilatkozatát
késóbbĺ időpontban adja ki(fÜggőben tańás).

E|adó az adásvételi szerzodés megkötéséve| egyidejri|eg az ingat|anra vonatkozőan a|áírja és
el|enjegyző Ĺigyvédné| (....) ügyvédi |etétbe he|yezi a tu|ajdonjog bejegyzésére vonatkozó
nyilatkozatát' ame|yben fe|tétlen és visszavonhatat|an be|eegyezését adja saját tulajdonjoga
tör|éséhez és Vevő 1l1 arányÚ (egész) tu|ajdonjogának véte|jogcímen torténo bejegyzéséhez'

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Fr,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

4.)

5.)

o.)

7.)
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8') Letéteményes Ügyvéd az 1. pontban íń vételár hĺányta|an megfizetésérŐ| szi|i igazolás
bemutatását követő 8 napon be|Ü| jogosu|t és köte|es a bejegyzési engedé|yt a Budapest
Fováros Kormányhivata| Xl. kerÜleti Hivata|ához benyÚjtani.

9.) Amennyiben a Véte|ár kifizetésére va|amennyi ingatlanra vonatkozoan |egkésőbb ...... napjáig
bármi|yen okná| fogva nem kerÜl sor, ĺ||etve annak megtorténtét a fe|ek bárme|yike a fenti
időpontig nem igazo|ja hite|t érdem|oen |etétkeze|ő Ügyvéd e|őtt továbbá, ha aje|en szerződés a
fenti idópontĺg bármi|yen okbo| meghiÚsu|, és erről a |etétkezelő ügyvéd hite|t érdem|ően
tudomást szerez, akkor a |etétbe he|yezett bejegyzési engedé|yt |etétkeze|o Ügyvéd köte|es
haIadéktaIanu I megsemmisíten i.

10.) Fe|ek a je|en szerződés a|áírásáva|, |etéteményes Ĺlgyvéd pedig a szerzódés e||enjegyzéséve| a
6-8. pontban rogzített |etéti szabá|yokat e|fogadja.

11.) Vevő az ingat|anok eset|eges hiányosságai címén az E|adóval szemben semminemű igényt
nem támaszthat. Vevő az ingatlant megtekintette, az ingatlanokra vonatkozo műszaki
tájékoztatást ismeri, tudja, hogy az épü|et teljes fe|Újításban nem részesÜ|t, így bárme|y
szemrevéte|ezésse| nem ész|elhetó épu|ethiba kijavítása szükségessé vá|hat.

Eladó nem szavato| az ingatlanoknak a tulajdoni |apon fe|tüntetett térmértékéért.

12.) E|adó kijelenti, hogy az ingatlan per-, igénymentes.

13 ) Eladó a véte|ár te|jes megfizetését kovetó 5 napon be|ü| köte|es az ingat|anok bĺrtokát vevőre
átruházni. Vevő ettő| az idópontto| kezdődoen vise|i azoknak terheit, szedi hasznait és ebben az
idŐpontban szá|| át a kárveszély vise|ése is. Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy a
birtokátruházásrol jegyzókönyvet vesznek fe|, ame|yben rÖgzítik a |akóingat|anokban fe|szere|t
valamennyi kozmĹĺmérő ál|ását, ame|y mérőá||ásig va|amennyi rezsi-, és közmŰko|tséget az
Eladó vise|i, míg ezen időponttó| és méroá||ásoktó| kezdodően a hivatkozott rezsi-, és
közmĹĺkÖ|tségeket Vevő tartozik vise|ni' Vevő a birtok átruházást kovető hónap e|ső napjától
Íizeti az ingat|an fenntartási kö|tségeit.

14.) E|adó kije|enti, hogy az ingat|anokka| kapcso|atban kÖzÜzemi díjtartozása nincs. Tekintette|
arra, hogy E|adó erre vonatkozian igazo|ást Vevőnek nem mutatott be, amennyiben az
adásvéte|i szerződés a|áírásának napját mege|oző időszakra vonatkozi tańozást á||apítanak
meg, annak megfizetésére Eladó köte|ezettséget vá||a|. Eladó kije|enti továbbá, hogy az
ingat|anoknak bér|oje nincs.

15 ) Fe|ek a Polgári Törvénykonyv 6:98. $ (2) bekezdés a|apján kizárják mind E!adó, mind Vevő
feItűnó értékaránytaIanságon a|apu|ó eset|eges megtámadási jogát'

16 ) Vevő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ezt E|adónak bemutatott és eredetben
átadott Cégkivonatta| és A|áírás mintáva|/A|áírási címpé|dánnyaI igazo|ta. Vevő je|en okirat
aláírásáva| kije|entĺ, hogy a Nemzetĺ Vagyonró| szó|ó tÖrvény a|apján át|átható
szervezeVingat|anszerzési képessége nincs kor|átozva.

17.) Vevő tu|ajdonjogának bejegyzését a Budapest Fováros Kormányhivatalának Fö|dhivata|áná|
Eladó kére|mezi, ame|ynek kö|tségét Vevő fizeti meg.

18 ) Vevő tudomásu|veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruházási i||etéket kelĺfizetnie.

19.) 2012. január 1. napjátó|a176|2008. (V|.30') Korm. Rende|et 1. s (3) b pontja a|apján E|adó
kote|es energetikai tanÚsítványt készíteni és azt Vevő részére átadni. E|ado az energetikai
tanÚsítványt az adásvéte|i szerzodésig készítteti el, ame|ynek átvételét Vevő az adásvételi
szerzódés a|áírásávaI ismerĺ e|.

20.) Vevő a szerződés megkötéséve| kapcso|atos e|járási ko|tségek címén az 1.670,- Ft/szemé|y
lÜa e1arasi díjat, az 5.500,- Ft + Áfa e|járási díj osszeget és a 2-6.600,- FUingat|an fo|dhivataii
eljárási il|etéket a szerzodés a|áĺrását mege|ózően megfizetett. Vevő kéri, az errő| szi|i
szám|át részére megkÜlden i.

21,) E|járó ugyvéd tájékoztatja Fe|eket, hogy a Pénzmosás és a terrorĺzmus fĺnanszírozása
mege|őzéséró| és megakadá|yozásáró| szó|ó 2007. évi OXXXV|. torvény rendelkezései szerint
azonosítási kote|ezettség terhe|i Fe|ek adatai vonatkozásában. Fe|ek kĺje|entik, hogy adataik a
szerzŐdésben he|yesen kerü|tek rögzítésre az á|ta|uk bemutatott szemé|yi azonosító okmányok
aIapján.

Fe|ek je|en szerzodés a|áírásáva| fe|tétlen és visszavonhatat|an hozzĄáru|ásukat adják ahhoz,
hogy e|járó Ügyvéd okirataikró| fénymásolatot készítsen, és azokban rogzített adataikat a
szerzodéssel egyÜtt keze|je.
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22.) Felek tudomásu| veszik e|járó ügyvéd tájékoztatását, amely szerĺnt adataikat az ĺnformácĺós
Önrende|kezési jogril és az informácĺós szabadságró| szó|i 2011' évi cXIl. törvény
rendeIkezései szerint kizáro|ag je|en szerződéshez kapcso|ódó megbízás, i||etve a
jogszabályokban meghatározott kote|ezettsége te|jesítése érdekében keze|heti.

Felek kije|entik' hogy je|en jogÜgy|et nem Ütkozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|ozéséról és megakadá|yozásári| szóló 2007. évi cXXXVl. torvénybe.

23.) Je|en szerzodésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. adásvéte|re vonatkozó, i|letve azide
vonatkozi jogszabá|yok je|en szerződés a|áírásának napján hatá|yos rende|kezései az
irányadók.

24.) Fe|ek meghaÍa|mazzák budapesti (........'.. sz. alatti) Ügyvédet, hogy őket je|en
jogügy|et kapcsán a fildhivata|i e|járás során az Ügyvédi törvényben írt te|jes jogkörre|
képvise|je.

Fe|ek a fenti okiratot e|o|vasták' megértették, és mint akaratukka| mindenben egyezőt,
heIybenhagyoIag aĺáírják.

Budapest, 2015. év...... hi ....... napján.

Budapest Józsefuárosi tn kormányzat
e|adi nevében eljáró vevő

Józsefuáros: 
::::.i!::aĺ 

Központ Zrt.

A je|en okiratot budapesti ( ... ., székhe|y: ..''.........) Ügyvéd készítettem és
ellenjegyzem.
Kelt: Budapest, ........' év........ hi...... napján.

okiratkészíto ügyvéd
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12. számú me|lék|et

osszefogla|ó a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeiről

Az aján|atot a társaság képvise|ője minden o|da|on kézjegyéve| köteles e||átni'
Az aján|atnak folyamatos sorszámozássa| ke|| rende|keznie.
A borítékon nem szerepe|het a benyújtóra vonatkozó je|zés.
Az ajánlatot két pé|dányban, ktj|ön |ezárt borítékban kel| benyújtani, az egyik példányon
feltüntetve az,,Eredeti pé|dány'', a másikon a ,,Máso|ati pé|dány'' szöveget.
A borítékon a következő szoveget ke|l és |ehet fe|ttjntetni: ,,Budapest V||l., Tömő u. 16. szám
alatti Iakások és nem Iakás cé|1ára szo|gá|ó helyiségek e|idegenítése''
Az aján|atot sértet|en borítékban ke|l benyújtani, sérült, fe|nyitott borítékot a Lebonyo|ító nem
vesz át.
Aho| az nincs je|ezve, hogy máso|at is e|egendo, az eredeti igazo|ást ke|| csato|ni az
ajánlathoz.
Az ď1án|ati biztosíték befizetéséné| a kozlemény rovatba a következőt ke|| beírni: aján|ati
biztosíték
Az Ąán|at tarta|mát a kovetkező sorrendben ke|| összefűzni:
1' Je|entkezési |ap
2. Aján|ati osszesítő
3. Eredeti, 30 napnál nem régebbi cégkivonat
4. Eredeti a|áírási címpé|dány
5. A Ptk. előírásai szerinti bizonyító erejű meghatalmazás, amennyĺben az Ąán|atot nem

a cég képviselője írja a|á
6. Pá|yázati dokumentáció megvásár|ásáró|szó|ó bevéte|ĺ pénztárbizony|at máso|ata
7 ' Ajánlati biztosíték befizetésérő| szó|ó ĺgazo|ás máso|ata
8. NyiIatkozat végelszámo|ásról, csődeljárásról, feIszámo|ásró|
9. Nyilatkozat a pá|yázaÍi fe|téte|ek elfogadásárő|, szerződéskötésrő|, ingat|anszerzési

képességrő|, ajánlati kötottségről,,|0. Nyi|atkozat adó és adók módjára behajtható koztartozásró|; Kiíróval szemben fenná||ó
tańozásró|

11. NAV ĺgazo|ása
12. He|yi adó igazo|ás (beszerezhető: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri

Hivatala 1082 Budapest, Baross u. 63-67.)
13. BérbeadóvaI szemben fennálló tartozás ĺgazo|ása (beszerezhető: Józsefvárosi

Gazdá|kodási Központ zÍ1. 1083 Budapest, Losonci u. 2., és Budapest Józsefvárosi
tnkormányzat Po|gármesteri Hivata|a Pénzügyi Ügyosztá|y 1082 Budapest, Baross u.
63-67. ll. em.)

