
ą/łElőteľiesztés
Budapest Józsefvárosĺ onkoľmá nyzat

Képviselő-testĺilet e számír a

Tisztelt Képviselő-tęst{ilet !

I. Tényállĺís és a döntés tartalmának részletes ĺsmertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat (továbbiakban: onkormányzat) IOO %-
os tulajdonába került cseľe jogcímen a Budapest VIII., Balassa u. 7 . szám a|atti, 36189 hľsz.-ú, 805 m2
alapterĺiletű kivett beépítetlen teľi'ilet megnevezésĺĺ, valamint a Budapest VI[., Balassa u. 9. szám
alatti, 36188 hrsz.-ú, 730 m, alapteľületrĺ, kivett beépítetlen teľület megnevezésű ingatlan.

A két ingatlan Józsefváľos Corvin-negyed megnevezésű részén helyezkedik el. Józsefuárosnak ebben
a térségében több fejleszése is zajlik, például a kerület egyik legfontosabb integľźit, nagy összefüggő
tertiletet éľintő váľos-ľęhabilitációs pľogramja, a Corvin Sétany Progľam.

Előteľjesztő: dr. Pesti lvett igazgat'óság elnöke

A képviselő-testületi ülés időpontj a:20|5. december 3.

Táľgy: Javaslat a Budapest VIII., Balassa u. 7. és Balassa u. 9. szĺím alatti telekingatlanok
pá|y ázat útj án ttirténő elidegenítéséľe
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A Városgazdálkodási és Pénziigvi Bizottsáe/ Emberi Eľóforľás Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteľiesztés me stársv a|źsát.
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Az Önkoľmányzat a Szigony utca mentén a tudásalapú gazdaság fejlesztését ďjnę ki célul, mint ľeális
fejlődési irźnyt már 2000-ben. Enĺek éľdekében tćtmogatta az MTA KOKI fejlesztését a Szigony
utcában és a Semmelweis Egyetem fejlődését a Külső-Klinikai Tömbbęn. Az onkoľmtnyzat továbbá
2004.bęn ennek éľdekében segítette a Pázmáĺy Péter Katolikus Egyetem Informatikai Karának
letelepedését a Szigony utcában. Az intézmények együttmtĺkĺjdésében megmutatkozó eredmények ma
már kézze| fo ghatóak és országos j elentőségűek.

Az onkormányzat a I53I2OI4. (Vm. 27.) számű képviselő-testiileti határozatában elfogadta a
,,Megállapodás a Corvin Sétány projekt keretszerződés közös megegyezéssel töľténo \ezáräsäró|,,
elnevezésű megállapodást (a továbbiakban Megállapodás)' annak érdekében, hogy megvalósíthassa a
tertiletet érintő lakásgazdálkodási, településfejlesztési és településrendezési fejlesaésí terveket.

Az onkormányzat a Megállapodás értelméb envá||a|ta,hogy a Szigony u. 31., Szigony u. 33., Tömő u.
16., Tömo u. 18., Tömő u. 28. és Bókay János u. 43, számalatti lakóépületek ĺinkormányzati tulajdonú
albetéteit kiüríti, és az épületeket - a Tömő |6. szám alatti épület kivételével - lebontja. Yti|a|ta
továbbá, hogy az érintett tömbökben a köaertileteket és közművekęt felújítja, a Sz1gony utca
szabá|yozásátbefejezi, a Tömő és Leonaľdo đa Vinci utcák tarthatatlan műszaki állapotát kijavítja, és
megépíti a Corvin Sétány III. szakaszźlt.

Az onkormányzat a Megállapodás alapjáĺ a tulajdonába keľi'ilt telkeit a Tömő utca _ Balassa utca _
Apáthy utca _ Bókay J. utcák áIta| határolt tömbökben (126, 136 tomb) a Budapesten erős
hagyományokkal és fejlesaési potenciállal ľendelkezo biotechnológiai fejlesztési klaszter teľületre
vonzása céljából hasznosítj a.

Az onkormáĺyzat216/2014. (XI. o5.) döntésével, ĺý|tpáIyázat eľedményeképpen éltékesítette a 136-
os tombbęn a Balassa utca 3. és 5. szám alatti, ingatlanokat a Bionikai Innovációs Központ Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaságnak, amel1mek tulajdonosai aPázmány Péter Katolikus Egyetem és a
Sęmmelwęis Egyetem. A tömbben az onkormányzat és partnerei tervei szeľint egy ,,biořéchnológíai
K+F'' teľület jönne létre.

A jelen pá|yázat keretében étékesítésre kerülő telkek, a Buđapest VIII', Balassa u. 7. és 9. is ebbęn a
tömbben (136 tömb) helyezkednek el. Az önkormányzati fejlesztési szándékoknak megfelelően
várhatőan a klaszteľben éľdekelt fejlesztők jelentkeznek majd a pá|yázatra,

Józsefuáľos fejlődésének alapvető iránya a külĺinbtiző fejlesztési és rehabilitációs koncepciókban
foglaltak megvalósítása, a kerületi stratégia a tudás alapú gazdaságfejlesztés, amelynek
eredményeképpen jelentős számu munkahely kialakítása valósul meg. Józsefuáros jövőképében a
fejlesztések hatására a kerület gazdasági-tźlĺsadalmi helyzetének erősö'dése a cél.

onkormányzatk:úatás-f ęjlesztésiépületfu nkciónaktekintiaza|ábbiakat:

o felsőoktatási intézmény oktatási épülete'
o felsőoktatási intézmény kutatási épülete, laboľatóńumokat tartalmaző épi|ete,
o akadémiai kutató vagy labor épület,
o gazdasági és/vagy nonproťrt szervezętek á|ta| alapitott kutató vagy laborépület,
o gazdasági éslvagy nonprofit szervezętek munkahelyeket, irodákat tarta|maző és a kerületi

építési szabályoknak megfelelő épületei.

Az onkormányzat a Budapest V[I., Balassa u. 7. szám a|atti,36189 hľsz.-ú, 805 m2 alapterületű,
valamint a Budapest VIII., Balassa u. 9. száma|atti,36188 |tsz.-u,73O mz alapteriiletű telekcsopoľt
értékesítési pá|yázatra töfténő kiíľásával a kitúzött kerületi célokat és a máľ |źthatő eredményeket
felmutató iľáný kívánj a folytatni.

A telkekľe azMG EpitészKft. igazságügyi építésszakétő társaság (Dr. Márkus Gábor igazságýgyi
szakértő) á|ta| 2014. május 24-én _ kozjegyző eljárás keretében _ készített ingatlanforgalmi
szakvélemény 2015. november 11-én akÍualiztiásra keriitt. Az ingatlan-nyi|vántartás szęint az
ingatlanok kivett beépítetlen tęrületek, építési óvęzeti besorolásuk Ll-WII-7-jelű. A Budapest VIII.,
Balassa u,7 . sztlm alatti ingatlan tekintetében a piaci foľgalmi éftékét a szakértő 88.340.000,- Ft-ban, a
Budapest VI[., Balassa u. 9. szám a|atti telekingatlan esetében 71.540.000,- Ft-ban' összesen:
i 5 1' 8 80.000,- Ft-ban áIlapitotta meg.



A telkek trapéz alakriak, oldalaik arźnya kb' 1:3, azutcáva|páľhuzamos oldal a ľĺjvidebb.

A telekingatlanok a Képviselőtestület I53/20I4. (vII. 27.) számtlhatátozata alapjtn kerültek vissza
az o nkormáĺy zat tu|aj donáb a'

A tomb fejlesztésével egyidejiĺleg szükséges a Balassa utca (hľsz.: 36163, szélesség: 11 m, hossz: 129
m, alapterület: 1419 rŕ) ű't- és járdafelület felújítása is, ezértjavasoljuk, hogy a pá|yázatbankerüljĺin
kikötésre, hogy a leendő vevő a vételár megfizetésén túl legyen köteles az építkezés ütemével
megegyezően közterületi felújítási munkálatokat is elvégezni egy településrendezési szerződés
kęretében az alź-ŕ,bi feltétęlękkel:
- forgalmi részen új aszfalt és beton pályąszerkezet építés,
- járdarész téľkő burkoĺat új pályaszerkezettel, a Corvin Sétány Program területén alknlmazott

térkő típussal,
- új szegély eredeti nyomvonalon,
- közviláýtós építése a Coryin Sétány Program területén aĺkalmazott kandeláber típussal,
- a tervezési és engedélyeztetési feladatokat legkésőbb a szerződés alóírásátót számított 2 éven

belal elvégzi, a jogerős engedélyt megszerzi;
- a kivitelezést elvégzi, és afoľgalomba helyezési engedélyt a szerződés aláírásától számított 4 éven

belüI megszerzi,.

A kivitelezés biztosítására 30.000,- Ft összegű napi kötbéľ kikötését javasoljuk a fentiekben
meghatározott, és a vevő źita| vź!||alt kotelęzettségek késedelmes vagy nem teljesítése esetén.

Javasoljuk továbbá az onkormányzatnak, hogy a közteľületi munkálatok műszaki ellenőľi feladatait és
az elkészi|t kivitelezés átvéte|ét a Józsefuárosi Gazdálkodási Közpoĺt Zrt. lássa el. A köztertileti
kivitelezés összértéke - a Rév8 Zrt. tájékoztatása szerint - nagyságľendileg 40.o00.0oo,- Ft összeget
tesznek ki, amely a|apján a lózsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. dijazása a nęttó sztlmlaérték3 %o.a
+ AFA{ alapulvéve kb. 944.072,- Ft + AIIA lenne, amely összeg kiťrzętéséľe ahibátlankivitelezési
munkálatok áwéte|ét követően kiállított számla a|apjźn keriilne soľ.

Javasoljuk a Képvise^lő-testti1etnek, hogy járuljon hozzá a Budapest VIII., Balassa u. 7. szám a|atti,
36189 hľsz.-ú, 805 m' alapterületű, és Budapest VIII', Balassa u. 9 ' szám alatti, 3ó 1 88 hrsz.-ú, 73O Írŕ
alapterülettĺ, összesen 1535 m2 alapteľületű telkek, kutatás-fejlesztés céIjára szo\gá|ő épület létesítését
céIző, nyilvános, egyfoľdulós páiyázat útján történő éľtékesítéséhez. Javasoljuk továbbá, hogy a telkek
a pá|yázat soľán csak együtt legyenek megvásáĺolhatők, a minimális véte|ár a két ingatlan forgalmi
értékének <isszegén, azaz 157.880.000,- Ft + ÁFA összegben kerüljön meýatározásra, valamint a
páIyázatbkálatiszempontjaamegajáĺl7ottvéte|źrösszegelegyen.

Az onkormányzata telkek tekintetében ÁFA fizetésérę kötelezętt, ÁFA k<iľbe bejelentkezett.

A telkek kutatás-fejlesztési célú éprilet létesítése éľdekében történő étékesítésére vonatkozópá|yázati
felhívás az e|őterjesztés mellékletét képezi, amely szeľint a pźlyázat benyújtására 2076. január 26-ig
keľtilhet soľ, apá|yázat eľedményének végső határideje f016. március 31.

Javasoljuk továbbá, hogy a hirdetmény a Versenyeztetési szabá|yzatban foglaltak szerint keľiiljön
megjelentetésre azzal, hogy a felhívás nyomtatott sajtóban, fizetős hirdetésként nem keľül
megjelentetésre, de kozzététe|ľę kerül a www.ingatlan.com hirđetési portálon.

Javasoljuk tovtlbbá, hogy a Józsefvárosí Gazdálkodási Központ Zĺt. díjazása az onkormányzat és a
Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont ZrI. kozött fennálló hatályos Yagyongazdálkodási Szerződésben
foglalt magasabb dijazástőI eltérően 2 lĺrr1lliő Ft + ÁFA összegben kerüljön meghatározásra, tekintettel
aľľa' hogy az e|őkészítő munkákat nem a Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. végezte e|. A
közteľületi munkálatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok e||źúásáért az onkormtnvzatta|
fennál|ó Yagyongazdálkodási szerződés 96., d) pontja alapján a Józsefuárosi Gazdálkodási Kózpont
Zrt. részére nettó kivitelezési érték 3 oÁ-a+ AFA megbizási díj kifizetését javasoljuk.

II. A beterjesztés indoka

A telekingatlanok éľtékęsítésével valamint a Jőzsęfvárosi Gazđálkodási Kĺizpont Zrt. díjazásával
kapcsolatos dĺjntés meghozata|źtra a Képviselő.testület jogosult.



III. A diintés célja, pénziigyi hatása

Amennyiben az ingat|an értékesítése megtörtétik, azzal az onkormányzat előre nem tervezett
bevételrę tehet szert. A Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6612012 (XII. 13.) számu <inkormányzati ręndelet szerinti
minimális vételár a forgalmi éÍték1'00 %.a.

A döntés a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. đijazása tekintetében fedezetet igényel' ame|yet az
énékesítésből befolyó vétęláľ tęľhéľę javaslunk megje|o|ni' A hęvéfel és a kiaĺĺás a 2076. évi
k<ĺltségvetést énĺti, amelyet a költségvetés készítésękoľ kell szerepeltetni.

A műszaki ellenőri feladatok díjazásának kifizetésére várhatőan 2020-ban kerĺil sor, amelynek
fedezetéről a 2020. évi költségvetés készítésekor kell rendelkezni. A Józsefufuosi Gazdźtlkodási
Kĺĺzpont Zľt. muszaki ellenőľi feladatainak dijazását, az ÖnkoľmányzaÍta| kötött Yagyongazdálkodási
szerződés 96. d) pontja nettó lOM Ft feletti számlaérték esetén, a nettó számIaérték 3oÁ-t'ŕlan
határozza meg. A műszaki ellenőľi díjazásra l.l99e Ft összegben előzetes kĺjtelezettség válla|ás
szükséges a helyi adó bevételek terhére.

fV. Jogszabálý kiirnyezet ĺsmeľtetése

A Tisztelt Képviselő-testtilet az e|őtefesztésben foglaltakról a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáľól és a Vagyon felętti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66ĺ2012. (xil. 13.)
ĺinkormányzati ľendelet 16. $-a a|apjźn dönt. A versenyeztetési eljárás lebonyolításának részIetes
szabá:"Jyaira a Veľsenyeztetési Szabá|yzatről szóló 42812012, (X[. 06.) számú Képviselő-testületi
határozat iranyadó.

A Veľsenyeztetési Szabá|yzatrő| sző|o 4f8lf012. (xII. 06.) számű Képviselo-testületi hatźrozat 7I.
pontja értelmében a nyilvános veľsenyeztetési eljárás kiírását kcizzé kell tęnni:

a) a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási kodáján,

b) a vagyonügyleti megbizoÍt ügyfelfogad ásra szolgá|ó helyiségében,

c) a Jőzsefváros címÍĺ helyi lapban,

d) az onkoľmányzat és avagyonĺigyleti megbízott honlapján'

e) az onkormányzat és a vagyonügyleti megbízott rendelkezésére tl||ő egyéb internetes hiľdetési
portálon,

Đ az a)..e) pontokban foglaltakon túlmenően, a Kiíľó döntése szeľinti más helyen illetve módon.

Abatźrozat |f. pontja szerint, a hirdetmények kifiiggesztésének időtartama, valamint a megjelentetés
és az ajánlatok benyújtásának határideje között legalább 15 munkanapnak kell eltęlni.

A határozat 13. pontja szerint a hirdetmények kőzzétételének költsége nem ha|adhatja meg a
vagyontárgy forgalmi értékének az 1 o/o-źlt. A Kiíró döntése a|apján ettól el lehet térni.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos
péiyázat|<lírására, és apáIyźnat feltételeire vonatkozó döntését meghozni szíveskedjen.

H,ł,ľÁnozłTI JAVAsLAT

, ., lfĺ | 5. (. . . .) számú Képviselő-testületi határozat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I.) hozzájźml a Buđapest VIII., Balassa v 7' szám a|atti,36189 hľsz.-ú, 805 m2 alapteľületű, és a
Budapest VIII., Balassa u. 9. szám alatti,36188 bĺsz.-í, 73O m2 alapterületű, összesen |535 m2
alapterületű telkek nyilvános, egyfoľdulós pá|yźzatútján történő éľtékesítéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodásí Központ Zrt.vagyongazdáIkodásiigazgatőja
Határidő: 2015. decembeľ 3.



2.) elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képező, a Budapest VIII., Balassa u' 7. szám a|atti,36789
hĺsz.-ú, 805 m' alapteľületrĺ, és a Budapest VIII., Balassa u.9. szám alatti, 36188 hľsz.-ú, 73O ÍIŕ
alapterületű, összesen 1535 m2 alapterüIetrĺ telekcsopoľt értékesítésére vonatkoző páIyázati
felhívást az alábbi feltétęlekkel :

a.) a minimális vételár: 151.880.000,- Ft + ÁFA.

b.) a pá|y ázat bír á|ati szemp ontj a : a le gma gasabb me gaj ánlo tt v éte\ár,

c.) a két telek csak együtt vásárolható meg, csak az egyiktęlekre benýjtott pá|yázat érvénýelen

d.) az ingat|anokon létes íthető épü let célj a: kutatás-fej lesztés

e.) a vételáron felül kötelező vállalás:
a Budapest VIII., Balassa utca köZtenilet (hľsz.: 36163, szélesség: 1l m, hossz: 129 m,
alapterület: I4|9 m2) út- és jáľdaszakaszteljes teľjedelmében történo
- köZterületi felújítás forgalmi részen uj aszfa|t és beton pályaszerkezet építés,
- járdaľész térkő buľkolat új pályaszerkezette|, a Coľvin Sétány Program teľtiletén

a|ka|mazott térkő típu s sal,
- uj szegély eredeti nyomvonalon,
- kőzvi|ágítás építés a Corvin Sétány Pľogram tęrületén a|ka|mazott kandelábęľ típussal.

e.a.) A kivitęlezés biztositására kötbér kikötését javasoljuk, az a|ábbiak szerint:

e.a.a.) a tervezési és engedélyeztetési feladatokat legkésőbb a szerződés a|áirźsátő| számított 2
éven belül e|végz| a jogerős engedélyt megszerzi;

e.a.b.) a kivitelezést e|végzi, és a forgalomba helyezési engedély a szerződés a|áírźsátő| szétmítoÍt
4 éveĺbelül megszerzi;

e.a.c.) hogy az e.a'a') és e.a.b.) pontokban vállalt kötelęzettségek késedelmes vagy nem teljesítése
esetén 30.000,- Ft összegű napi kĺitbéft ťlzet az onkoľmányzatrészéte.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zĺt.vagyoĺgazdáIkodásiigazgatőja
Hatáľidő: 20l5. december 3.

f.) a pá|yźtzati fe|hívást a Képviselő-testülęt 4f8/20I2. (XII.06.) számu hatátozattlban foglaltak
szerint teszíkozzé.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20i5. december 3.

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a versenyeztetési eljárást bonyolítsa le,
és a pá|yázat eľedményére vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselő-testtilet elé jőváhagyts
végett. Amennyiben a pá|yźzat eredménýe|ęni| ztral, felhata|mazza a Yárosgazdálkodási és
P énz,lgyi Bizottságot a pá|yázatot lezárő eredmény megállapításara.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkođásí Központ ZrI. vagyoĺgazdálkodásl ígazgatőja
Hatáľidő: 2016. március 3l.

4.) a Jőzsefuárosi Gazdá|kodtlsi Kozpont Zrt. eredményes pályázat esetén az onkormányzatta|
fennálló Yagyongazdálkodási szerződés 90. pontjában foglaltaktól eltérően 2 mil|iő Ft + ÁFA
megbizási díjra, eľedménýelen pá|yázat esetén a Vagyongazdálkodási szerződés szeľinti hirdetési
k<iltségeinek megtérítésére jogosult. A megbízási díj fedezete a telkek éftékesítéséből befolyó
vételár' A dijazás kifizetésérę eľeđményes eljárás esetén az ađásvétęli szerződés a|áírását, és a
költségvetés módosítását követően, eredménýelen eljárás esetén aYfuosgazdálkodási és Pénzügyi
B izottság döntését követően benyúj tott szám|a ellenében töľténi k.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: adásvételi szerződés megkötését követĺĺen

5.) a Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. a kĺjaerületi felújítási munkálatok mtĺszaki ellenőľi
feladatainak ę||átásáért a nettó kivitęlezési érték3%o-a+ ÁFA összegű megbízási díjra jogosult,
amely a munkálatok áwételét követően benyújtott szttm|a ellenében töľténik.



Felelős: Józsęfvárosi Gazdźikodtlsi Központ Zrt. vagyongazdá'|kodási igazgatőja
Határidő: a közterületi munkálatok e|végzését és átvételét követően

6.) az 5.) pontban foglaltakľa |.|99e Ft összegben előzetes kötelezettségetvźi|alf}f}-ra a helyi adó
bevételek terhére. Felkéri a polgáľmestert, hogy a20f0' évi költségvetés készítésekoľ a 6. pontban
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2020, évi költségvetés készítésę

A dtintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Józsefuárosi Gazdá|kodásiKozpontZrt.

A lakosság széles köľét érintő döntések eseténjavaslata a kozzététe|mődjára.

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2015. novęmber 23.

honlaoon

d*,"VAW
ígazgatőság elnĺjke

Törvényességi ellenőľzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

,tl-t-/ŕ ,,(/u,az 4.,.,f zlur V L*žf Dr.Mészár Eńka /
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MelłékIet: -pá|yázati felhívás



Pá.Jvázati felhívás

A Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi Önkormányzat nyi|vános pźiyázatot hirdet a Budapest
VIII. kenilet, Balassa u'7. szám alatti, 805 m'alapterülett'ĺ' valamint a Budapest VIII., Balassa u. 9.
szám alatti, 73O mz alapterületíĺ telekingatlanok együtt' kutatás-fejlesńést cé|jára szolgáló épüIet
létesítése érdekében töľténő értékesíté sére.

1. A' páĺ|y ázati felhívás kőzzététe|e

Apá|yázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabályzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőtáb|áján, a Lebonyolító
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségéb.en, a Józsefuáros című helyi lapban, az onkormányzat és a
Lebonyolító honlapján, továbbá az onkormányzat és a Lebonyolítő szálmára eléľhető költśégmentes
hiľdetési felületeken, egyéb rendelkezésľe átló internetęs hiĺdetési portálokon tęszíközzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszábaĺ indokolás nélkĹil visszavonni,
és errol koteles hirdetméný kifüggeszteni. A versenyeztetési e|jtrás visszavonása esetén _
amennyiben a dokumentációt az aján|attevő ellenérték fejében kapta meg - a Kiíľó köteles az
ellenétéket visszaťrzetni. A pá|yázati dokumentáció ellenértékét a Kiíľó ezen kívül semmilyen más
ęsetben nęm ťlzeti vissza.

2. Apőiyázatĺ kiíľás adatai

Apá|yázat kiíľója:

A páÄy ázat lebonyolítója:

A'páiyázatjellege:

A'páiyázat cé|ja:

A páůyánúi dokumentáció ľendelkezésre
bocsátása:

Az ingatlan minimálĺs vételáľa:

Az ajánl;an biztosíték összege:

Az aján|ati biztosíték befizetésének módja,
szálm|aszálmz

^z 
ajánlati biztosíték beérkezésének

határideje:

A' pá|y ázatok leadás ának hatáľidej e :

A páůyázatta| kapcsolatban további

Ęudapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat (1082 Budapest' Baross ll. 63-67 .)

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

nyilvános, egyfordulós pźńy ázat

tulaj donj o g átruházás (elidegeníté s)

50'000,- Ft + ÁFA

151.880.000.. Ft + ÁFA

15.188.000'- Ft. Az ajtnlati biĺosíték befizetése
c s ak Magyar Fo ri ntb an te lj e s ítheto, értékp apíru a|,
garanciaszerződéssel, ztiog!árggyal nem
helyettesíthető.