14. Nyi|atkozat pénzĹigyi aIkaImasságró|
15. Nyĺ|atkozat a kézbesĺtés he|yérő| és a bankszám|aszámrő|
16. Nyi|atkozat át|átható szervezetről
17. Az adásvéte|i szerződésse| kapcso|atos észrevéte|ek, módosításijavaslatok
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ilI. Előzmény, kiinđuló adatok

Dt. PatiTamás köĄegyző a77064/U/894/2074/5' sz' végzesevel Buđapest Főváľos VIII.
kcľúl.ct Jőzscfvźrcs onkomlőnyzzt kótclmczőnck kozjcgyző előtti Ęazsígtrgyi szalĺ&tő
kirendelésére fuanyuió neĺ.npefes ď1áĺźsźhanĘazsźlgýgi szakértőként tendelt ki.

Á szakvéIemény 2/1'' sz. kötetét 2o.l,4. 04' 12-i dźnĺrlĺĺlal elkészítettem. A2I' sz. kötet az
tľes, beépíteden telekĘatlanok forgalĺni éĺtékelését tzttzlmazzz

,{ szakv'élemíny 2/2, sz. kcitetét 201.4, 05, 26-i dát.,arnmalelkésátettem' ,\ kłitet a beépített
ingatlanok forgalmi &tékďését tastrlrmafza

Dr. Pafti Tarľlź.ski:zjegyző a 71'064/,ťi/894/201'4/6. sz. vęzésével Budapest Főváros VIII'
keĺiiłet Józsefváĺos tnl.orrĺrányzat, ÍľiurLt kéĺelmező képvisďetében đr' Kocsis Máté
polgánnester kéĺelm&e kĺ5zjegyző előtti nempeĺes eljáĺásában ismételten tgafságpgyl
szakéľtőként ĺendďt ki. Á koĺábban elkésztiLlt Ęazsźq;agý szakétőivéleményben a Tömő u
1,6, szám (vsz, 36259) alatd :ľrgadzn onkormányzat nilajdonában Iévő albérleteinek
fotgďmi éľtéke - tekintettel area, hog5r azolĺba felm&és céIiábóI nem sikerĹilt beiutni - nem
egyedi ,łlzsgáIat il^piő^, hanem mintávétel és bizonyos korekciók zlapjźn keriiłtek
rĺeghatátozásn, Az tnkormányfat sfemponĘábóI fontos, hogy az ngaldan onkoĺĺľrányzati
albetleteinek pontos értéke egyeđi vizsgálaton alaputó értékelés :o;tÁn kerĹilienek
mę;hatfuozásra, ezétt keľtílt sot af ismételt szakéĺtői kirendelésre'

ry. Tényál|á5

Budapest Józsefr'áľosi onkormányzat 2007. evben Coľvin-Szigony Pĺojekt néveĺl' aPtátet
utca _ Szĺgony utca _ Tömő utca _ Balassa utca _ Apáthy rrtca - SzĘony utca _ Üllői lít _
Kisfaludy utca źůtzl. határclt teriilet tehabi]itációs vfuosfejlesztéď eszközöliJĺel történő
megr'iiíuást tűzte ki célut. Ehhez kapcsolódóaĺ az onkotvlźnyzat a Rw8 Zt'. tészéte vételi
jogot engedetĺ

Á városfejlesztés további lépéseként 2002 oktőberében az onkormányzat befektetői
pőiyźaatottíttkla Coĺrin Sétány Progtam (a továbbiatban: Progmm) megwalósítására" ,t
Pĺogram megvakősításźt szetződéses keľetľendszet szabályozz4 melynek ďső
dokumennrma az onkorrnányzaą a Rév8 JőzseÍvá,łosi Rehabilitációs és Váĺosfeilesztési
Zt, és a ,,Coľvin,, Ingatlanfejlesztési és Váĺostehabilitációs Részvénytátsaság (a
továbbiakban: Befektető) közott 2003. iúlius 24-én kötött lGterczerződést.

,\ Ketetszerződés céIja a Közprogram és Befektetői Ptogam sęítségével a feĺrti váĺos-
rehabilitáció megvalósitisa AKerctszeuődés 3. szźĺmí melléHetét képenk a kialakulásra
kefiilő befeketési teľtiłethez tattoző ingatlanok. A Keretszerződés taľtalmaŻfŻ a Pĺogtam
titemezését, z Befektető rulajdonszetzését, amely szetint a 3. számű' melléklet szednt

Ęatlanok voĺatkozásábaĺ a Befehető vételfuat ťlzet az onkoĺĺĺrányzat tészérc, a véte|at

összege 2003-2073, éĘ keĺiiüt meghatÁtozásľa,

Á Pĺogr'am megvatősitása 20o3' évben megkezdődotĺ

ĺ._.
t.:
I

í. .
ľ'I.
l.

r''
I

I

[-.
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I

i
I

!,
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?009. májr:s hónapban a Budapesti fundőrJőkapfuárysäg GazÄaságvédelni
FőosaÁJyakĹilonosen jeIentős vagyoni kistokozÍ: hťíden kezelés bűntetének gyaníjamiatĺ,
feljelentés 

"I^gź^ 
biintetőeljáruát indírcn ismeret]en teuesek ellen, a váľos-ĺehablhtáciőn.'ń^y,nő 

kereszerzśđés es az annale ,J^p,fu, 200s-tg megkötött lngattan adásvéteIi
szx:ĺzÁđések]ĺel 'összefuggésben. A biintetőehjźlú' során beszcrzea. ĘazságĘy' szafténőí

önkoľnányzati kötelezettségek, különösen a telekéĺtékesítés teljesítését.akađá\y.ozza _ vis..
.maiort megalapoző helyzetnek tekinti, valamint a hatátozat 2. ponqában fe|bétalmaztz a
polgármesterc, hogy szakénőLd<el folyamatosan ele-eztesse a helyzetęt a bimteiő.lJáo.
zl.akl|ásának függvényćben; és amennyiben a biintetőeljáras sgľán a jogszĄb:ůý fekęĺelek
fennál]nak apo|gáijog ĺgény érvényesítésete, tegye meg a szükséges ińtézkedésekęt. .l:

,Ą döntest iĺclvetően a BefeLľrtő isezÄeményezrc a.kiaIa]glt egyeaetéséq felhír.ta a firryelĺnét
a sznĺződéses rendszeľből fa]ĺadó onkormánpati kötelezeraégelľe és aznk teljesítésére.
Mindezek űpjĺ^az onkomránya a Befeketővel pryylłlábok"t.l.e'dem fol1ętnj, melyeli

f elenleg is folynah.

2OL3. évben a Képviselő-tesdilet a fobłamatb an Iévő b.iintetőeljárás,a 'tekintett.i u

267 i2013.0rII. 17.) szám:ukntfuozatj,}lan az alábbralĺ szeľint döntöťt: ''

^ 
t7, ' 1ll

''Ą .tlePv$eto.tesnilet úgy döntött, hog5, felha aLmazza a poigáĺmestefĹ, hogy a BRFI{
Komrpcíós és Gazdas ágL BiJľ;rőzśs elleni F őosaźiy GazÄľ,äy éde]rni (II ) osááb,á$ 0 1 000-
61.34/2009. bü. szám alan fol1amatban Iévő biíntĘyben az onLarmźn7zat, inint sénett iogi

..šzemélylĺepviseletében sértemi ndwźn.ytés &zrevételt terje5szen e1ő.". .

A Képvisel&tesdilét döntése végľehajtásra lĺerí.ilt, ugyanakkoľ a biińtetőeljáľas jelenleg.is
foLyamatban van' és valószínrisíthetően a kbzehj<ivőben nem leľiil lezÁr;sĺz.

' Az előzśelĺben ismeľtetettek szeĺint a Corvin Sétány Ptogľam szednti ingatlan etékesítések
?O1'3. decembeĺ 31'-ę wqed'.l., íry p Pľogram. tén;Ęileg 2074, é"be" megszűnmek
:tekinthető, A meg;zűílés 

.lrźnýbauisaaa 
srnľződéses lĺonsu;tĺrcĺa és a{enti körĹilmenpk

ismere#ben az onkormín4zat javasolta a sznrződéses rendszer köz;s rnegegyezes^sel

rcrcénő rne gs zrínteté sét.

E koncepció lényege, ho5y a Befekető, a számaĺz még pzdzsági &đekeke tekintettď
ďengedhetedentil szütséges építkezések megvalósítása fudekében a jelenlegi
onlsorminyzata illetőleg ,gyeb (fővárosi, illewe magan) rulajdonban áxő rclkek
tulaj đoni ogát nem zdásv éte\ banem csetes zeęśđés }eľetében sznrczné meg.
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Fentiek ůąbjléo a szcrzśđéseśjrendszer közis megegyeznssel tĺinŕnő *9g,ť.iffi.te1éne1t . .'..'

reszh aĺp,šme a cseteszłĺződés, valaĺnint a Pľogľam máľ megvalósult részeit. i]letően a ' . . '

Feiek eg1lmás közo'tci elszámolása, továbbá a Felek egymásnak kölcsönosen engedve a

fennálló-jogoiiérvéqzesftés&őIva!őlemondása.

.::
.:f'menn,1,ib.* u.jié1.fé] ebben nem áIiapođilĺ mę' iliewe amennyiberr z CorvlĺZtr. álta}

igénveit ingatiaĺlolĺ nem lĺerulneh a 'tulajđoĺába. ibban az esetben a Feiek között e]húződő,
:ě' i, Oniřoĺmányza! számáru aľrĺl' r:jľllaľdos vagvonvésztést okozó jogrĺta alalrulira'. fti,

amelynek eliĺerĹilése vélhetően mindket Íét ťlzleti és jogi'érđek.

t' szewśdéses rendszer esetleges &özos megegy.eznssel tgryený felsĄolła ugyan.al.ĺlĺoĺ

.nem ielent ené p sz,őb.ar:. foĺgó.ĺehabilitálandó 'teĺiilet: elhan-vagolását. .\z' oĺliiormányvatmk
továbbta.is cétja és fe)adatazvátostehabilitáció' ennek mepyalősitá9Ą11Peđig --frrye|e.mľnel

a tenilet iĺ{ĺt mutmkoző bef.ďweói:'érdeklődésre -' iĺedvezśek a' kilátások" Á szeĺződéses

rendszer'-kozos megegyezessel ú>rĺenő ĺrregszilntetésével lehetőség nyílĺk:mindi.az eľedeđ

befektetéśi.terĹileteň'Íäkvó,.mí'rd peđig további.ingatlanok pźlyázat útjzrn megvalósuló
éľtékesítés ére, azaz a városŕehabiliŁáció Íolyatását* . .. .

Ebben ..ą. kórŁen kiilön is kiernelęndő, hory a cserével énteĺt és' jelenl' eg,,befelĺcetői
.t.,1"ido,,ban !ů|ő ingątlanolt i,ánt 

''" 
kie'.neji Ęĺowányzan tAmogatást 'éIverś Bionikai.

Innováđós Központ Nonpľofit Ktĺ az tnkoľr:'ányzat ÍelévásáÄási szándé.kot ietzett

APázrÍ,áĺry Péter Kato]ihs Egptem és a Sernmelweis Egĺetem 5 éwel ezelőtt kŕizösen

indította ďhazt,skbĺr'_ Eurcpaban elsőkém _ a molekuláds bionikai atapképzést és az łlĺ:re

éptiiő lĺét meste rképzest, e" ĺtt képzeĺt bionilg:s mémolĺók eg5nzeľĺe ręndelkezĺrelĺ a

lĺotogi" (genetika és idętudomány) és az elektĺonikai (elĺnéleti vill.amosságtaĺ és modetn

",á,^it^ste,hÍ}ika) 
szakmai alapísmetetekke| innen a néw. Bionika. Ezekľe a szakembetekĺe

is épiil a 201,5. eleiéĺe elinduló, Bionikai knovációs Központ és Paĺk, amely a két egyetem

áIalalapított Bionikđ Tnnováđós I(özpont Nonptofi't KfĹ szervezésében jön léue.
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Erre voĺaď<ozóarl a Képviselő-tesnilet 201'2. jŕilus 19-én a 250/2a1,2. ľII. 19.)

hatfuozarÁbaĺ attőI döntott hogy a Corvin ZtL, z;,Coĺvin Sétany Pĺogľam,' megvalósítása
keĺetében a 736 tömbhcjz taftoző 36796,36797,36198, 361.97;36789, 36786 helynjn
számlű, ingaďanokľa vonatkoző fejiesztési céljai - bionikai kutató központ és. egy
egészségr.igyi központ _.illeszkednek az onko.trnányzat k:r:lsszĹl távú fejiesztési céljaihoz'
azzal,hogyaza fürvin SétányPrognm,szntÄdéses renđszerében foglalt kritelezetségelĺet
nern érinti, az abbőI eľedő sze*Ádéseś ..Ęotelezeuségek vákozadanul fennállna]š, illewe a

|etenleg hatáIyos szabáIyozási erv keĺetđnek megfelel.

Dĺ l{ocsis Máté polgaĺaesteľ 20t4. auguśztus. zi-éĺJavaslatot teľjesaett elő.BudaPest

Jőzsefrřdios onkornaĺiyżäťKépviśelő-tesĺiläťe.šż:,äÍiiáiä', tiontéšek meghozaii|á,ta, äLTýT I
ĺehabiĽtáció s teĺiile1 v agyongazdáIkodási feladataival Ępcgola.tlan.
^ 

1!l . | Ýfrń, ..' fAz előteľjes4és a tT\T1 tęriilet váľos'ĺehabilĺtáłqőján^k megvalósításához kapcsolódó két
f ontos ij nl<ornin,ĺzati dontés eLőkés.zrú aapgh unpJĺnazzaz

' l a Con,in Sétany Pĺogľam lezátäsaés elszámolása
.'t és a Corvin Sétány I{ft.-vel kapcsolatos tr:iajdonosi đöntések

Az eiőrcrjesaés céIja a Corvin Sétány Prograrr tezfuisa és élszámo!ása a mellétĺelt
ĺíokumenrumokaLa1án. aze|őteĄesaés jelen szalĺ.éleménv mellćkletét lĺépezi.
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v. Szakétőifeladat . ' j..
I

Kérehoező ąszakénői,ĺ],sgą|ryw& annakhe.}pt 7zalźbbtal#an jelti'lte meg:

Áf alábbiakban megjelólt ingatlanok értékének meghatatazásą éľtékbecsléséľek elkészítése: ,.'. . i .

'...''....'''.''[,.
:|........']..'...'.'1"":.....'

r,:'.. 
;i. :-'.. .

|36259/0/Ä/1,5

"i36?59/0/i\/19 ..em. lu. yzai

3ó259/0/Aiz0 2. ern; 7 ärkonnánvzat

3()259/0/h/23 2. err,.4. cnkot-án1zat

36259 /o/Ai24 ?. eĺl. 5. Cnkotmáĺyzat

36259/A/A/26 Z. em:7. onkoimáry'zat

3G259/0/A/n 2. em.8. Önkornányzat

36259/o/A/28 2. em.9. oĺkoreláĺyzat

3625e/O/A/29 2. em. 10B otlko,^ányzat

362s9/o/A/3Q 2' em.10Á 
'.

Ónkorcátyzat

362s9/0/A/31, -"-..r i.'/.uaetberFseg
,onkotmányzat

362s9/0/^/32 R.aktáÍ onkotmányzat

Al,,bz1egrzś a 71'O64/U/894/201'4/(l. sz. végzesében a szakénő feladadul ľendelte, hogy
az alábblvasgźlatoL<ztvégezzc e\ és az alábbi szakketdésekben nyĺlvánítson véleményc

1. /t fenti lista szeľinti albérletek éľtéke egyeđi vasgáIatalkeriiljön meghatź,tozásĺą és

akotábbiszalĺvéleményt azegedińzľigáIat eľedmén1e űpjá^I<orngá\aa szakénő.' . '- .

s8

Onkormányzat

oniioĺmáĺ1'zat

tĺrkorĺnán'v-zat

ľ,
t":



I

I

vI. Helyszíni szemle

A szatwélemény kiaiakíľása előw a helpzín bejáĺłs,fua 20]'4 novembetében kenitt sot. A
helyszíni szemlén taÍgyl ingatlanok ďapos megtekintéséte, felméĺéséĺe, fényképes
tögzítéséte keruIt sot. ' .. '. 

:

A hďyszíni śzernlén megjelentek

Szakénő ĺe1zĺ:rőIz Dĺ. MáÍ]í[.iš.cábor Ę. wis?;rkéh$
Vékony Gáboľ

.vII. Szakĺiélemény kialaHtása, kýtđisek tnegváůaszolása.

.A helyszín bejfuása után azalábbiakban ismeĺtetem szďĺvéleményemet

. .: .

A.) Munkamóđszeĺ. .' 
.

A szakénői lĺerdesek megválaszoLása a h.ly*l"i szeľnlén kia]akult meggfizőđésem'. a
ĺende'lkezéseÍI]Íe bocsátott dokumentumok áttanu\rnánvozása, továbbá szakmai
szrilĺs égs zerrísé g okán tönénilr

Az lngatlanok eĺtékeléséhez szülĺseges ďapadatoii megáILapítá,oho, fejnreĺést r,égeztunlĺ'
mĄ aJapjín aJaprujzi váziztot, fónr'képfeh'ételeket készítetnjnk a ]alĺásoLĺó]' řahmint
ělr'é8eztük az á]]apotf.elméĺésüket.

Akö4ei,gyzói křěndelésben foglďt lisú'n szerepiő ingatianoli között r,annak ol.r,ao 1u*3o*,
melvelĺ üĺesek, Iakatlanok, le vannalĺ lakatolva. Ezekbe r'aló beiutást a I(isfalu l(ft'
biztosította

Ą1errry,rb en azaiapteriileĺ aďatok eitérőek voltak a miajdoni lapon, 
""1,*,i", 

a helyszíni
felmétes ďapján, *o''u reimłesi |adztotr'emik az eĺtékelés alapjÄn ' ' :..' ..' . .'.

B.)Abeépítettingatlanokéĺtékelése ' .