átutalás, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
ZTt. K&H Banknál v ęzetett 1 0403 3 8 7.00028 859-
00000006 száma szám|źýára

2016. január 25. (hétfo) 24 óra. Az aján|ati
biztosítéknak a megjelölt hatáľidóig a
baĺ,kszźm|tlľa meg kęll éľkeznie.

2016.januát 26. (kedd) 10.00 óra

Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.



infoľmáció kéľhető: Elidegenítési Iľodáján

Tel.: 06-1-333-67811122 vagy If3 mellék, 0ó-1-
216-6961

A pá|yázĺtta| érintett ingatlan 2015. đecember 9. (szeľda) és f016. január 22.
megtekinthetők: (pélltek) közöĺ.|, elĺjzeĹes idĺ5pont egyeztetés

a|apjźtn. Időpont egyeztetése a Józsefuárosi
Gazđálkodási Központ Zr1. onkormányzati
Házkeze|o Irodáján lehetséges 1084 Budapest,
Tavaszmezo u. f., Tel; 06-1-210-4928, 06-I-
210-4929

A'pá|yázatokbontásánakidőpontja: 2016'januźr26.(kedd) 1005óľa

Apőr|yázĺtokbontásánakhelye: Józsefuáľosi Gazdálkodásí KözpoÍLt' Zrt., IO83
Budapest, Losonci ľl. 2, I. em. ttlrgya|ó. Az
ajánlattevők a pá'|yćnatok bontásán jelen
lehetnek.

Apá|yánat eľedményét megállapító szeľvezet: Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáros
onkormányzat Képviselo-testülętę

A pá:Jyázat elbíľálásĺínak határideje és a 2OI6.március 31.
váľható eredményhÍrdetés:

Apáilyázati eljárás nyelve: 
ma'yar

3. A páiy ízattal éľintett ingatlanok:

Címe: Budapest VtrI. keľület, Balassa u. 7.

Helyrajzi száma., 36189

Jellege: építési telek

Telek a|apteľülete: 805 m2

KiizmĺÍ ellátottsága: összközmiĺves

Teľhei: peľ-, teher- és igénymentes

Címe: Budapest VIII. kerütet, Balassa u.9.

HelyľajzÍ száma: 36188

Je|lege: építési telek

Telek alapteľiilete: 730 m2

Közmű e|látottsága: összközműves

Teľhei: per-, teher- és igénymentes

A két ingatlan egyÍittes minÍmális véte|áraz 15l.880.000,- Ft + ÁFA

A két ingat|anľa csak egyůitt tehető éľvényes ajánlat.



Az ingat|anra vonatkozó ľészletes adatokat a pá|yázati kiíľás mellékletét képező ingatlanforgalmi
szakvél emény tarta|mazza. Az ingat|an öv ęzeti b e soro lá sa : L 1 -V ilI-7 -j e 1ű.

Kiíľó felhívja a figyelmet, hogy

- a rĺemzeti vagyorľól szóló 20i 1. CXCVI törvény 14. $ (2) bekezdése a|apjáĺ aMagyar Átlamot
minden elővásárlási jog'jogosultat mege|oző elővásár|ási jog illeti meg. Az elővásárlási jog
gyakoľlására a Magyar Allam részéte fennálló határidő az e|óvásárlási jog gyakorlására felhívó
értesítés postára adásának napjától számitott 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévő varyontárgyak ĺjnkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991.
évi XXXII' tv. 39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnak elővásárlási
joga van.

E|adő az ingatlant a fent megjelö|t elővásáľlási jog jogosultjáĺak ilyen iraný nyilatkozatának
kézhezvéte|étó|, vagy a teljes vételár beérkezésétő| szźtmitott 5 napon belĺil adja vevő birtokába, attő|
függően, hogy melyik töľténik meg később. Amennyiben az e\ővásárlásra jogosultak bármelyike élni
kíván eIővásárlási jogáva|, úgy az adásvéte|i szerződés az e|óvásár|ásrajogosult és az eladó között jön
|étre. Ez esetben a beťlzetett aján|ati biztosítékot e|adő a nyilatkozat kézhezvéte|étől számított 15
napon belül visszauta|jaa vevő ľészére. A befizetett összeg után eladó kamatot és bámely jogcímen
igényelt költséget nęm fizet.

4. Apá|yázat célja, tartt|ma

Józsefuárosnak ebben a téľségében több fejlesztése is zajlik, például a kerület egyik legfontosabb
integľált, nagy osszefüggő teľületet érintő város-ręhabilitációS programja' a Corvin Sétány Program.

Az Önkoľmányzat a telkeit, a Tömő utca _ Balassa utca - Apáthy István utca - Bókay János utcák
á|ta| határolt tömbökben (126, 136) a Budapesten erős hagyományokkal és fejlesztési potenciá|lal
rendelkező biotechnológiai fejlesaési klaszter teľiiletľe vonzásacéljából hasznosítja.

A jelen páilyázat keľetében értékesítésľe keľülő Balassa u. 7. és Balassa u.9. számú telkek is ebben a
tömbben (136 tömb) helyezkednek el.

onkormanyzatkutatős.fejlesztésĺépületfu nkciónaktekintiaza|ábbiakat:

o felsőoktatási intézmény oktatási épülete,
o felsőoktatási intézmény kutatási épülete, laboratóľiumokat tartalmaző épi|ete,
o akadémiai kutató vagy labor épület,
o gazdasági és/vagy nonproťtt szervezętęk á|tal alapitott kutató vagy laborépület,
o gazdastlgi és/vagy nonprofit szervezętek munkahelyeket, irodákat tarta|maző, és a kerülęti

építési szabályoknak megfelelő éptiletei.

Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő a vételárat

- egyösszegben, vagy

- banki hitel felhasználásával egyenlítse ki.

A nyertes pá|yáző koteles apá|yźnat elbírálásáľól szóló értesítéS kézheméte|ét kĺjvető l5 munkanapon
belĹil adásvéte|i szerződéSt kötni.

Vevő a vételár

- egyösszegben töńénő megfizetése esetén _azajánlatibiĺosíték ĺisszegével csökkentett _véte|árat
az adásv éte|i szeľződés megkĺitésével e gyidej űleg eladónak megťrzetni,

- banki hitel felhasználása esetén, az adźsvéte|i szeľződés tulajdonjog tartással keľül megkötésre. A
foglaló összegével cs<ikkentett véte|źr kiegyenlítésére vevőnek aZ adásvételi szerződés
megkötésétő| számított 90 nap ál1 ręndelkezésétę. Az e|adő tulajdonjog bejegyzéséľe vonatkozó
hozzájáruIása a teljes véte|ár beéľkezését követő 5 munkanapon belül kerül kiadásra a vevő
részére.



Az ingat|an binokátruházásának időpontja: az e|óvásárlási jog gyakorlásáľa vonatkozó nyilatkozat
kézbezvéte|étol, vag a teljes véte\źr beérkezését követő 5 munkanap attól fi'iggően, hogy melyik
történik meg később.

Az adásvéte|i szerződés megkötésével a vevőt terhelő kĺitelezettségek:

a\ a telekingatlan binokbaadásától szźtmitott2 éven belül jogerős építési engedélý szerez'

b) a jogerős építési engedély megszerzésétő| szźtmltotí 2 éven belül jogerős használatbavételi
engedélý szeÍez)

c) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
15.000.000'- Ft; a jogerős hasznźůatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó
késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft. A garaĺciaszerződés 60 napnál kevesebb
késedelem esetén időarányosan lehívható. Az e|őziileken till felmerülő késedelem vagy nem
teljesítés esetén vevő á|ta|ťlzetendíĺ napi kötbér mértéke 30.000'- Ft.

d) szerződésszegés - például nem az előírt funkciójú beépítés - esetére vevő az eladőnak az
adásvételi szerződésben 5 évre visszavásáľlási jogot enged, valamint hozzźĄáru| ahhoz, hogy a
visszavásárlási jog gyakorlásĺára eladó egyolda|ú nyí|atkozattal jogosult. Amennyiben az e|adő
határidőn belül él a visszavásárlási jogáva|, azaz a vevő valamely kötelezettségének teljesítésével
határidőn tuli késedelembe esik, űgy az onkormányzat jogosult a visszavásár|ási árat csökkenteni
a késedelmi kötbér összegével.

Az adtsvéte|i szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő költségek:

- |.670,- Fťszemély JÜB eljárási díj,

- 5.500,- Ft + ÁFA eljárási díj,

- 6.600,- Ft/ingatlaďügylet ftldhivata|i e|járźtsi illeték (a ftildhivatali eljárási diiat kétszer kell
megfizetni, egyszer az adásvételi szerződés benyújtásakor, másodszor a tulajdonjog bejegyzési
engedély benýj tásakoľ).

A Kiíľó felhívja apźt|yźnókfigyelmét, hogy a vételráľat ÁFA fizetési kötelezettség teľheli.

A' páiyázat elválaszthatatlan ľészeként ajźn|attevőnek vállalnia kell Telepiilésrendezési szerződés
keretében a Budapest VIII., Balassa utca (hrsz.: 36|63, szélesség: 11 m, hossz: I29 m, a|apterület:
|419 m,) út- és járdaszakasz teljes terjedelmében történő felújításának megvalósítasát saját költségére
az a|átbbiak szerint:

- forgalmi részen tý aszfa|t és beton pályaszerkezet építése,

- járdarésztérko burkolat új páýaszerkezette|, a Corvin Sétány Pľogľam teriiletén alkalmazott téľkő
típussal,

- új szegély eredeti nyomvonalon,

- kózvi|źlgítás építése a Corvin Sétány Program területén a|ka|mazott kandeláber típussal.

- atervezési és engedé|yeztetési feladatokat legkésőbb a szerződés a|áírásátő| számitott 2 éven belül
e|v égzi, a j ogeľős engedé|yt me gszer zi1'

- a kivitelezést e|végzi, és a forgalomba helyezési engedélý a szerzłldés a|źlirźsźttől' számított 4 éven
belül megszerzi;

Az aján|attevőnek vállalnia kell, hogy a tervezési munkákat a településrendezési szeľződés a|ttíräsźt
kĺjvető 30 munkanapon belül megkezdi, és a kivitelezést legkésőbb a szerződés megkötését követő 4
éven belĹil befejezi.

A fentiekben meghatározott és a vevő źůtal' vźi|a|t kötelezettségek késedelmes vagy nem teljesítése
esetén vevő köteles 30.000,- Ft összegű napi kötbéľt megťlzetni az onkormányzatńszére.

A Kiíľó kiköti továbbá,hogy
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a) a nyeftes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a veľsenyeztetési eljárás soron következő
helyezettj év el szerzódést kötn i,

b) jogosult ana,hogy a versenyeztetési eljárást eredménytelenĺek nyilvánítsa,

c) sztikség esetén az ajźłnlattevőtó| az ajźn|at lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben
írásban felvilágosítást kéľhet annak előrebocsátásával, hogy az aján|attevo ezze| kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nęm eredményezheti a versenyeztetési eljárásban tett
ajánlatában megfogalmazott feltételęk olyan megvá|tozását, amely az értéke|és során a beérkezett
aj ánlatok sorľendj ét módosítaná.

d) aPtk 6:74. $ (2) bekezdése alapján, apáIyázati felhívásban fog|a|taknak megfele|ő, legkedvezőbb
ajánlattevővel szemben is fenntaľtja a jogátarra, hogy ne kössön szeľzodést.

Az ajźn|attevő 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 eľedeti benyújtási határidő |ejárta
előtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjelentetni;

b) jogosult az aján|attételi felhívásźtt az ajźn|attételi hatáľidő előtt visszavonni, de emől a kiírás
közlésével megegyező módon az aján|attéte|i határidő |ejárta elótt köteles hirdetméný
megjelentetni,

c) a pźiyázati biztosítékot a kiírás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének megállapítása
esetén, illetve - az aján|atok elbírálását követően - a nem nyeftes ajánlattevők részére 15
munkanapon belül v ísszaťlzeti,

d) az aján7atibiztosíték után kamatotnemťlzet, kivéve, ha a visszafizetésihatáridőt e|mulasĺja,

e) a nyertes ajánlattevő esetében a befizetett bizosítékot az aján|attevő á|ta| fizetendő véte|árba
beszámitja,

Đ nem fizeti vissza a nyeľtes által teljesített biĺosítékot, ha a szerződés megkcitése a nyeftesnek
felľóható vagy éľdekkörében felmertilt okból hilisul meg. A vevőnek felľóható ok az is, ha a
vételárat banki hitel felhasználásźlva| kívttnja kiegyenlíteni, de a banki hitelt határidőben nem
kapja meg, vagy az a fizetési hatáľidő napjának f4 őráignem érkezik meg eladó bankszám|ájára.