B.1.) A pia9i érték és ä foľgatmÍ ették đefiniálása

,Ą, p|aci éľték A pi1ci éľĺék az1az áĺĺrt i.tęlĺ' łłely cisszegért egy vagyon tatgyban vilô
éĺ:d:ke!1ség.Téltá,ny:.s,ą1g 

".,ag!ľľrjog, 
szevśdés t<eretébeĺ ez éhéuefes iděpontjában

válrhawan' eladható, feltételezve a következőket :

. a2 eladó hajlan dó az e|adá,sta

. az adasvércIi úrgyalások lebonyrclíús ähoz ésszeríienhosszú íđő, ilIrendellĺe#sre,
figyelembe véve a vagyontźłtgy iellegét és piađ helyzétét

. tĘyaJts iďőszakábaĺĺ az énéknem változilt

. avag|,otÄĺgy enékesídse, rneghirđetése megfelelő nyilvanossággaltönénit<
. l ádagostól ekérő,speciáli.s vevői hilön ajtntatfigJrelembev&elérc nem lĺeĺii1sor..
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.T.eáIis píaci énék az a pénzbeli vagy azzd' egyeĺéftelíí eszk'o'kb-.T lĺifejezetc fu, amelýrt
a rubjdôn ga?Ákcse,éťa vásäo]niT.ész u."đ.é, az eh,]nj kĺsz elzdő kiłzi>ĺt, 

"ry"o"łFŤ .a
fďei<,lallő inforĺĺációval renđellĺeznek avonarkozś ŕnyektĺel kapcsoJatban, és eryikőjiik
scm csclckszik kćny.gzct lnattsĺ a]att.'' (Shannon P.)

elérhető árat jelenti, eJsősoľban a

Az ngaďarltoľgalmi eĺé]sadatok d^pjfuo}yan ingatlanok forgalĺni énétre is megbecstilhető,

amelyek nem kertilnek eladásiĺ '. ' .

Az énélĺetes egykonlľét eleinzés, mc\'ę!.' köni dolcumentációt ad a vagyomáęyalĺó| s

melyben megbatátozzák az értékelés céIjá| |ô,ĺsyź,u .\atź'tnzpjá,.' t éitęyęlý' :qy adot3

időpontra ,"ót,' de figyelembe vesá a mult (pĹ airuitság) és a jövő (pI. reilizillnto haszon)

eseménvďt

:B .f .) Ingatlané ľtékelé s korlátoz ő feltéte le k

ĺr' elői,zij pontoliban isĺ-nerteten ingatlan énéi<elá-senek ellĺeszíiés éhez t. ďábbi alapelvekeĺ

és koĺlátozó fe]téteieket i<ell fi.gveiembe venni:

3 -|elen ]ingatlanoii énékelés csak iełgs e:gészebeĺ énejqezhető, abbói eg}ts

megźiiapítźlsokat vag1' tészleteket kiĺagadni és önmagukban felhasznőlĺlJ nęm szabađ.

ľ.

-:

''r. -.

" Srakénőnelĺ nincs semmiféIe
.1 ' ; } í 1 ł } .
ilJren eIdeKetts€ męgsf eÍzeseĹ

éĺdekeltsége az ngaúaioan, a jövőb€Ír S€fit.rcwezl

9 .A megbŁásomnak męgfelelően a

forgalomlĺepes rulajdonjoga I<epezi

állapotban

' ilzsgálaĺ táĺgyát ielenleg a 'ťlszta, tu.lajđon

a he$zíni szemle időpongában megismert

o Á ĺendelkezésemĺe bocsátott adatokon níIĺnenően egwb jog' tsrmészetű
oi",gulatoka1 nem folytattam. Äe. ingatlanok foľgďomképességének kotlátozásásőL

nincs tudomášom; 
.vägyis a piaa énék meghatÁtozäsáů.pz elkészíteą és a

rcvábbiakban kiindrílĺísi.alapkant felhasználanđő młlszaL,'l-foĺga1mi futékbecslés nem

veszi figyelembe alz,oltl koľfátozasokat, hogy az lngailarlon tehet, megszoĺíľás,

szolgďrni jog, vagy egyéb olyaĺr teheĺtétel van, amely a szóban foĺgó ingatlan

' étékéľe kihatna, illetve nem veszi figyelembe aĄhogy az tngar7aĺĺrlal kapcsolatban

esetleg petes eljáĺás van folyamatban.

. AzingatJanokat jelentegi ľendeltetését fig]relembe véve eľĺékeltem.

o Ą tendelkezésemte bocsátott ađatok, dokuÍnentumok, infoľnációk valódisáý és

teli ess égét a Megbíző szavatoIta.

10
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. Legiobb tudásom szednt minden ada7 asnelyet szakvéleményemben kozzétettem
h.lytdł9' és pontos. Bár ezeketmegbízhato fonasból wiij:.ŕl,,,o,', nem váilalok sem
garncláąsem felelősséget olpĺ.r adat, vélemény""gybä'bś pontosságáérą amelvet
mások adtzk átrégzemĺe, s amelyet elemzésem elkészítésében felhasznil'iam.

. Az ingatlanok méreteit a kézhez kapott dokumentunrok, valamint felméŕs ďľrpiź*
vettem számitasba. .''.Í'. '

. .:;.A:Teľe7t, 
'vagy]létezś 

f,ejIesné9.eker a meglévő fundezesi Terwel,.ä: B'\KSZ.szel,
.oTEK-kal és az egyeb jogi eLőiÍ^oklsal összhangban lévőnek tekinrcuern.

. Nem,végezterr Íekźĺrő je[egíí új*,i, vagy a közmrhzolgaltatasolĺlľĺl.IĺapcsoJatos
,v.lzsgáJawkat, ide ią szeÍníevételezéssel-.megáĺlapfthab esetleges }eáľezőtten
kömyeżeti haľásoĺ<at a piacl érték megh atatozásánd'figyelembe .,n.tě*'

Nem végeztem aĺĺa vonat]<oző vizsgáIatokat, hogy vaion az lrĺgatlanok; vary.azoknak a talaja.tattafma'z-e olyan veszélyes, vagy kátos arlyagokat, ĺrłn.t..az azbeszt,
u.W az e5res kőolajsz.ásrpzÉkoĘ ilIewe a radio"laí-, ąä.gok.e säkué|e-á"ý
,fe\tételen, h."g,o'9?ęk az anyagoka terrileten gohasem r'olta]i.ieřen és feltételez i azt.is,
hogy- sem lĺoľábbi, sem .jeIeĺeg szennyez,ődés nincs jeĺen a v.lÁgźit helpzín
.talajába.n'

'A piaci énék ahasznáIatos ciefiníció szennt az a'|,Ieg:ła]őszníjbb éíŕĘ amellpl egy
ingatlan ĺendeliĺezik egr. kompetjtjv és Jzaoad píacoř, mikoľ minđen fe}tétel adon a
tisztességes aciás-vételhez, ahoi mind. az e|adő és mind a vevő megfoľrtoltan és
rudatosan cselekszik. iďtételezve zzą hog,, az áta.,' nem befol'vásclja a szokásostól-ekérő 

akaĺat'''. Ez a meghatőrczás implicĺt tanalmazza a,t,ľ,ág,r o,, 
^ai,,,e;;i.8"meghatározott napon óľrcnik és a Jogcímek badása o elłdő reszéĺőI 

^ 
,"íő

számaru az a|ábbi feltételek mel]ett megy végbe: 
.

(1) Avevő és.az eladó a szolĺásos indfuékok|ralrendelkezik

(2) Mndliet fél megfeIelő inforĺnációldŠal é, ió unácsolslĺal rendelkezik és a
. ' 
. legjobb érdeiĺeinek megfeIelően cselelĺszilĺ, ..':.'. 

.

(3) M.ďe[elő idő áll ľendellre zésre a szabadpiácon való megméretetésre,

@ Afrzetés készpénzben, maryaĺ fodntban töngqĄ vagy ezze|összehasonlítható
.fizetési ynődozattal, . :

(5) Az fu az lngai,úarl megszokott köľiilĺnenyek melletti figyelembevetelével keńi
kiďakításra, amelyet nem befolyásol speciális, vagy ktilon kiđolgozott fizetési
mód, vagy az e|adásban erdekelt bárrnilyen harĺnadik fa á]Ju] 

''yoitott 
eladási

koncesszió

Az áItalam negIwÁrozou mríszaki-foĺga]rni étték a fentiekben vázo|t feltételeken
a'lapul és csakis a sza|sĺéLerlényben megjelölt céhavalo Íelhaszná!ás esetén érvényes.
A vaglonénekelés érvén.pssége. 90. ýn *i"9l ez ídő elrcIte wÁn a goaĺ,ag,
k91ny9ze1 és a piađ viszonpk előre nem |khwő és nem progoosnizäxnčő
vćltożáisaĺ.aztlényegesen módosíthatiák' illetve.&vényteleníthetik. ' . -_
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. Ä vlzsgátt épiilet tatsasház, a tulajdoni Japok ennek megfelelően albetétenlĺent
tendelkezéste á)7nak

B.3.) Ingatlanéľté'kelési móđszerek bemutatása

Az énéketesi módszerek t{et fő IarcgőťLiLru osahatoats: apiací éĺékaLapíés.a kcilaégęlv.ťí 
.

énéLelések ĺ paci -1'iszony-ckon alapuló módszeiek k& fő 'csopoĺba, 
'a. foĘalmi éś a .

hozađéki $lozaĺĺszárntásop alaputó) énékelések közé soľolhatóak. A Iegelteĺieđtebb a piaci-

adatok összehasortlításáĺ aJapl:Ió foľgalmi éľtekbecďés, akkoĺ a]kaknazható, ba, olyaĺ
ingadant énéLetiinlĺ, melynek van jelIeĺnzś piaci foryaLmą meiyhez beszłrezheűk m'ás

ha:sonló ingatlanok tényleges elađásźnak adatu. Ä 1lozađérl. éttékelés. méľhető
jöveđeiemmäl rencíeli<ező, běf"ketési célú'iog"dry esetér. 'haszrrái{'' *ig 2 jiöiiségeh.ri

énékelésre- ĺitaläban mfu lehetőség hianýba::_lĺerĹi1het sor: grah:an ďkaimauu}' euenőĺzÁ
éĺtékbec slési<énĺ Ezen mó <iszeĺeli ré szletes bemutatása :

:.......