5. Az zján|at benyújtásának előfeltételeĺ

Az ajźlnlat benyújtásának elengedhetetlen feltétele az aján|ati biĺosíték határidőig töfténő befizetése.

A Kííró az aján|ati biaosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, az e|járás eľedménýelenségének
megá||apítása esetén, illetve _ az ajtln|atok elbírálását követően _ a nem nyertes ajánlattevők részére
köteles 1 5 munkanapon belül visszaťlzetĺi.

A pá|yázaton való részvétel további előfeltétele, hogy az aján|attevĺi megismerje a pźiyázaÍ' tárgyźú, az
ajánlattéte| feltételeit - vagyis apá|yćlzati dokumentációt _ és aztmagtranézve kötelezőnektekintse.

Anemzeti vagyoĺľól sző|ő20|l' évi CXCVI. törvény 11. $ (10) bekezđése a|apján,apá|yázatoĺcsak
źt|áthatő szeÍvezet vehet részt.

Az aján|at benyújtási határidő leteltét követően ajźn|atot a Kiíľó nem vesz át.

6. A páiyánaton történő résn,éte| feltételei

Az aján|atÍevó részt vehet a pá|yázaton amennyiben:

a) az ajźn|ati biztosíték összeget határidőben megťlzeti, és az beérkezik a Kiíľó által megjelölt
bankszámlára.

b) az ajźnlatok leadásának határidejéig az ajánlatát benyújtja.
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7. Az aján|at taľtalmi követelményei

Az ajánlattevőnek:

a) az aján|atban közcjlnie kell a nevét/cégnevét, lakcímétlszék'helyét, ađószámźń, adóazonosító
számát, cég esetébęn cégtregyzékszámtú, képviselójének nevét és eléľhetőségét,
bankszámlaszámát, az ęlektronikus levelezési címét' ha ilyerľlel rendelkezik,

b) az ajźn|athoz csatolni ke|| az aján|ati bizosíték befizetéséľől szóló visszavonhatatlan banki
átutalást vagy a bankszámla kivonatot,

c) az ajén|atban nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja a pá|yázati dokumentációban' illetve
mellékleteiben leíft szerződéskĺjtési és egyéb feltételeket,

d) az ajáĺIatban nyilatkoznia kell arról' hogy rá vonatkozóan af0I5. évi CXLII. törvény 62. $ 63. $-
ban foglalt kizárő körĹilmények nem állnak ferur,

e) az ajáĺ|atban nyilatkoznia kell arról, hogy adó és adók módjźtra behajtható koztartozása nincs. E
nyilatkozat mellé kell csatolnia a NAV igazo|ását arľól, hogy nem áll fenn köztartozása,

Đ az ajźn|atbaĺnyi|atkozĺia kell arról, hogy Kiíľóval szęmbęn semmilyen tartozása nincs, továbbá a
Kiíľóval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs,

g) az ajfuiatához csatolni kell a tarsaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
képviseletére jogosultak a|áirási címpéldányának eredeti pé|dányát vagy hiteles másolatát'

h) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll végelszámolás alatt' ellene csőd-, illetve
felszámolási eljárás nincs folyamatban,

Đ az ajźnlatban nyilatkoznia kell aľľól, hogy a nemzeti vagyonról sző|ó 2011. évi CXCVI. törvény 3.

$ (1) bekezdés 1. pontja szeľint źú|źúható szervezetnek minősü|.

Az ajźtn|aÍtevőnek a pźiyázati eljárás során benyújtott ajźn|atźń, tovźlbbá az ajźn|at mellékleteként
benýjtott valamennyi nyi|atkozatát cégszerű aláírással kell ellátnia. Cégszerű a|áirźs során a cég
képviseletéľe jogosult szemé|ylszemélyek a társaság kézze|, vagy géppel íľt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve a|á nevétlnevüket önállóaďegyüttesen iÍJalírJák a|á a hiteles cégaláirásí
nyi latkozatuknak megfelelően.

A Lebonyolító ajánlott, téľtivevényes levélben' határidő kitűzésével felszólíthatja az aján|attevőt az
ajtnlattal kapcsolatos formai vagy tartalmi hiányosságok pótlására, ameĺnyiben a szükséges
nyílatkozatokat, igazo|źlsokat nem megfeleloen, illetve nem teljes korűen csatolta. Amennyiben az
aján|attevő a felhívás kézhemételét követően az abban megielölt határidőre a hiáný nem, vagy nem
teljes köriĺen póto|ja, úgy aján|ata a hiánypótlási határidő elteltének napját követő naptól
éľvénýelennek minősül, és apźúyźaat további ľészében nem vehet részt.

A Lebonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról, a hiánypótlási hatáľiđőről
egyidejűleg, közvetlenül, íľásban köte|es tźĄékońani az összes aján|attevót.

A hiánypótlás nem terjedhet ki az aján|at módosítására.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az aján|attevó ajźtn|ata érvénýelennek minősül,
amennyiben

a) az aján|ati biztosíték összege a pźůyázati kilrás 2' pontjában megfiatározott hatáľidőn belül nem
keľiil jóváírásra a Kiíró bankszám|ájźn,

b) nem jelöl meg vételárat.

Amennyiben ajánlattevő nem jelöli meg a véteIár megfizetésének módját, Kiíľó úgy veszi,hogy azt az
adásvételi szeľzodés megkötésével egyidejűleg egyösszegben fizeti meg.

8. Az aján|at foľmaĺ kiivetelményei
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Az aján|atÍevőnek aján|atát egy eľedeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, feltiintęýe az
adott példányon aZ ,,Eredeti aján|at" és ,,Másolati ajźĺn|at" megjelölést, melyeket ktilon - ktilön
sértetlen" lezárt borítékban kell benyrijtania. A példanyok közĺjtti eltérés esętén az eľedeti példány
érvényes.

Az aján|at első olda|án kell elhelyezni a megfeleloen kitoltött ,,Jelentkezési lapot'', a második oldalon
a kitöltött ,,Ajánlati összesítőt'', ki'ilönös tekintettel a megajánlott vétęIár és megfizetési módjának
megjelölésére. Eń. követően kell elhelyezni az ajźn|ati felhívás mellékletét képező éľtelemszeríĺen
kitöttött nyi|atkozatokat, valamint a 7. pontban tész|ętezett valamennyi dokumentumot. Az
ajánlattevőnek közölnie kell a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét), ahová a pá|yázati eredmény
közlését kéri, továbbá aď. a bankszám|asztlmot és a bankszámla kedvezmétyezeĄének nevét illetvę
más azonosítőját, ahova az ajáĺ|ati biĺosíték (bánatpénz) visszautalásźú kéri, amenĺyiben nem
nyerte se a p áLy ázatĺak'

Az ajánlat és az ijsszes melléklet mínden oldalát _ összefúzve, az oldalak számának
dokumentálásával _ folyamatos szómozóssal kell ellátni'

Az iratokat magyar nyelven, Iezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benyújtani. A borítékra Lr:záro|ag apá|yázattárgyttt' kell ľáírni, az aIábbíak szerint:

,,Budapest vI[., Balassa u. 7. és 9. szálm alatti telkek e|idegenítése''

A Lebonyolítő |ezárat\an vagy séľült borítékot nem vesz át.Kiírő minden, az aján|attételi határidon tul
benyújtott aján|atot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az ajźn|attevő a pá|yźlzati e|járźs bármelyik szakaszában meghata|mazott iÍján jár el, a
teljes bizonyító erejtĺ magánokiľatba foglalt meghatalmazás eredeti pé|dányát is me|lékelni ke|| az
aján7athoz. A Potgári Perľendtartás 196. $-a szerint a teljes bizonyitő eĘű magánokiratnak az a|źtbbi

feltétęlęk valamelyikének kell megfelelnie :

a) a kiállító az okiratot saját kezíĺleg ífta és a|áifta;

b) két tanú az okiraton a|áírásáva| lgazo|ja, hogy a kiállító a nem á|ta|a irt okiľatot elottiik iť.a a|á,

vagy a|źliľását elottük sajátkezű a|áírásának ismeľte e|; az okiľaton a tanúk lakóhelyét (címéQ is fel
kell tüntetni;

c) a kiállító a|áírása vagy kézjegye az okiratonkozjegyzó álta| hitelesítve van;

d) a gazdźĺ|kođó szervezet źital' ij'z|eti körében kiállított okiratot szabá|yszeruen a|áirták;

e) ĺigyvéd (ogtanácsos) az źita|a készített okiľat szabályszeľű ellenjeryzésével bizonyítja, hogy a
kiállító a nem á|ta|a írt okiratot előtte írta a|á, vagy a|áírástt elótte saját kezu a|áirásának ismerte
el, illetőleg a kiállító minősített elektľonikus a|áirźsźna| aláíľt elektľonikus okirat tartalma az
ügyvéđá|ta|készítettelektľonikusokiratévalmegegyezLk;

f) az elektľonikus okiraton kiállítója minosített e|ektronikus a|áírást he|yezett el vagy minősített
tanúsítványon alapuló fokozott biztonságő elektronikus a|áirtst helyezett el'

Az aján|attevó gazdáIkodő szervezet, apá|yázati eljárás során nevében nyilatkozatot a cégjegyzékben
feltüntetett képviseleti joggal rendelkezó szemé|y, vagy e szeméIy meghata|mazottja tehet'

9. Az aján|at módosítása

Az aján|attevő az aján|attételi határidő |ejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja ajźn|atát, az
ajánlattételi hatáľidő |ejźiltát követően azonban a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

Azaján|atikötottség azaján|attételi hatáľido lejártának napjáva|kezdődik.

10. Aján|ati kłitöttség

13



Az aján|attevő legalább 60 napig terjedő ajánlati kötöttséget köteles vállalni, amely az ajän|attéte|i
határidő |ejártának napjával kezdodik. Az ajttn|aÍÍevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiirő az
ajánlatok eredményének megállapítására vonatkozó hatáľidőt elhalasztotta, úgy vállalj a az aján|ati
kötöttség meghosszabbítását a páúyázat eredményének megái|apítására vonatkozó hatźÍidő
elhalasztásának napj ai számáv a| megegyezoen.

Az aján|ati köt<ittség tartalmának meghatároztsára a Polgári Törvénykönyv rendelkezései íľányadóak
kĺilĺjnös tekintettel a 6:64, $-ra.

Az ajétnlat olyan megállapodást kezdeményezo nyilatkozatot jelent, amely a töľvény a|apján
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mazza, s eryéftelműen kitűnik belőle, hogy az abban
foglaltak ügyletkötési akaratot tükľöznek, tehttt a nyilatkozó _ aján|ata elfogadása esetén _ azt magára
nézve k<itelezőnek ismeri el.

Az aján|ati kötöttség ań' je|enti, hogy ha a másik féI az adott határidőn belül az ajfullatot elfogadja, a
szerződés a törvény rendelkezése folýán létrejön. Az ajźn|at megtételével tehát fiiggő helyzet alakul
ki, amely az ajáĺ|ati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az ajźln|attevo az ajźn|ati kötöttségének ideje a|att ajánlatát visszavonja, a beťlzetett
aj źn|ati biztosítékot elveszti.

A Kiíró az aján|ati biztosítékot a páIyázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménýelenségének
megá||apitása esetén, illetve _ az aján|atok elbírását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők ľészére
köteles 15 munkanapon belül visszaťrzetni. A Kiíró az aján|ati biztosíték után kamatot nem ťlzet,
kivéve, ha a visszafizetési hatáľidót e|mulasztja.

11. A pályázttok bontása

A pá|yázatí ajánlatokat tarta|maző zárt bontékok felbontását a Lebonyolító végzi a pályázati
felhívásban megjelölt időpontban. Az aján|atok felbontásán, a Lebonyolító képviselójén kívül az
ajánlattevők, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően
(személyi igazo|v ány, meghatalmazás) i gazolni kell'

Az aján|attevők a bontás időpontjáról külön étesítést nem kapnak. Az ajáĺ|atok felbontásán
jelenlévok jelenlétük igazo|ására jelenléti ívet ímak alá.

Az aján|atok felbontásakor a Lebonyolító ismeľteti az aján|attevők nevét, lakóhelyét (széV'he|yét), az
általuk felkínált v éte| ár aj tn|atot.

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

A Lebonyolitő az ajánlatok felbontásáró|, az ajźln|atok ismeľtetett tartalmárő| jegyzőkönyvet készít,
amelyet az aján|attevőknek erre vonatkoző igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzőkönyvet a
Lebonyolító képviselóje és a jegyzokönyvvezető írja a|á, és a bontáson megjelent ajánlattevok közĺil
kijelöltek aláíľásukkal hitelesítik.

12. A pár|y álzat érv énytelenségeinek es eteĺ

A Lebonyolitő az aján|atok bírálatakor megállapítja,hogy mely ajánlatok érvénýelenek' és ez alapján
tesz javaslatot a Kiírónak az ajtn|atok érvénýelenségének megál|apitźlsára. A Kiíró érvénýelennek
ny IIv ánitja az aj án7atot, ha

a) azt akiíľźsban meghatározott, illetve szabályszeruen meghosszabbitott ajánlattételi határido után
nýjtották be,

b) azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az onkoľmányzattal szembeni, koľábbi fizetési
kötelezettségét (helyi adó, béľleti díj, stb') nem teljesítette,

c) az ajén|attevő abinositékot nem, vagy nem az e|őirtaknak megfeleloen bocsátotta rendelkezésľe,
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d) a kiíľásban szeľeplő adatokat, igazo|ásokat nem Vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta,
ideértve, ha az ajźln|attevo nem csatolta arľo| sző|ő nyi|atkozatát' hogy nincs köaartozása (adó-,
vám-, társadalombiĺosítási járulék és egyéb, az źi|anháztartás más alrendszereivel szembęn
fennálló fizetési kötelezettsége),

e) az aján|at nem felel meg a kiíľásban meghatáľozott feltételeknek vagy az aján|attevő nem tett a
ki írásban fo glaltaknak me gfelelő aján|atot,

Đ az aján|aÍtevő valótlan adatot közölt'

g) az aján|attevo a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem vagy nem teljes körűen tett eleget,

h) olyan ajánlat érkezett, amely a meghatáľozottťlzetési feltételektől e|téró ajtLn|atottarta|maz.

Az e|járás további szakaszában nem vehet résń' az, aki a)-h) pontokban foglaltak szerint érvénýelen
p áIy źnati aj ánlatot tett.

13. A pályázaa ajánliatok elbírálása, az e|bírállás szempontjaĺ

A ptiytnati ajánlatokat a leheto legľövidebb időn belü| el kell bírálni. A pźiyázat eredményének
megállapítására vonatkoző határidő egy alkalommal meghosszabbítható. Az tĄ határidőľől, illetve
annak ftiggvényében az aján|ati kötöttség idótartamźnak meghosszabbításárő| a Lebonyolíto köteles
ajánlott levélben tájékoztatni az összes péiyázőt.

A Lebonyo|ítő a páIyázati fe|hivásban meghattrozott énékelési szempontok a|apján bírálja el és

rangsorolja az érvényes pźiyźzati aján|atokat, szükség szerint szakértők bevonásával.

Az e|bíráiáls fő szempontja:

. Lz ajánlott vételár łisszege

A Kiíró a pá|yázati felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenoen is jogosult megvizsgá|ni az
ajánlattevők alkalmasságtń a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok
eredetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíró szükség esetén az aján|attevótő| az ajźln|at lényegét nem érintő technikaĹformai kéľdésekben,
írásban felvilágosítást kéľhet annak ęlőľebocsátásával, hogy az aján|attevo pźiyáző ezzel kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nęm eredméĺyezheti az ajánlatában megfoga|mazott feltételek
olyan megvá|tozását, amely a páIyázat során a bęérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná' A Kiíľó a
felvilágosítás kéľéséről' és annak taľta|mźtrőI haladéktalanul íľásban éftesíti a többi aján|attevőt.

A páĺJyázat nyertese az, aki a ptúyázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a véte|ár

összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételárra több ajánlat is
érkezik a pá|yázat lebonyolítoj a az azonos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb vételáľat
megaján|ő ajánlattevőknek lehetőségük van a véte|źĺĺa licit formájában újabb ajźnIatot, ajánlatokat
tenni. Az induló vételáľ a beéľkezett legmagasabb vételár aján|at, a licitlépcső 10.000,- Ft, azaz
Tízezer forint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyeľtese az az aján|attevő, aki a legmagasabb
összeget aján|ja.

A veľsenýárgyalásľól jegyzőkönyv készül, amelyet a Lebonyolító jelenlévő képviselóje, a
jegyzokönywezetó, a lebonyolító jogi képviselője és az ajźn|aÍtevők jelenlévő képviseloi írnak alá.

A Lebonyo|itő az ajánlatok értékelésérőI jegyzőkonyvet (a továbbiakban: éľtékelési jegyzőkönyv)
készít, amely tarta|mazza:

a) apá|yázatí eljárás rövid ismeľtetését, abeérkezett ajánlatok számát,

b) abeérkezett ajánlatok rövid értékeléSét.

c) a legjobb aján|atravonatkozó javaslat indokait,

d) az ellenérték (vételár) meghatározásának szempontjait (ideértve a vétęIárat befolyásoló
kĺitelezettsé gvállalásokat),
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ę) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempondait,

Đ a döntések indokát,

g) a pá|yázati eljáľás eredményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt páIyáző
megjelĺilését, ha erľe mód van,

h) abírá|atban közreműködók źita| fontosnak taľtott körülményeket, tényeket.

14. osszeféľhetetlenség

A pá|yázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapitaní, ha a pźůyázatok elbíľálásában olyan
teľmészetes személy, szewezet, illetőleg képviselőji'ik veszrészt, aki maga is ajánlattevő,vagy

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

b) annak munkavíszony a|apjźn felettese, vagy alkalmazottja,

c) annak másszerződéses jogviszony keretében foglalkoztatőja,vagy foglalkoztatottja,

d) ha báľmely oknál fogva nem váľható el tóle azugy elfogulatlan megítélése.

15. A pályázatĺ eljáľás érvénytelenségének és eredménytelenségének esetei

Érvénytelen a pá|yázatí elj árás, ha

a) apáIyázat ęlbírálásakor az összęférhetetlenségi szabá|yokat megsértették,

b) valamelyik ajánlattevo az e|jttrás tisztasźąát vagy a tobbi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő
cselekméný követ ęl.

A kiíró eredménýelennek nyilvaníthatj a az e|járást,ha

a) nemérkezettaján|at,

b) kizárő|ag érvénýelen ajánlatok érkeńek,

c) az egyik aján|attevo sem tett a pá|yázati felhívásban foglaltaknak megfelelő aján|atot,

d) a kiíľó az e|járźs éľvénýelenítéséről döntĺjtt.

Eredménýelen eljárás esetén a kiíró dönt a továbbí vagyonügyleti eljárásľól.

1 6. Eľedményhĺľdetés, szeľződésktités

A ptiyézat eľedményéľől a Kiíró legkésőbb 20|'6. március 31-ig dönt, amelyrol Lebonyolító 15 napon
belül valamennyi aj ánlattevőt íľásban éftesít.

Kiíľó a páIyázat nyertesével a jelen dokumentáciő 4. pontjában meghatározottak szęnnt adásvétęli
szerződést köt.

A nyeľtes pá|yázó visszalépése esetén az e|adő jogosult a pá|yázati eljárás soron következo
helyezettjéve| adásvételi e|oszerzódéSt kötni, amennyiben apáIyźnat eľedményének megál|apításakoľ
a máso dik legj obb aj ttnlat me ghatát ozásra került.

A nyeľtes ajánlattevő esetében abeťlzetett biztosíték az aján|attevő álta| fizetendő vételár összegébe
beszámításľa kerüI, azonbanha a szerződés megkötése az ajánlattevonek felróható, vagy érdekkorében
felmertilt más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biaosítékot elveszti. Az e|vesztett biĺosíték a Kiírót
illeti meg.

17. Egyéb ľendelkezések
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Az ingatl,an megtekinthető a Kiírás f . pontjában megjelolt időpontban, de a megtekintés előtt két
nappal alózsefvárosi Gazdáikodási Központ Zt. onkoľmányzatiHázkeze|ő lľodájának munkatársával
telefonos egyeztetés szükséges a kovetkező telefonszámokon: 06 I f10-4928,2I0-49f9,210-4930,
2Í0-4766.

Az aján|attevő az ajźtn|atok felbontásáig koteles titokban tartani az ajźnlatának tarta|mát, továbbá a
Kiíró által a ľészletes dokumentációban vagy bármely móđon rendęlkęzésérę bocsátott minđen téný,
információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, aÍrőlltájékoztatást harmadik személynęk nęm adhat.Ez
a tilalom nem terjeđ ki a ťrnanszírozó bankkal és konzorciális ajźtn|at esetén a részt:levőkkel való
kapcsolattartásra. Ha az aján|attevő vagy az érdekkörében álló más személy a pźł|yázat titkosságát
megsértette, a Kiíró az ajánlatát érvénýeleĺnek nyilvánítja.

A Lebonyolító az aján|aÍok tartalmát apá|yázatleztlrásáig titkosan keze|i, tartalmukľól felvilágosítást
sem kívülállóknak, sem a pályázatonrésfuevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajáĺIatokat |<ĺzáro|ag elbíľálásľa basznáIhatja fel, más célri felhaszná|ás esetéĺ az
ajánlattevővel külön meg kell anól állapodnia.

A Kiíró a pźilyázati eljáľás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőľizni' továbbá ilyen jellegu e||enórzés esetén az ellenőrzést végző szerv' személyek
rendęlkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabáIyozott kéľdésekben a Budapest Főváľos VIII' kerület
Józsefuáľosi Önkormányzat Képviselő-testületéĺęk 47l20I5. (il. 19.) száműhatározata, valamint'a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezés ei az kźnyadóak.

Budapest,2015.
B udapest Főváľos VIII. keľület Józsęfvárosi onkormányzat

nevében elj áró Józse fváro si G azdá|ko dásí Közp oĺt Zrt.
Kovács ottó vagyon gazđáIko dási igazgató sk.

Melléklętek:
1. számú melléklet:
2. számu męlléklet:
3. számű melléklet:
4. számu melléklet:

5. szźlmu melléklet:

6. számu melléklet:
7. számű melléklet:
8. sztlmu melléklęt:
9, sztlmu melléklet:

10' sztlmumelléklęt:
11. számí melléklet:
1'2. számumelléklet:
13. számtl melléklet:
14. sztmtmelléklęt:

Jelentkezési lap
Ajánlati összesíto
Nyilatkozat Végelszámolásról, csődeljáľásról, felszámolásľól
Nyilatkozat a pá'|yázati feltételek elfogadásáľó|, szeľződéskötésről,
ingatlanszeľzési képessé gr ő|, aján|ati kĺitĺittségről
Nyilatkozat adó és adók módj źtra behajthatő koztartozásro|; Kiíľóval
szemben fennálló tartozásr őI
Nyilatkozat pénzrlgyi alkalmasságľól
Nyilatkozat a kézbesítés helyéľől és a bankszámlaszźłmról
Nyi latkozat źt|áthato szerv ezetr ó|

Nyilatkozat a pá|yázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséľől, állapotának
megismerésérol
Adásvételi szerződés tervezet tulajdonjog fenntaľtással
Településľendezési szerződés teľv ezet
Balassa utca térkép kivonat
osszefoglaló a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeiľől
Eľtékbecslés
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1. számú melléklet
Budapest VIII.' Balassa u. 7. és 9. szám alatti telkek elídegenítése

Jelentkezésĺ lap

Budapest,

pźiy áző a|áirásal cé gszeríi a|áirźs

t8

Társaság neve, cégfotmája:

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mailcíme:

Statisztikai számjel:

C égnýlvántartási száma..