B3.t.} Piaci összehasonlító ađatok elemzésén al,apuió éĺtékelés. (ovnĺ = open
Iviaťt<ei value}

Ezen elemzésen alapuió énékeiés konkĺét és ismeĺt adźsvétek ügyietek atuĺnl- a. vlzsgáin

esetre vď9 kitq{gsztésive| összehason]ításár'al töĺténi]ĺ .. ..'...

Á móđszet fő lepésď: '.

Ar alaphaJmaz Iłvźlasztásat olyan ha]mzzt \:ľ "ĺ"'g"ľ,,' "hoi 
hryonló z. toldtajzi

elhelpzlĺedés a vlzsgah ingadanhoz Lépest, az abban sz4repIő ingadanok ĺpľ." is. azonos.

Kovátehény, hogy š.1O ađatot ďt<alm'zzwrlĹ szélső énélĺeket figrelĺneĺ ldv.iilLell hagy"i'

osszehasonjítź,sta a]ka]muś ingatJanokklvÍůasztźtsa, adatalnak elemzése: az összehdsonlítás

ilapiánt. szolgźlő ismérveket alaposan meg kell ismetni, és egyenkérfi a taÍgyiĺngatlanhoz
*đ*i. Csak azonos éĺtékfotmákat és jogoĹat bhet összevetni" illewe kor:rekciós úĺryezóket
keil alkalmazni.

Fallagos zIapénék meghatá,tozása: az elemzett összehasonlító ađatokból keli az alapénéket

meghatźĺtozni' teĺiiletre (m2 ) vetítve.
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Éĺĺn'adosícó únyezők eleruése: énékmódosíĺő ĺényezokent oýan jelentős, énéket
befoIýsoló úĺyező vehctő fi5lelcmbc, mcly az aJaphafulun nem jellemző. Minden
esetben vizsgálni lĺell míszaki, épíťeszna,hxnälaa, körnjrezeti aitematív hasznosítás , jog\
hatósági szemPontokat, : tďekađonságot inłastiuktúĺáĺ

Á ylzsgáit ingatlan énékenet pon1osabb meghatarozÁsa énékIľlodosíro ényezők
.-.'. 

',.fig;p1embevéie1éve1 
töľ.ténit Enfi<nnóđosítő éĺyezőIĺent csąĘ o\an jelentős; értekét. .

'-"']befobiásoIőényezÍ5vehetőfe1,aľrelyazossznhxonIítóadätok:;alaP
j,11",!4 Azéíŕkrnódosícó rcryczőkközilazalabbiakat minden esetben vizsgálni kell

1. Műszaki szempontolc
'.. .'... .káĺosođások,. .

. kivitelezesinĺuĺt.. alapteŕriletęlc brutró & nettó terĹiléték megszokotcót e\térői nagysága. aIzpozĄs.módja,

. fő teherho rđ,ő szcrlsezetek.megolđásđ,

. közbens ő és záĺőfad&''et<me[oHása',

. . tetőszerke rnt Laa]ůátása,

. hatáľoló szeľkezetek és nyilászfuők,

. .burkolatokminősége; énéke,

. szakípan munlĺák,

. 
. éptilđtgé pészsi,felszereltség, minőség, szoigáhatásolŠ,

. épűIettaľtozélrok,

f. Epitészeti szempontok:
felépíu.nény célja,

. heiyiségek szaĺna,

.' belső eirendezes,

. komfottfokozat,

. műemlékivédemség,

. .v,ubáżlsvédelmi véá(o,eze', .

. esÉb éptreszerĺ előírásolĺ.

3. Használäti sz empontolc
építés;.felúiítás we,
komolyabb káĺeseĺriények,

. katbzntattÁs helyzete,

. tizemeltetés,

. rendehetésszeiihxzná]ar..

4. TelekadottsĘok
. telek alakla,. tájolás,. Ieités,

-. .. épftesilehetőség @eépftheó terĹilet, megengedeu épícménymagasság stb),'. .

. talzjtanviszonyok,

'ĺ

,i'
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. növényzet,

. telek tattozékn.

5.Infrastruktúľa:
. villany,
.'ť7f,
: gázeLátás,' .. o csatoirra.(felszíni is szenny.víz); 

:. o'.szę'nétszállítás, .. . ..'... .. . tożlekeaĺsftámegkozlekedés,megíilók"ĺtĺu*olai},'..''

. el\źttás,távolság alap- és középszintű e1l&ásikozpontoktó]'

. oktatási ińtézménvek
1 t.7rr 1, r'! t' ' Io szeDadloos retesfiÍnen}reK'

. .telekomĺnunikació.

6. Köľnyezeti szemp-ontok: . . 
:..'''.-szomszéđbké.."o*."éđoslétesítmények,

i övezet,
. kilátás, panoxáma,
.'*:,'*ŕ,őĺ.ia.áu komyezed ánalmak

7. Á'ltematír'hasznosítäs szempontiai: ' :

. íunkciór.áitásra r.a]ó alkaimasság' ' ... 
'

o átépÍrhetőség, megosahatosäg, bővfuhetőség.

8. Jos szempoÍrtoir, hatóságí szabá|vozas:
. tuiaidonviszonyok ľenđezettsége,
. osztotĹ ruiajđon, ĺésztrrlaiđon,
. karlcsolódó jogolł (zálogjog, hasznzLaa iog stb),
. az lngailan-n1ri]y{n1attäsba bejeg.ĺzett és be nem ieg1-'zett egvéb. iogok és tényet

OTEK és a helvi építési szabaJvozás,.

g. A szakľéleméĺ,1ben aa énéknódosító ténpzők köziil az énéI<n ''jelendsen
befolyásolókat fel kell dntetĺri, és ha arn lehedség vaie, akJĺor énéiĺľnódosftó hatásukat

szÁĺnszcríien is meg kelI hadro-"i. Az éneiľnódoskő rcnpzők elapJźLrl keli módosftard a

fa)IagosoJapéttéket . .. ..:.-'.. .. ....:. ..

!0.,Az ingatlan foĺgalmi értékét a fajlagos alap&ék éĺté.kmódositása vtán'klalakuló fajlagos

érték és azingaianmétete (volumene, |apacitása) szotzataként keil megáliapítani.

EgJos esetekben, amikor megfelelő, az egész ingadarua vonadĺozó összehasonlító adat nem

^n 
ĺenđelkezéste, z fenĺ módszeĺ ingattraruészenkénti ą|kďrnazása krilön-kulön is

megengeđett. Ilyen lehet például az ipartelep, majotsĘ ahol a földterrilet és 
^

felęftméryrek hilon is énélalhetőek

L+
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,I B.3.2.) Nyeľeségtőkésítési (hozaméľték) megktizelítés. (DFEV = Discounted
Futuľe EaľningValue)

Ahoza14számitáslépései: . ., ::. .'. .. .:

- 
I..'Az-íigadáń lehetségěś (alteiäátív) Llasz:nźtaa ńódjainak ěieĺiuése.
2, A jii'vőbeli bevéĺęlek és kiaďások becslése basználati qródonlém
3.Jöíőbelipénáolyamoltfelátlímsakaś;nźůaamódonlĺent ' .:..
4. Atőlłesítési kanradab neglntározÄsa: '. '

- ^ 
t, ;.

5. Á pénzfolyamok ielenértékének meghatÁtozása.
ó. A tegmagasabb jelenérték kivafasztása' mint hozamszártíľáson alapuló énék'

L. Af éttékelés megkezd'ésekor 'fel tĺetl mérni az Ąatian (iogĹ mríszaki, '..ala*int I

frnaĺsakozhatős;ág1szemPontú) lehetséges hasznáIaa módjaiq és az. eIemzéstpathuzamosan

1a1amen1),.ĺeelkel1r'égezní 
'

2,. T,1snb:jövedeiem alar. .a ĹeÍvď,eĺ. bevetelek téry{egesen kifizeĺendő kiadásoklĺal
csokkentett eĺtékét keII éneni.

2.1.. Ingat]arrértékelésnél a bétleti díjal' nagysága" illewe az ĘarJart hasznosításából
szá-nnzző ľendszeľeš ber'ételeli képezik a ' ber'ételelĺ becsléséneli az .alapjät. Erĺe'' 
vonati<ozóan a megfetelő piac! összeĹasonlító adatgkat kel] felhasználni. Á be..ételek eg\,

] ll t.. .l.' .'1': .,.-' l ,, ' ...'. ĺ .''ĺ ...l.... '' i1 '' |. ,1 i 11 ni: i, 1.1.\.
Tova D Dl,",o *,géš:zrtő, Ł n5ldłťrroz :iiápcsolható 

tevélĺenys égelĺből adód.ik
Atenĺezłn. bevételekből le l,ĺellvorlni aváĺhatő, anem'Í:zętésből és al<lhnsználatlanságból.
adőđőbeiételkiesésr' . : . ...;

2,.2. A kiadásokon bęliil el .t<e11 ktilóníreni a befelaetés jellegťí es az ijzeĺnęI'teŕs jeileg{í

kiađásokat meły utóbbihoz hasonló,.đe gyalrtan kiilön kezetrt, łĺ,ląĺtesiu,ađás. ..- . .

,\ befektetési kiadások közé attoznak.az, ingatlan-be r,lházás megvąlósulá sáholz szĹikséges
egyszed kiađások:9J . ateweztsi és szalĺenői.ĺíj'l"

az épitési kivitelezési kö.lts égek,
. aber,lházjst rcrhehő adók és i[etélĺek'
. aben:hazÁssď lĺapcsolatos koz<isségi kifize#sek (pt köznťí-hozzájárvlás),
. pénzagý költségek hitelek totiesztése és kamatai stb.

Azijzrrneketési kiadások a míkodes soľá'n, tobb-kevesebb tendszetességgel meĺii]nek fel.

ĺ

I
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Áz üzemeltetesi kiadások közé txtozrnk péId.íul:

akozuzeti dt1ak"

a telekommrrni]ľá ciős háLőzatok Ęénybevételének đíja,

eryéb inft a sth]]í.tuÜ áhs szoLgáItaťás ok,
a gondnok @ázmqsteĺ) számáta frzeten. összeg,

biztonsági szolgáltatásot | .

a Ía|ątítÁ's,í.'
a 1avÍťások'
a kezelési éś menedzselésí költségek (a ke-zeléssel, bérbeadással megbízott sfeťvezet

és szeméiyek számán fizetett összeg) stb. .' ..'.'.'. :' ' '

A felujítási kiadásoliat vagy,
megadní.

'2.3 A ísfta jövedelom számításakor az áIuiláĺos 
'foiga]Íru 

adót mind a bevétel, mind a
.kiaďá. 

oldďon figyelmen kívülkell h.gy"Ł mlgazin'gatJanadótés aziniatlant ĺnagätrcthehő

koneherviselési-iételelĺet fig}'e1embe-kelĺ vennĹ A lĺisámfton tisaa 'jovedelemből a

jovedelemadót vagi' a tatsasźiý adót nem lehet levonni.

3. Á bevételek és iđadások idősoĺäinak ÍeLłi]kasävd', iđőszakos (éves vagi' rowiđebb)

eryenlegek képzésér'ei l*el} a pénzfolyamot felírnĺ.

4. ['z aliĺairnazoc tőlrcsítésl kamatiáb' az adot' ingatiantói mint befeiaercstől eir'árható

minimaLs megĺéĺiilésl raĺár.al egyenló. /* lĺama.Jác meghatärozásánalr rnóctia: ru uívbial:
ieirernek:

. piaci ŕryel'üől való i<amatiáb-Ievezetés; .

" äséu uáĺeutetesĺ piacok karnadábainaiĺ aliĺaĹ.nazás a az lrlgaďanviacra megeielő
mócĺosiró érĺvezői fíwelembevételévej;

. í.j1* ingadanPiaccař'rerodelkerÁ oĺszÁgolr kamadábainat ďkalmazasa a b'azá

'. : ' ĺ"gďt*pägo 
"og{aaĺ 

módosíuó únyei$kagyelembevételé'ygt

.5. A bevete]ek és a kiadások egyenlegébőI a pénďolyamok }elenénékszámítÁsával kell a

piaci értéke t\ĺszámítaĄ amelybe bel.e kell száĺĺtarĺ 7 matzđványérték jelenértékét is.

Á jelenétték-számíľás egy.fotma ér,es egyenlegek. .:9té} .gysryr.Ĺísírhető .a Lĺi5rvetkeĺ

úI<esítés módszerére,. ĺrřiy esetben az {nék kisání. Ésahoz a usna jtivedelmet el. lĺell
oszrani a tő}ĺesíresi katĺradábbal

6. ,\ piaci érték meghatźtozásátz az'ngaianleggazdaságcsabb és bgl:Ę| hasznosítását kell

előiräryozn, fiĘpáeniil a jelenlegi haszrrosítástól, & enngk Teďelelően a legmagasabb

jelenérteldíhasňósíĺasif ormźnlsel]'aaĘadanétékel<enteJÍogadni.

Az lngaian lehetséges (altematív) lrraszĺźůat. módjainak elemzése: fe] kell mémi az ngarLan

lehets ége s knsznźlaĺ.módj ait' az elemzést valamennylĺe el kell vfgcz ni.

í6
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,Ą jĺivőbeli bevétek és lĺiadások becslése haszntlaĺmóđon]ĺént: ĄatJnénet{e]ésnél a béľleti
díjak nagysasa' ln. az ĘarJarĺ hasznosíúsábő| származó ĺendszeres bevételek képęziĺ. a
bevételek becslésének ahpjät. Errę vonad<ozÄana megfelelő piaci osszehasonlftó adatokru.
keli hasznáInĹ A tervezett bęvételęl.ĺből le lall voĺľri a vä,hatő, a neľn .ÍizsÉsbőL és a' kjhasznafadanságból ädódó bevételkiesésĺ A kiąďásokon belĺil ę1ke]l kĹi]öníteni a befél*ętés
jel.|egőésąaiizemeltetésjelieýkiadás.oLat. , .'
A befek.tetébi kiađások ki5zé.tatiożĺak äz ingatlan.-.beľuh ázás'megvůósulásához sżükséges'

.e$;Äzeri kiadások Az ;azcriěhętési i<iadások.ä miílĺ.ödés sor{n ĺendszeresen felmeriilő
kölségek Jövőbeli péná'.oL,paptok felállítása haszná)ati módonkéf+L. a 'beyételek és

|đađísok idősoninak feláIlításával, időszakos egyeĺlegek lsepzésévet Lell a pénďoJyarľrot
fe.lírnĹ Tőlĺesítési líamatláb. *egi;aĹá,Íoz^a. az-.a]Ja]ńżsĺtiőL*'íté'i u,-i);r;.",,adon.
ingadantól, min.t befektetasfl e|váĺhatő ÍBinimáli9 megténilési rhäval, eg}rntő. A kamadáb
meghataröráśą a Placi te"yezĺy.p;al való kłĺntláh Ievezete.séve| egyéb-befekrtési. piacok
Larnadábainak áJkatĺĺ;i*ilsa 

,a., 
módosftó rcĺyezők fi5plembevételéve], a -fejtetĺ.'

i"g"i|""p'accď ręndeliĺezś országok kamar)áb"*u łua^ůása a hazal in;gaiaĺpiäcn .

. megfelelő módosító únyezők fig}relembevételével A pénďolyamok jelěnerrcEének
meghaúrszisu a bevéte]elt és a kiadáso.k egyenlegébőL a péĺlÁolyamok jelenerrc1ę. '

számitásá:,allrellapíađ.eĺtéket |ĺszá,ĺ-nitarĺ

E.ýoľTłétévęs egyęniegek esetén eg;xzerű;síthető a köłerbn tőLesftés módszere, ebben az
esétbe4 az ércékkisámítasahozatjśnzjovedelnet el tsell osntiatőLsésítési kamatlábbal.

I

ä?
I

I
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B.3.3.) Költségalapú móđszeľ (DRcv = Depreciateđ Replacement CostValue)

.Á 
köttségaiapri éĺték-megközelítés lényege, llogy az ,ÍLgzlt^n ŕljra-elő;áJlitäsi lĺöI$égéből le

lĺell vonni az ĺaa múHśa. miani avulást, rnajd ehhez houÁ liel] adni a feIépítméqre.khez

tattozó földteniłet éĺtékét' Ez a móds zet fĄezi ki lękevésbé a tényLeges piaci viszonyokat.
Építés a|aĺt levő létesítményné], lĺárosodom létesítménylŕ]' takaft ń.ĺjúwniů" valamint ;..:

olyan esetekben a]ka]ľ+aphłtő, ha más ,módsfef n9m á]l ĺendelkezésre. Az ,)ľ?".&i....;l.,.,
következő liĹilönleges rerideltetésíí épiileteE értekäIéséhez haszaáJható: jskolák, k6rĘiá"at
egyetemek, kony1táĺak. múzeurnok" böľtönök stb. .,: 

. .

N ettó ujtae|őá||Ítási köl ts ége n alapul ó éľtékelé s:

Az éPüiei újneIőáJhási tqlľ,Égi9 ő! vezetí Ie az énéIłet. Brutt9 {jraĄIłJ1lris.i iĺölaég aian
aÄ, az. osszege.L eĐúk amlnőI űjr* Íe! leheĺne épíreni az épiiletet väIĺozaúat' formábaľ.
:ĘtifťLnZor: anr.agokbó-L szeĺkezeteklĺei, feiszeĺelésekltei" beĺenđezésekke] és technoiógiár.al.

l{.netió úinelő-áltítási kilaéget ú5'kapjuŁ' meg, hog}. a brumó {ljtaelőiůJĺźsi koitséget
csöktrĺentiüii a becsüit avu]ásokiĺal 

-

Nettó pótiási (h.eiyettesítési) köĺtségen alapuló értékelés:

Ąmennviben az ápiilet 'ŕgebben épiilq gazilsćgLag jeientősen avult, oĘłan anyagokh$i' .

oiyan szer,ĺ<ezetel<et,' berendezźseket tarcďmaz, melrk nem korszeníelĹ ésszenítien
rcbbletkilts égek äfu'lehetséges, az épícési előíľások irem is engeciik meg has"nálamkat. ĺ'z ,.. .
ilyen épiiietek esetén ęlsősolban a tun]rcióhoz 1ĺé1I ragaszkodni, ea lłell pótoini a ľnai

éíebmben gazÁaságosarl ekőáJLÍrhato megolđással. Bruĺó pódási lĺrittség- aJaĺĺ ery, az
énélseh.ingatlaonĺ'ĺ"nl.cíőj!ĺbnés méretébeĺ ĺnegegyezÁ o$aĺr épiiiet.bl1ttó iýľ:.előźúJń,si

köttségét é*jul.' mely az éÍtékeh épi'ilenől csak a gazÄAsĘos íljnelőtlfuźs szempontjábói
indokolt m&tékben 1ér el. Á. nettó pótlási költséget a bruttó pótlási köItség. avĺ|tatÁsaval'
kapjuk.

Amódszer fő lépései:

1. Á telekeĺték meghatáĺozása.
2. ń. felépíunény ttjraépítési vagy pótlási költségének meghatátozilsa.

3''tvulások számitasa'
4' A felépíunény tlý*előánftäsi köhségéből az av.uJÁs levonása és a teiekénélĺlĺel való
összegzése.

í8
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1'. ń. földterĹiLlet &tékét annak rites áliapotban va1ó éľtékelésével kell megaIiapítati, vryy a
piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló ňóđszeĺ, vagy krilonleges esetben a
hozatlszarnitason alaouló módszer szerinĺ

ĺ
t

I

l
l. 