Adószáma:

Szám|av ęzető bankj ának neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselőjének neve, beosztása:

Meghatalm azott nevet :

Telefonszáma:

Fax szźtma:

E-mailcíme:

' Meshatalmazott ęsętén



2. számímę|Ié|et

Budapest VIII., Balassa u. 7. és 9. szálm a|attl telkek elidegenítése

AJÁNLATr ossznsÍľo

Alulírott. ..(név/társaság
neve) a Budapest vI[.' Balassa u. 7. és 9. szźlm alatti építési telkek eľdegenítésére kiírt
pźlytnatta ajánlatomat az a|ábbíakban foglalom össze:

Megajánlottvéte|ár: ...........Ft

A vétęlár megfizetésének módja:

Budapest,

páIy ázó a|áir ása/ c é gszeru a|áírás
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3. számú melléklet

Budapest VIII.' Balassa u. 7. és 9. szám alatti telkek elĺdegenítése

NYILATKOZAT
végelszámo|ásľól, csődeljárásľról, felszámolásľól

Alulírott.
(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság

. végelszámolás alatt *ti|lnem á|l
o ellen csődeljáľás folyamatban xvaďnincs

o ęllen felszámolási eljárás folyamatban xvaďnincs.

Budapest,

pálry áző aIáft źsal c é gszeru aláírás

A *-gal megjelölt ľésznél a megfelelő szöveg aláhllzandő.
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4. számú melléklet

Budapest vI[., Balassa u. 7. és 9. szám alatti telkek elidegenítése

NYILATKOZAT
a pá|yánati feltételek elfogadásárő|, szeľződéskłitésľől, ingatlanszeľzési képességľől'

aj ánlati kötiittségről

Alulírott.

... (név/tátsaság neve) kijelentem, hogy a pá|yázat tátgyát részletesen megismertem) aZ

ajźlnIattéte| feltételeit, apá|yázati kiírást magamranézve kĺjtelezőnek elfogadom.

Kij elentem, ho gy Magyarors zágon ingatlanszerzésre j o gosult vagyok.

Kijelentem, hogy apá|yázati felhívásban foglalt 60 napos aján|ati kötottséget vállalom.

Budapest,

pźiy áző a|áfu ása/ c é gszeru aláítás
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5. számú melléklet

Budapest VIII.' Balassa u. 7. és 9. szálm alatti telkek eliđegenítése

NYILATKOZAT
kiíľóval szemben fennálló tartozásrő|

Alulírott (név)

mint a ... ....j.. (társaság neve) vezető

ti sztsé gvi s e l őj e kij e l entem, ho gy az aj án|attevőne k,

- Kiíróvalszemben tartozása (helý adó, bérleti díj stb) * van/nincs;
- Kiíróval szemben szerzódésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * vanl nincs.

amelyeket az alábbi okiratokkal igazolok :

1.

2.

Budapest,

pźĺIy áző a|áír ásal cé gszeru alt,j.t ás

4 x-gal jelölt résznéla megfelelő szöveg a|źthuzanđő.
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6. számú melléklet

Budapest VIII.' Balassa u. 7. és 9. szám alattl telkek elĺdegenítése

NYILATKOZAT
pénzĺigyi alkalmasságľóI

Alulírott (név)

mint a ... (társaság neve) vezęto

tisztségviselóje, kijelentem, hogy a pá|yázat tárgyát képezo ingatlan véte|árźnak

megfizetésére képes vagyok, a szükséges anyagi eszköz<jk rendelkezésemre állnak.

A számlavezető banknźil az e|mult 1 évben soľban állás nem volt. amelvęket az a|źtbbi
okiratokkal igazolok:

1.

Budapest,

pźiy áző a|áfu ásal cé gszeríi a|áir źs

2.
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7. számu melléklet

Budapest VIII.' Balassa u. 7. és 9. szám alatti telkek elidegenítése

NYILATKOZAT
a kézbesítés helvéľől és bankszámlaszámľól

Alulírott ...... lnévl mint a
(táľsaság neve) vezető tisztségviselője kérem, hogy a PáIyénattal kapcsolatos mindennemű
nýlatkozatot, felhívást, értęsítést, vagy más informáciőt, valamint aPáIyázattalkapcsolatos
esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bírósági hatźtrozatot, stb. az a|źlbbi címre
kérem postázni:

CimzeÍt:...

Cím:.

Amennýben az tĺ|talam a fentiekben megjel<ilt cimzett a fenti címen az iratot nem veszi át,
ennek következményeit a gazdasági társaság vtiLallja. Tudomásul Veszem' hogy amennýben a
címzett a fenti címen az éľtesítést nem veszi źú, az értesítés a postáľa adást kĺivető 5.
munkanapon kézbesítettnek minősül.

A pá|yázati felhívás visszavonása esetén a Kiíľó a dokumentáció megvásár|ására fordított
ö s sz e get kérem az althbi b anksz ám l asztlmt a vi s szautalni :

B ank s záml av ęzętő p énziĺtézet:

Bankszámlasztlm:

Bankszámlával rendelkeznij ogosult:
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

pály áző aláír ásal c é gszerú a|áfu ás
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8. számú męlléklet

Budapest VIII.' Balassa u. 7. és 9. szám alatti telkek elĺdegenítése

NYILATKOZ,AT

Alulírott kijelentem' hogy cégünk anemzęti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $
(1) bek. 1. pontja szerinti

a.) źúItńhatő szervezetnek minő sül.

b.) nem minőstil át|áthatő szeľvezetnek'

(a megfelelő szoveg alóhúzandó)

A jelen ný|atkozatomat a szervezet vezető tisztségviselőjeként büntetőjogi felelosségem
telj es tudatában teszem.

Budapest,

paly áző a|áír ásal c é gszeru a|áirts

f5



9. számú melléklet

Budapest VIII.' Balassa u. 7. és 9. szám a|attl telkek elidegenítése

NYILATKOZAT
a pá|yázaton meghiľdetett ingatlan megtekĺntéséľől, ál|apotának megismeľéséľől

Alulírott a ptůyázaton meghirdetett Budapest VIII., Balassa u. 7. és 9. szám alatti telkeket
előzetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az źi|apotát és arľa vonatkozó műszaki
táj ékoztatást m egi sm eľtem.

Budapest,

pá|y áző aláír ása/ c é gszeru a|tĺir ás
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10. számú melléklet
ADASVETELI SZERZODES

tulajdonjog fenntaľtással

amely létľej ĺitt egyrészrol
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzat (székhelye: 1082 Budapest'
Baross u.63-67, adőszáma,. 15735715-2-42, KSH-száma.. 15735115-8411-321-0|, képviseli:
đr. Kocsis Máté polgármester) képviseletében eljáľó Józsefuárosi Gazdźikodási Központ Zrt.
(székhely: 1082 Buđapest, Baross u. 63-67., adőszźlma:25292499-2-42, cégsegyzék száma:
01,-10-048457; KSH száma:25292499-6832-114-01, képviseli: ....), mint eladó
(továbbiakban: eladó)

másľészrol

statisztikai számjele :

ko zött az a|u|ir ott n apon és helyen, az alábbi feltétel ekkel :

1.

Előzmények

l.1. Budapest Főváros VIII. keľĹilet Jőzsefvźrosi onkormźnyzat Képviselő.testülete ...t20|'5.
(.......) számű hatfuozata a|ap1étn egyfordulós, nýlvános pźůyázatot írt ki az ingatlan
nyilvántartásban Budapest VIII., Balassa u.7. szźlm alatti,36189 hľsz.-ú, 805 m,
alapteľületú kivett beépítetlen terĹilet, valamint a Budapest VIII., Balassa u.9. szźtm alatti
36188 hrsz.-ú' 73O m2 alapteľiiletú kivett beépítetlen teľület (összesen 1535m2) egyůittes
éĺtékesítéséľe, az ingatlanok kutatás-fejlesztési célú épülettel t<jrténő beépítési
k<ltelezettségével (továbbiakban : ingatlanok).

|.2. A pá|yazat nyertese a Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuárosi onkormányzat
Képviselő.testiilet ..12015. (....) számuhatfuozata szerint vevő lett. Vevo pá|ytĺzatéban
az ingat|anok kutatás - fej l esz té s c é lra történő b e ép íté s é t v źi|a|ta.

2.
A szerződés tárgy át képző ingatlan adatai

..... (székhelye:

.......; képviseli:

Címe:
Helyrajzi szálma..

Jellege:
Telek alapteľülete:
Kőzm(l ellátottsága:
Teľhei:
Címe:
Helyľajzi száma..
Jellege:
Telek alapterülete:
Kiizmű ellátottsága:

.'........, cégegyzékszźĺma:,....; adőszáma:
. ..), mint vevő (továbbiakban: vevő)

Budapest VIII. kerĺileto Balassa u. 7'
361 89
kivett beépítetlen teľület
805 m'
összkĺjzműves
per-, teher- és igényľnentes
Budapest VIII. kerület, Balassa u. 9.

36188
kivett beépítetlen teľtilet
730 m"
ĺjsszközműves
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Teľhei: per-, teheľ- és igén5rmentes

3.

3.1. A nemzeti vagyonról szőIo 201' ;ä:i. 

,ł*u,,14. 

$ (2) bekezdése atapjźna helyi
ĺinkormányzat tu|ajđonában lévő ingatlanokľa az á||amnak, valamirú. az I99I. évi
XXXIII. tV. 39. $ (2) bekezdése a|apjáĺ a Budapest Fővárosi onkormányzatnak
elővásárlási joga van.
Jogosult elővásárlási jogával, postai kĹildemény esetén a ktildemény postai feladásának
igazo|t napjźńőI számitotÍ.35 napon belül élhet. Amennyiben az elovásárlás jogosultja él
elővásárlási jogával, je|eĺszerződés közte és eladó között jĺin létre. Ez esetben a.......
źital befizetett ........,. Ft, azaz .......... foľint összeget eladó az elővásárlási jogra
vonatkozó nyilatkozatokkézhezvételétől számitoÍt 15 munkanapon beliil az .......... á|ta|
vezetett .,.. szämí számIára visszautalja. Vevő tudomásul veszi, hogy a befizetett
összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen elszámolanđó költséget, kártéľítést
nem fizet.

3.2.E|adő kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlanok haľmadik személy részérę töľténő
értékesítéséhez a beépítési kötelezettség teljesítéséig eIadő hozzájáru|ása szükséges.
Eladó abban aZ esetben adja hozzájárulást a tovttbbértékesítéshęz, amennýben a
harmadik fel vt.Jlalja a jelen adásvételi szerződésben foglalt kĺjtelezettségeket.
Amennyiben vęvő elmulasztja ę|ađő hozzájáru|źsát kémi' eladó vevőn kĺjveteli a jelen
szerződésben vá|Ia|t kcitelezettségek teljesítését, illetve elađó éľvényesítheti
visszavásárlási jogát.
Felek rogzitik, hogy eladó hozzájtlru|élsa nem szükséges az ingat|anok harmadik személy
részéte tĺjrténő vevő általi továbbéľtékesítéséhez, amennyiben az ingatlanokra vevő a
jogerős hasznáIatba vételi engedélyt megszerezte, és ezt az e|adő felé hitelt érdemlő
módon igazol.ta.

4.
Jog. és kellékszavatosság

4.1. Az eladó kijelenti, hogy az ađásvéte| tćľgyát képezó ingatlanok kizáľólagos tulajdonát
képezik, az ingatlanok a 3. 1. pontokban rogzitetteken kívül per-, teher- és igénymentesek,
azonharmadik személynek nincs és nem is lesz olyan ingatlan-nyilvántartásbabejegyzett
vagy ingatlan-nyilvántartáson kívüli joga, amely a vevő biľtokláSát, vagy tulajdonjog
bej egyzését akadá|yozná, korláto zná, v agy meghiúsítaná.

4.2 Az e|adő kijelenti és szavatosságot válla| azért,hogy az ingatlanokat adó, illeték, vagy
más adók mődjára behajtható köztartozás nem terhelí. Az eladő kijelenti és szavatolja,
hogy az ingatlanok tekintetébęn környezetszennyezés nem tortént.

4.3. A vevő kijelenti, hogy az ingat|anokat jól ismeri, többszor bejárta, megvizsgálta, és á|ta|a
felméľt állapotban, az ingat|aĺlról készült ingatlan éľtékbecslő szakvélemény ismeretében
fuja a|á je|en adásvétel i szerződést.
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4.4, Az eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vevőt az iĺgatlanok minden
lényeges tulajdonságárőI tźĺ1ékoztatta, beleértve az ä|ta| ismeľt esetleges rejtett hibákat is.
Atźúékoztatás esetleges e|maradásából eredő minden kár eladót teľheli.

5.
Az ingatlanok vételára, avéte|áľ megfizetése

5.I. Az ingatlanok vétęIáľa
Budapest VI[., Balassa u.7. .........,- Ft t .........l. Ft ÁFA
Budapest VIII., Balassa u. 9. .........,- Ft + .........'. Ft ÁFA

Ft + .........,- Ft ÁFa tisszesen ............ľ Ft, azaz . . forint +

forint AFA, cisszesen foľint, amely összeg a vęvő pá|yázatában ajánlott
vételźtrra| azonoS.

5.2. Szerződő felek egyezoen ľögzítik azt tényt, hogy

5.3' Az ingatlanok véte|źrának megfizetésę az aIábbjak szerint történik:

5.3.1.A vevo pá|yázatának benyújtásakoľ megfizetett az eladó számlźĄźĺra 15.188.000,- Ft,
azaz Tizenötmillió-nyo|cszáznyolcvanezęt forint összeget aján|ati biztosíték címén. A
szerzodő felek úgy ľendelkeztek, hogy a beťĺzetett ajźn|ati biztosíték jogcímét foglaló
jogcímre vá|toztatjźlk. A foglaló összege a véte|źrba beleszámít. Szerzóđó felek úgy
nýlatkoznak, hogy a foglaló jogi természetével tisztźhan vannak. Tudjrák, hogy a
szęrzođés meghiúsulásáéľt felelős fé| az adott foglalót elveszti, illetvę a kapott foglaló
kétszeres <isszegét köteles visszaťĺzetni. Amennyiben az adásvételi szerzodés olyan
okból hiúsul meg, melyért mindkét féI, vagy egyik fél sem felelős, az aďott foglaló a
vevőnek visszajár. A foglaló teljes összegének megf,lzetése az ađźsvételi szeľződés
megkĺĺtésének feltételę. Szerzőďő felek egybehangzőan rcgzitlk azt a tényt, hogy a
foglaló telj es össze ge megťlzetésrę került.

5.3.2.Felek rogzitik, hogy vevő a jelen szerzodés aláírásáva| egyidejűleg megťlzette az
ingatlanok vételárának ....oÁ-át, bruttó '.',- Ft-ot, azaz . . foľintot, amelybe
beleszámít az előzetesen megfizetett aján|ati biztosíték (15.188.000,- Ft), mint foglaló
összege is, így vevő áIta| a jelen szeľződés aláírásáva| egyidejűleg fizetendő
vételánészlet bruttó Ft. Felek rcgzitik, hogy vevő az ingatlan birtokbavételéig
koteles avéte|ár fennmaradő ....yo-źLt, bruttó ....,- Ft-ot, azaz . ..... forintot
eIadő ńszére megťlzet"ni abban az esetben, ha sem a Magyar Állu-, sem a Budapest
Fovárosi onkormányzatnem él a jelen szerződés 3.1. pontjában biztosított elővásáľlási
jogával, A teljes vételár megfizetésére vevőnek az adásvéte|i szeruődés megkötésétől
sztmitott 90 nap á1l rendelkezésére. A vételáľ bármely ľészének megfizetése eladó
tájékoztatása a|apjtn töľténik, a szám|át eladó a véte|ár beérkezését követően állítja ki'

5.3.3.Az ingatlanok birtokának átruházása legkésőbb aMagyar Állam, illetve a Budapest
Fovárosi Onkormányzat elővásárlási jog gyakoľlásáľól szóló nyi|atkozatának



Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-hez t<lrténő megérkezését, vagy az arra
törvényben rogzített hattríďo eredménýelen leteltét, és a teljes vételár kiegyenlítését
követo 8 munkanapon belül, felek źita| e|ozetesen egyeztetett idopontban, źĺtadás-
átvételi jegyzokonyvben kerül sor. Vevő a biľtok áŃételére kĺjteles és a bitokátruházás
időpontjától szedi azingat|an hasznait és viseli azok terhęit.

6.
Beépítési kötelezettség

6.1. A vevo vállalja, hogy az ingatIanokat Józsefuáros Kerületi Építési Szabá|yzatźrő| sző|ő
6612007. (XII. 12.) ĺinkormányzati ľendelet (JŐKÉSZ) e\őírźsainak megfelel<ĺen beépíti.
Vevő beépítési kötelezettségnek az alź.ŕbiak szeľint tesz eleget:
a) az ingatlan birtokbaadásźttőL számitott 2 éven belül megszerzi az épület átépítésére

vonatkozó jogerős építési engedélý;
b) az a jogerős építési engedély megszeľzésétó| számított 2 éven belül megszerzi a

jogeľős használatbavételi engedélyt.

6.2. Az ingatlanok beépítési feltételei:
Az ingat|anok ovezeti besorolása: L 1 -VIII-7.
A kc}zműfejlesztéssel kapcsolatos cisszes költség (pl. fejlesztési hozztĄáľulás, tervezés.
stb.) a vevőt, mint nyertes pźůyázőt teľheli.

A beépítés száza|ék, építménymagasság, sziĺtszám, szintterĺilet, stb. tekintetébęn az
országos Településrendezési és Epítési Kĺjvetelményekről (OTEK) sző|ő 25311997. (XIJ.
20.) Kormányrendelet, az 5l20I5' (II. 16.) Főv. KGY rendelet (BFRSZ)' és Józsefuáros
Kerületi Epítési Szabá|yzatáről szóló 66/2007. (XII. 12.) szźlm,ű önkormányzati rendelet
(JOKESZ) előírásai az iráĺy adők.

6.3. Az eladó visszavásárlási joga
Vevő az e|adőnak az ingatlanokon jelen szęrződés keltétől számítotĹ 5 évig _ a 6.I.
pontban meghatźrozott valamely kötelezettsége nem vagy késedelmes teljesítésének
esetére - visszavásáľlási jogot enged, és hozzájálruI ahhoz, hogy a visszavásáľIási jog az
ingatlan-nýlvántartásba bejegyzésre keľüljön. Vevő egyritta| már most feltétlen és
visszavonhatat|anhozzájáru|źĺsát adja a|lhoz is, hogy amennýben eladó a 7.t.I. pont
szerinti esetben visszavásárlási jogát jelen szeľződésben meghattrozottak szerint
egyoldalú nýlatkozattal gyakorolja, úgy ezen egyolđalú nýlatkozat a|apján a ťoldhivatal
elađó tulajdonjog visszavásárlásának tényét az ingat|an-ný|vźtntartásba, visszavásáľlási
jog gyakorlása jogcímén bejegyezze. A visszavásárlási jog az ingat|an-nýlvántartásba
tĺirtént bejegyzés alapján az ingat|anon később jogot szeľzőkkel szemben is hatályos.
Vevő jelen szerzőđés a|áitźĺsź.ľal hozzájáruI allhoz, hogy eladó, amennyiben
visszavásáľlási jogát gyakorolja, ugy a je|en szeruődésben meghatározott vételźLrat a
késedelem idejére meghatározott késedelmi kötbér méľtékével csökkentve fizesse vissza
arészéte.
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7.
A szerződésben vállat kiitelezettségek nem teljesítésének' illetve késedelmes

telj esítésének j ogkiivetkezményei

7.I' A beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetvę késedelmes teljesítése esetén
a|ka|mazható jogkövetkezmények:

7 .I '1. Visszavásarlási jog
Eladó visszavásárlási jogával a jelen szerzođés 6.3. pontjában meghatáľozottak szerint
élhet, ha a vevo a 6.I. pontban meghatározott valamely kotelezettsége teljesítésével
késedelembe esik. A visszavásáľlási áľ azonos a vételárral, de eladó jogosult a
fęlhalmozódott késedelmi kotbér összegével a visszavásárlási aĺat lecsökkenteni a
visszavásáľlási jog gyakorlása esetén. Vevő jelen szetzőđés aLáirásźwa|
visszavonhatatlan és feltétlen hozzájźlru|ását adja aŁthoz, hogy amennýben eladó é1 a
visszavásárlási jogával, tulajdonjogźú az ingatlan-nýlvántartásban eladó egyoldalú
nýlatkozatával bej egyeztesse.

7.I.2. Késedelmi kötbér
Ha a vevő a 6.I. pontban meghatározott valamely kötelezettségével neki felróható
okból késedelembe esik, késede]mi kötbért köteles fizetní az e|adőĺak.
A késedelmi kotbér mértéke:
- A jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késędelme esetén

a kötbér ĺisszege 15.000.000'- Ft;
- A jogeľős hasznáIatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó

késedęlme esętén a kotbéľ összege 7.500.000'- Ft.
Felęk rögzitik, hogy amennýben a jelen pontban meghatározott összegeken felül
vevő késedelmes teljesítésére tekintęttel eladónak kötbérigénye keletkezik, ugy
annak mértéke 30.000'- Ft/tap.
Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatźrozott kötbér <isszegét közös
megegyezéssel állapították meg, és azt nem tekinti eltulzottnak.

7.2. Szerzőďő felek egybehangzőan rogzítik azt a téný, hogy a késedelmi kötbér
teljesítéséhez vevő garancianyűjtási kcjtelęzettségének eleget tett, garanciavá||alő éita|
kibocsátott ný|atkozat je|en szerzőđés a|áírásával egyidejűleg átadásra került ęladó
tészére és annak e|váiaszthatatlan mellékletét képezi.
A garancia összege a jogeľős építési engedély megszerzésérę a 6.1' pont szeľint
rendelkezésre álló hatźĺido eltekét kĺiveto 60 napig 15.000.000,- Ft, a haszná|atba vételi
engedély iránti kéľelem benyújtźsára a 6'1. pont szeľinti rendelkezésre álló határiđő
elteltét követő 60 napig 7.500.000'- Ft. A gaľancia az eladő javźra lehívásľa kerĹil a jelen
szętződésben meghatározott késedelem esetén. A gaľancia 60 napnźĺl rövidebb idotartamú
késedęlem esetén időarányosan lehívható. Felek rcgzitik, hogy csak olyan garancia
fogadható el, amelyek a|apján eladó egyoldalú tźjékoztatő nýIatkozatával a
garanciavállaló átutalja a jelen szerzodésben meghatározott késedelmi kotbér osszegét az
eladónak, mindenfele egyéb feltétel nélkül.

8.
Ingatlan-nyilvántaľtásĺ bej egyzés ľe vonatkozó nyĺ|atk ozatok
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Az e|adő a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg külön nyilatkozatban feltétlen és

visszavonhatat|an hozzájáruIástt aď1a a|:lhoz, hogy vevő tulajdonjoga aZ ingatlanok
tekintetében 7l| aráĺyban. vétel jogcímén az ingat|an-nýlvántarttsbabejegyzésľe kerüljon.
A szerzőđő felek megállapodnak abban, hogy eladó a jelen szerzođés tźlrgytń képező
ingatlanokat tulajdonjogának fenntartása mellett értékesíti, és a jelen szerzőďés aláírástxa| a

szerzodő felek kĺizösen kérik az illetékes ftildhivatalt, hogy a tulajdonjogfenrftartással történő
eladás tényét azingat|aĺ-nýlvántaľtásba mindkét ingatlan vonatkozásábaĺ jegyezze fe|.