..

:

J
,:1. -.

.í.

i

ĺ.'
1...1...:

lL

annak köoyo szerińti énélréből
esetben fogadható el. Ilyep ę5ę1

és ha a bekeľiilési lĺoltségeiĺet

3.3. A koľnyezeti avulásban szfunba kď venni akönlyezetben bekóvetkezett minden olyan
valtozást, amďynek negatív, esetleg poziúv hatźsa ÝaÍL af ingatlan érrékéľe: Á negatív
kotnyezeti avulás az ingaiarlon elvégzett beruhŁással teljes mértékben soha nem źl]irhztő
helvľe. .-'.

x9
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Az aĺn:J1s méĺtékét a háĺom említett avu]"ási kategoiáhan, százzLékosan kell megađni.

Számitása töĺténhet becsies úpjá^, vagy résáetesebb elemzesek iúáĹ, A miíszaki
szemléIetű avu}ĺsag becslések uiio 

^ 
fiňjrcionális és a kómyezeti avulást kiilön lĺell

mcgbccsüJĺri.

4. Az.Íi'ĺ_előźilhki kolt5éget az.avults.ággal csölĺlĺerwe és a tetekénéktel n<lvelve ađódik
etędmenyiil ą kQlqsegalapoq ś7ĺáĺnit-oq1 foľgalmi..ét.ték. . '

B :4.) Azingatiänok kömyezetéiiek bemu tatáLsa

A keríi{et ttiľténete (Fortás: wwrvjozsefoaĺos.hu/jozsefuaros_toľtenete) ;'. .

(

Ä mai Józsefoáttos az 1720-as "években kezđett benépeseđń. k rľ.alko-dó hántipusx,'a
fölđszinies agyagépületeket az 1838-as án,ueIpusnkou- Azärýíz uuán j.elentős űjj!épĺtÍ:s

kezÄődiĺc, eři.o* lazÄtekkiala}olni a váľosias jellegííutcák és közéPütetek.Ájó'zsef Jĺc'ľrlt

kiépiilése wáir a ĺnillennium.évére a Íőbb L1Í2k bérhilaL is felętĺtęk.. Ezęk. mát
töblemeletes.béthźľ,ak voltak' .A. betelepü]és, a közlekeđés (1866: lóvasút;.'1899:

villamosvasút) és a gyárLpaľ (főleg vasúrcpítés - pl. Ganz Es MÁtrAG - és béĺkaszatny*.
épftés) fejlődesévet řbit alányos, Józsďváros ]alĺosainak szlna 1890-ĺe 91' 303 Íőrc ĺőą
ami a Í őv áĺos lakos s ágának !8,8o/o - át j elentette.

Á fővárosra l,kaáábaĺl 1e|lenzś Ęarosodás aiďdtona rchát a fejlődést, józseŕváros még.is

eiśősorbar kisipar..os kerrilet ÍÍ0ąđ...'Az ipaľ9s .rgteg. męllem itt ék a Pesľ zsidós.fu ieientős,
báÍ *zegénrcbĹ részs, vajamint a cigánpág felső rétegeihez :.anozó muzsilšIr* c'gáo)'

csaiäđoi-- íľók és mťívésze!; :-c nąs' sámba..r lakak erĺe. Á i<am;,eii xávéhłyał
l,ĺeľtvendéglői és kocsmái jrĹreselĺ.,okat-.Budapest má.s űsrłhiőlis fellĺercsÉkőlšeť. .

Á keĺüiet beépftése & a ialsosság számźnak ęrásszerő novekedése t9t0 köÍtit (L64 255

lakos) éĺte e] csricspontjáq a gyáľalĺ (és ezze\ a munkássáĐ egy ĺésze azoĺbarĺ máĺ kiszoĺult
a t<erĹiletbőt...ŕ. fe/ődés lelassúl." az łwlutĺ.tan épriit lőrsef-ĺáĺos tekinté\re s ýsze m.9géĺett. a

.lebontás 
ra" L gazÄa,áqľ. P*'gĺś, a 

jialĺásviszonpk elmaĺadodśága a kij]ső (eléggé fďusias
jellegrí).'részeĚ elsogěrytdéie:: jellemeae.ezt az ĺđőszalsog va]iľhint elrlĺorľa tehető..a
jebňtős pľostituáit ne5rea.uĺalĺíasa is. A legmbb, 1 t9, szÁad fodulójan 

"1rtfő'kisebb
iPaÍi üzem megsziínt íary elköltözött. Az I' világháború kövedazĺében a szegénpég és a

: irlninĺ}á]ĺs sazd}agi niivělĺedés miat.i alakápépftésitevélĺenység 9ą+te teljesen megsz{ínt

Az 1'930-u évekől megfi8]relheó épí#sikonjunlĺnlra l&rehozott ugyan ĺé]nány!ól sik9nĺIt
épiiletet, épriletegyiinešq_"'" rul kesőn induh be és rövid ideĘ tanon abhoz, hory
észľevehetően megváitozrathassa Koznp-Jőzsefv.átos jellegét. ń. II. vilaghźtborí sotán z
józsefoáĺosi épuletek mintegy 90o/o-a séĺüIt meg. Á.z ..lijiáépíŕslĺoľ'. elsősorban a romos

hánakat tettéť ]akhatóv a. vi ĺĺnatat a|lg húztak fel, 1950-ig még a foghíjak sem keniltek
te1jesen beépítésre, s ezźlta], Jőzseťvárcs Buđapest egyik legeihanyagoltabb keľületeként

konzewá)őđotr Ehhez az is hozzáiá,rďĺ hogy a béxházakzt áI]amosítotľák, majd teliesen

magakta hagytilk: karbaĺtattásukat és felujításukat eihanyagolták, Ęy .azok Ą.?yo,?
fokázatosan-ietomlon Belső-Kőbánya íizsneinek csatolása, a Ganz és a IvIAVAG
egpsi'ilése (1958) és-az onĄos jelenőséglivállalatok (p1. Máius 1. Ruhagrat) teľ.melésbe

á11ő,saellenéĺe Tózsefvfuos kisipaĺos keĺtllet matadt
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Jőzsefvfuos még 1950-ben is inkább nézett ki önáiló kisvárosnalq mint Budapest egyik
keĺtiLletének Ezekben az évĺzedelúen a lakosság hetetogenitásanak csĺillkenése is lezailotc
a magaszbb státusú népesség, és a szakmunkásréteg elköltözéséve| párfulzzmosarl Af
alacsony státusúak befuarnltása vźlt jel|emzővé, Az 19ó0-as években meriilt fel előszot

Jőzsefvfuos fejlesztésenek gondo|ata" á,ĺn a szaná|ásí és rekonstrukciós tervek keszítése
mellett az 1970-es évekĘ iószetivel csak a foghíjak beepítesére kedilt sot, illetve a

hagyomanyos városszovetbe ekkor ékelőđött be a SzĘony utcai lakótelę a Batoss utca és a

Pĺáter utca közti sávban'

,{ keľĺiĺet ezen túlmenőleg sem egyseges; a magasabb státusúJózsef köľuthoz közelebb eső
tészeken a sz.Ĺk utcák álLtalbatÍrclt, kisméretű tömbotbe4 a két-hátomemeletes, egr-egy
saĺkon négy-ötemeletes szecessziós századfotdliős béľ,hő'zzk mellett, megalźlhatőak a
haidani ipatosok és kereskedők tĘas ldvatĘ földszintes épületei is' ,Ą mlihelyet
kisiieemek tobbsége ma mat nem iieemel illetve tzt<tatként funkcionáI Ez a ĺagyvátosi ćs
kisvárosi elemeket awoző beépítési mód vá|jk a köruttól kifelé távolodva egyre
kisvárosiasabbá. A Fiumei irt felé eső teriileteken a tombök máĺ sokkal nagyobbak, a

beépítést laĄa az tires t€lkelq raktártelepek és a füIdszintes udvatházakmagas atányais,
Jellerneőek a szoba-konyhás lal.ásokat tömoĺítő mrrnkás bÉÄ<aszáłrtyák Ennek
kovetkeztébeĺ a vátosszeĺkeeeti egységek a szetint válnak el egymástól, hogy melpk
háaípus az uľ;a|kodő egy - egy terirleten.

Á kiiüönbłiző házúpusok adott teĺirleten belti]i kevetedésének ztźnyal' szabźlyozzák a
lakóhetyi szegreýctőE a k'ri{önböző tarcadalmi' etnikai és demogĺáfiai csoportok t&beni
elkiilöntilését' Emellett a kötfo}yosősbétházak utcai és uđvati ftonĘainak lakásaĺ kozotti
státuskiilönbségek is jelentősď<' A lakóéptiletek változatossága ellenéte a ktimyék általános
je|Laĺlzője a leĺomlott állapot és a lakások ielentős tészénekkomforthiánya. ,{ tz|ajvlz tnjan,
nýkosak, dohosak a házzk falĄ aládúcoltak fiĘgőfolyosót de előfotdulnak a
tetőbeszakadások, falofiilások és fiĘőfolyosó leszalĺadások

Gyakoľi" hogy házzk belső udvaŕn af att lakók Ęekeznek a köľiiłményekhez képest
kellemes kötnyezetet tefiemteni maguknak sokan kertet alakítottak ki" ezek ktilonleges
hangulatrívá teszik a pusztuló vätostészt Áz udvatokban és zz utcákon aktÍv tátsas élet
folyk.Jelentős a középtiłetet intézményĄ iskolák száma,

Á főváros mfüödését szolgáló köztizemek központjainak egy tésze is itt találhatő. Ezek
ielenléte még sincs nagyobb hatással az itt é!ő embetek életére, a vätostész feilődéséĺe ' Bz a

vátostész sz'a'11atott, mindĺg elakadő fejlődésének köszönhető. Ha be is indult iđőszakosan
a fejlődés, melynek haasata akoilntÉr:r,ények megeptiłtet egy-egy negyed feléľtékelődését
a keńiłet kedvező központi helyzete és az 1990-es évektől ti1ta ďőtéňe keftilő
váĺosfelúiítási töĺekvések eteđményezik Á közlekedes a várostész kozponti
elhelyezkedésénél fogva iől kiépített. Á főuakon Budapest legjelentősebb
tomegközlekeđési vonalai jáLffi^k. De a vámsrész belső teľiileteit is sűrűn beŁláIőzzák a

tömegközlekedési eszközöt villamos- és busziáratok Számos metró áilomás, a'

Jőzseťvfuosi- és a Keleti PályauÄvatis itt tolá]ható.
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Józsefuáros számokban

J ő zseÍv aľos alapteÍtilete: 6,85 kmz

állandó lakosainak szärnt' 75 000 fő
nePsufuseg: 77772 fő/kmz
gondozott paĺkiainak feltilete: 299 000 m2

Budapest VIII. keľti'let

Budapest VIII. keĺiilet _ l égĄ felv éte|
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B.5.) Ertéłĺ<épzés

Az értékképzésnél kti'lönféle módszeĺek szerint járhatunk el. Ebben a konkét esetben az
aJkz|mazott móđszet az iĺgarJanok meghatározäsa soúlĺl a piacl alapú fotgalmi éĺtekelés
volt - ez adja ugyanis a hasonló ingatianok kotábbi éľtékesítési :crpasz:aLaat dapjźn a
legmegnyugtatóbb értéket.

Az értékképzést összehasoĺúító adatokmódszeĺével végeztiik' Áz összďlasonlító adatokat a
NAv Kelet-budapesti ÁdóigazgatósźqaBljfuási és Illeték osztilyźtől$"y.ln'lq mďyeket a
szakéttőivélemény kotábbi 2'/2. sz. kötetében Q014. mĄus 26.) tészLetesen elemexiink.

Áz esetleges korrekciós tényezők figyelembwételével az adathaJmazbőI egy átlagos fajlagos
értéket képeztiink, melynek értéke: 752'590,- Ft/ra'z, Ez egJ hasonló elhďyezkedésű,
egyszeďt kivitelű, átlagos állapotu |akásru voĺatkozô egyséý. Az étékelés sotáĺr ezt a
fajlagos étéket használtuk kiindulásként'

B's.t.) Koľľekciók

Az ę|emzés során az osszellasoďítás ahpjht' szolgáló isménreket atátgylíngatianolrhoz kell
hozzámétru. Á vizsgált ingatianok áJlapota nem egyezik a szämított egyséýhoz tanoző
összehasonlítő adat áJlapotávĄ ezéĺt kontkciót kell alkalmazni'

Á vizsgáJandó ingatlanok illaptÁt a felméĺes során rögzítettl.ik. Egy-két kivétellel kezá,,\
nem lakhatő źllapotí lakásokról vaĺ sző, melyek la7łlatővá tételéhez és ilIapotÄĺak
átlagossá tételéhez ktiltinboző munkálatok elvégzése szfüséges. Áz eg5res lakások esetében
ĺészletes kalku}ációt végezttiĺak a szĹiĺrséges munkálatok költségere vonatkozóan,

,Ą. vizsýt ingztlanok értékét a kóvetkezó száttnitäsjmetódus alapiźn k"pl"l*
Áz osszehasoďító adatokból képzett átJagos fąlagos eg5rséýat szoxozzllk a vizsgźlt |akás
alapteľtiletéve|, az igy kapoc értékből pedig levonjuk a szfüségésen elvégzendő munkálatok
költséget

2S
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C. ) Beépített ingatlanok iires telekként való értékelése

Á vizsgált ingatlanok a Budapest VIII. kertileq Tömő u. 16. száal alatĺi ingatlanon
talä]hatőzů- Áz ingatlan tites telekként való értekďését aszaketőivélemeĺry kotábbi 2/2. sz.
kcitetében elkészítęttem. Az tiĺes tďekként való éĺtékelést a jelen szakvélemény során
készített részletes felm&ési 51l.nĺ<a nem befolyásolta. Á telek éľtek voĺatkozáĺsäbarl
továbbra is fenntaĺto m a kotábbi szalłvéleméĺryben fog!ďtakat.

D. ) Kédések megválaszolása

1. .ł' fenti lista szednti albétletek értéke egyedi uzsý|attal kerüliön
meghatátofásta, és a kotábbi szakvéleményt az egyeďi vizsgálat eľeđménye
alapián korig:áli a a szakétő.

'\ szakéĺtői végzésben megielolt ingatlaflok jelarlegi áliapot szeĺint keríiltek éĺtékelésre a
szakvélemény VII. A-C.) pontjában tészletezettek szerint. ,\z albérletek egyedi iusgáJattaI
meghatÁtozott éttéket a kóvetkező fejezetelĺöen csatolg lzkásonként kiállított pontosított
értéktanúsíwánv tatta]mazza.
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Tekintettel aĺľz, hogy korábban neŕn tudtunk bejutĺli az tĺgarJzrtokba, a szakvélemény
2/2 sz. kötetében egy becslésen alapuló éľrékelési módszeĺt kellett alka'Lmazĺt. Jelel
szakváemeĺly készítése soľán Kéĺelĺnező az ngaianokba való bejutást biztosítottĄ Ĺgy

azok tészletes felméľése és állapotrtigzítése megtoťténhetetĹ Ennek megfelelően af
értékelést ew ŕlj, egyedi vizsgálaton alapuló, sokkal pontosabb módsze*el tudfuk elvégezni.
Á2 alábbi tźtblázat tarta|tnazza z vŁsgáJt ingatlanok korábban becsiilt é*ékéĺ vďaĺnint a
mostaĺri felĺn&és alapján végzett ertékelés eĺedĺnényég továbbá felttintetésĺe kerĺiltek az
éptiletben lévő, koĺábbi szakvélemény |ésntése sotán felĺnéĺ iĺgatlanok is.

1083 Budapest, Ttimő utca 16. Flrsz.: 36259

L'alęís
címe 

.

Alapter.
trP

Szakétői
vélemény 2.2.
sz.kłitetében

számĺtott
foľgalmi érték
2014.máius

Egyedi
vizsgáJaton

alapuló
módszeĺľel
számított

fo4galmí érték
2014. novembeĺ

36259/o/A/1 Fsz. L. 37,76 4807 000 Ft 5275000 Ft
3625e/o/A/2 Fsz.2. 20,00 2 899 000 Ft 2899 000 Ft
362s9/o/A/3 Fsz.3. 30,80 4324000 Ft 4324000 Ft
3625e/0/A/4 Fsz- 4. 29,96 3 983 000 Ft 3825 000 Ft
362selo/A/5 Fsz. 5. 38,18 5 219 000 Ft 4 865 000 Ft
36259/0/A/6 Fsz.6. 49,00 7 103 000 Ft 7 103 000 Ft
3625e/o/A/7 Fsz.7. 50,83 6380000 Ft 6 580 000 Ft
362s9/o/A/8 Fsz.8. 3Z0o 4 ó39 000 Ft 4639 000 Ft
362s9/o/A/e Fsz. 9. 52,00 7 538 000 Ft 7 538 Offi Ft
362s9/o/A/70 l.em. 1. 53,77 7 440 000 Ft 7 639 000 Ft
362s9/o/A/1"1 L. em. f 37,39 47730@ Ft 4 851 000 Ft
36259/O/A/1,2 1. em.3. 67,78 9 890000 Ft 9854000 Ft
36259/0/A/13 1. em.4. 32,95 4492000 Ft 4948000 Ft
36259/0/A/1,4 L. em.5. 33,70 5 014000 Ft 5014000 Ft
362s9/0/A/l.s 1. eĺn" 6. 26,00 3 848 000 Ft 3 848 000 Ft
362se/o/A/76 L. en.7. 53,00 7 845 000 Ft 7 845 000 Ft
3625910/Al17 1. em.8. 67,70 9062000 Ft 9 062 000 Ft
362se/o/A/78 1. eĺn.9. 34,58 4 773 000 Ft 4343 000 Ft
36259/o/A/Ie 1. eĺn' 1.0. 51,1o 7 4t 000 Ft 7 M9 000 Ft

)' 
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362s9/A/A/20 2. eĺĺ 7, 54,83 7 444 000 Ft 7 389 000 Ft
362se/a/A/21 2. em.2. 34,00 5 032 000 Ft 5 032 000 Ft
3625e/o/A/22 2. enĺ3. 64,20 10 041 000 Ft 10 041 000 Ft
3625e/a/A/23 2. em.4. 33,65 4633 000 Ft 4354 000 Ft
36259/a/A/24 2. eĺn. 5. 33,75 4 492 000 Ft 4 531 000 Ft
3625e/o/A/25 2. em.6. 26'0Ü 3 868 000 Ft 3 868 000 Ft
36259/o/A126 2. es.ĺ.1. 5Ą74 7 440 000 Ft 7 739 000 Ft
362se/o/A/27 2. em.8. 63,57 8283000 Ft 9 526 000 Ft
362s9/o/^/28 2. en 9. 34,57 4773000 Ft 4463 000 Ft
3625e/o/A/3a 2. em'10Á 26,95 3790 000 Ft 3 560 000 Ft
36259/A/A/ze 2, eĺIĺ 1oB 25,96 3 510 000 Ft 3266000 Ft
362s9/o/A/32 RaktáÍ 40,37 7 892 000 Ft foľgalomképtelen

3625e/o/A/31 Üzlethelyiséq 61,80 5 820 000 Ft 4370 000 Ft

Budapesq 2075.janafu6.

Dĺ. Máľkus Gábor
lgazságrigyi éPíťész szakéĺtó
cIń: H.|12s Bud|P.'l' st.ra' Gibot ür 42lÁlc|.: +36 (30) 248 62|b! Íf'! ł.16 (l) ?oo 34lo
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