Felek már most kérik az illetékes F<jldhivatalt _ és e|.lhez vevő is feltétlen és

visszavonhatatlan hozzájálruIásźlt ađja ) hogy vęvő tulajdonjogának a bejegyzésével
egyidejűleg az ingat|an-nyilvántartásba a jelen szerződés keltéto| számított 5 év hattrozott
időtartamra eladó visszavásárlási joga a jelen szetzođés tźrgyát képező ingatlanokĺa
bejegyzésre kerüljön.

9.
Lz ingat|anok biľtokának átľuh ázása

9.1. Az ingatlanok birtokátruházása legkésőbb a Magyat Állam, illetve Budapest Főváros
onkoľmányzata e|ovźtsárlási jogának gyakorlásáľól szóló ny||atkozatának eladóhoz, vagy
a képviseletében e|járő Józsefuarosi Gazdálkodási K<lzpont Zrt,-hez töľténő
megérkezését, vagy az arra törvényben rcgzített hatfuiďő eredménýelen leteltét, és a
teljes véte|źr megfizetését követő 8 munkanapon beliil, felek által előzetesen egyeztetett
idĺĺpontban kerül sor, melyről felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek.

9.2. A biľtokátruhtvést megeloző időre eső, az ingatlanokkal kapcsolatos kĺiltségek az e|adőt,
a birtokátruházźs napját követoen felmerült költségek pedig a vevőt terhelik. A
biľtokátľuházás napjától a vevő jogosult szedni az ingat|anok hasznait, viseli azok terheit,
val am int az ingatlanokban bekövetke z ő káw e szé|yt.

10.
Egyéb rendelkezések

10.1. Az eladó Magyarország t<irvényei szerint műk<jdő helyi önkormányzat. Vevő
képviselője kijelenti, hogy Magyarcrszágonbejegyzett gazdaságitársaság, Ĺigyletkötési
és ingatlanszerzési képessége kor|átozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti
vagyonľól sző|ő2011. évi CXCVI. tĺirvény 3. $ (1) bekezdés 1) pontja a|apjánźltláthatő
szervezet.

I0.2. A szęrzőđo felek jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő költségeket maguk viselik.

10.3. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonźiruhźłzási illetéket kell
ťlzętni.

10.4.

10.s.

Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind
vevő fe ltiĺn o értékar ánýalans ágon alapuló es etle ge s me gtám adási j o gát.

Eljáró ügyvéd tájékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséľől és megakadályozásfuő| sző|ő 2007. évi CXXXVI. törvény ľendelkezései
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szerint azonosítáSi kotelezettség terheli Felek ađataí vonatkozásában. Felek kijelentik,
hogy adataik a szerződésben helyesen kerültek ľögzítésre az źútaluk bemutatott
személý azonosító okmányok a|ap1áĺ.
Felek jelen szerzodés alźĺírtlsával feltétlen és visszavonhatatlanhozzájćĺruIásukat adják
a|lhoz, hogy eljáró ügyvéd okirataikľól fénymáso|atot készítsen, és azokban rogzített
adatalkat a szerzódéssel együtt kezelje.

10.6. Felek tudomásul veszik eljáro ügyvéd tájékoztatását, amely szerint adataíkat az

információs öĺľendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 201|. évi
CXII. törvény rendelkezései szęrint kizátőlag je\en szerződéshęz kapcsolódó megbízás,
illętve a jogszabä|yokban megllatározott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.
Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközlk a pénzmosás és a terrorizmus
ťtnanszírozźsa megelőzéséľől és megakadályozásárő| szóló f007. évi CXXXU.
törvénybe.

|O.7' Vevő aszqzođés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.500,- Ft + Afa
eljárási díj összeget, 2*6,600,- Ft floldhivatali szolgáltatási dijat és |.670,- Ft
JÜB /sz em ély e lj árás i dij at a szer ző đé s a|źir ás źú m e ge|ő ző en m e gfi zetett.

10.8. A szeľzőđo felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szeruődés
m egkötés é r e és a|ttit ttsttr a a szüks é ges f elhatalmazásokkal rendelkeznek.

10.9. Je\en szetződésre a Ptk. és a vonatkoző egyéb jogszabźiyok rendelkezései megfeleloen
irányadóak.

i0.10. A szerzodés Felek teljes megállapodását taľtalmazza. A felek közĺitt a szerzodés ęlőtt
létrejött szóbeli vagy írásbeli megállapodás hatályát veszti. A szęrzőđés módosítása
kízár ő| ag írásb an tĺj rténh et.

A szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges éľvénýelensége nem jelenti
automatikusan a szeÍződés egészének érvénytelenségét. Ilyen esetben a Felek kötelesek
az éwéĺýelen rendelkęzést ügyleti akaratuknak és a szerződéskötéskor fennálló
céljuknak leginkább megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni.

10.11. A szerzodő felek jelen Szerzőďés elkészítésével és e|lenjegyzésével, va|amint az
illetékes ftjldhivatal előtti képviselettel (..............) bízzźk ffieg, és

meghatalmazzźtk az illetékes ftjldhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyzo ngyvéd a
m egh atalm azást e|fo gađj a.

A szerződo felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szqzodés elolvasás és egyező értelmezés
után, m int akaľatukkal é s nyi latk o zataikka| m indenb en e gy ezot irj źk a|á'

Budapest,2016.

Bľdapest Fováľos VIII. kerület Józsefuárosr
Onkormán yzat e|ađő me gbizásáb őI elj ár ő
J őzsefv átosi Gazdálkodási Közpofi Zrt.

képviseli:....

képviseli:
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Jďen okiratot ... (...'.......) budapesti ügyvéd készítettem és ellenjegyzem, Budapest, 2016.

okiľatkészítő ügyvéd
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11. számú melléklet

Településľendezési szeľződés

amely létľej ött egyrészről

BI.IDAPEST novÁnos vrrl. KERÜLET ĺózsnľvÁnosr oľronľrÁľyza.ľ
Székhely: 1082 Budapest, Baross ltca 63-67 .

Adószám: 15735715-242
Statisztikaí számje| 157357I5-84|I-37I-0I
Törzsszám: 73571'5
Képviseli: dľ. Kocsis Máté polgármester
továbbiakban: az onkoľmánvzat

másrészro| a

Székhely:
Adószám:
Cégtregyzékszám:
Képviseli:
továbbiakban: a Cél megvalósítója

közĺjtt az a|ábbi feltételek mellett:

Szeľződo fe|ek az épített kornyezet alakításáľól és védelméről szóló 1997. éviLXxVIII. tĺiľvény

(továbbiakban: Étv.; 30/A. $-ban foglaltak alapjánegynrással a következő szeľződést k<itik:

i. A szeľződés célja:

A Budapest VIII. Balassautca (hĺsz.: 36Í63) köZtertilet felújítás megvalósítása.

2. A szerződés tźlrgya:

Jelen szerződés táľgya, hogy a Cél megvalósítója beľuházásában, annak költségen készüljenek el
aBudapestVIII.Balassautca(hrsz.: 36163, szélesség: 11 m,hossz:|29m, alapterület: 1419
m,) közterület felújítás engedélyes és kiviteli tervei, kerüljenek beszerzésre a szükséges
engedélyek és valósuljon meg a kozterület megujítás az a|ábbiak szerint:

- foľgalmi részen tĄ aszfa|t és beton pá|yaszerkezetépitése,

- járdarész térkő burkolat új pályaszeľkezette|, a Corvin Sétány Pľogľam területén
a|ka|mazoÍt téľkő típu s s al,

- llj szegély eredeti nyomvonalon,

- közvi|ágítás építése a Corvin Sétany Pľogľam területén alka|mazottkandeláber típussal.

a teryezési és engedélyeztetési feladatokat legkésőbb a szerződés a|áirásátő| számitott 2
éven beliil elvégzi, a jogeľős engedélyt megszerzi;

- a kivitelezést e|végzi, és a foľgalomba helyezési engedéIyt a szeľződés a|áirásátő| számitott
4 éven belülmegszerzi;

A szerződés végľehajtásával, illetve szerzodésben ňgzített feladatokkal összefüggésben
kapcsolattartó:

tęlęfon e-mail
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onkormány zat: J őzsefv ár osi Gazdálkodási Központ Zrt. . . .

Cél megvalósítoja: ...

3. Felekjogai és kötelezettségeí:

3.1. A CélmegvalóSítójanak jogai és kötelezettségei:

3.1.1.ACélmegvalósítójakotelezettségetvtůIalarra, hogya f.poĺt szeńntkozterületitervezési
és kivítelezési munkákat saját koltség én ťlnaĺszírozza.

3.I.2. A Cél megvalósítója vállalja, hogy

a) a tervezési és engedélyeztetési feladatokat |egkésőbb aszerződés a|áirásźtő| számitott
f éven belül elvégzi, a jogeľős engedélý megszerzi;

b) a kivitelezést e|végzi, és a foľgalomba helyezési engedélý a szerzódés a|áitźsátó|
számitott 4 éveĺbelül megszerzi;

3.1.3. A Cél megvalósítója vállalja, hogy a kozterületi munkák tervezése és megvalósítása során
az alttbbi műszaki taľtalom betaľtását:

a) forgalmi részen ,lj aszfa|t és beton pályaszerkezet épitése,

b) járdaľész térko burko|at iĄ pá|yaszeľkezettel, a Corvin Sétány Program terĺ.iletén
a|ka|mazott térko típu s sal

c) új szegély ęredeti nyomvonalon

d) közvilágítás építése a Corvin Sétány Program tertiletén alkalmazott kandęlábęr típussal.

3.I.4. A Cél megvalósítója vállalja, hogy a2. pont szerinti teruezési munkákat a jelen szerzodés
a|áírtsát követő 30 munkanapon belül megkezdi, és a kivitelezést legkésóbb a szerzł5dés
megkĺitését követó 4 éven belül befejezi.

3.1.5. A Célmegvalósítója a 3'I.2. pontban foglalt kötelezettségei késedelmes teljesítése esetén
30.000,- Ft összegű napi kotbér megf,rzetésére köteles.

3.2. Az onkorm ányzat jogaiés kötelezettségei:

3,2,|, A Cél megvalósítója tudomásul veszi, hogy a koaerület felújítás tervezése és kivitelezésę
során Budapest Fováros VIII. kerĺilet Józsefuáľosi onkoľmányzat aktiv kĺjzľeműködése
szükséges. Az onkormányzat az aktív közremiĺködés keľetében szakmai javaslatokat ad a
Cél megvalósítójának részére. A Cél megvalósítója gondoskodik arról, hogy a tervezés és
a kivite|ezés soľán minden fontos kérdésben az onkormányzat kapcsolattartójával
egyeztetés történjen.

3.2.2.Az onkormányzat vá|IaIja, hogy a 3'I.2. pontban elfogadott műszaki tartalommal
megvalósuló köaeľületi beruházts során a munkához a szükséges hozzájárulásokat
megadja' az elkésnjlt munkát - hibátlan kivitelezés esetén _ źÍveszi.

3.f .3. Az onkormányzatvźi|a|ja,hogy a kivitelezés idejére a köĺerületet, munkavégzés cé|jábő|
ingyenesen biĺosítja a Cél megvalósítója részéte. A közterületi beruházáshoz szükséges,
de a Balassa utcán kívüli, onkoľmányzati tulajdonban lévo területet az Önkormányzat a
vonatkozó rendeletek szerint biztosítja a Cél megvalósítója vagy aZ általa megnevęzętt
kivitelező részére.

4. Jelen megállapodás és tárgya kapcsán a Felek kötelesek jogaikat és kötelezettségeiket a
jóhiszemÍĺség és a tisztesség elveit szem előtt tartva gyakoľolni. Felek megállapodnak tovźtbbá,
hogy haladéktalanul ttĘékońatják egymást a jelen szerződéssel összefüggésben felmerülő
valamennyi lényeges körüIményľől.

5. Felek megállapodása alapján a 2, pont szerinti kdzterület felújítási munka abban az esetben
számit teljesítettnek, amennyiben a Cé| megvalósítója a kivitelí munkákat hatáľidoľe
megvalósítja, a forgalomba. helyezési engedélý beszerzi.
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6. Szerződő felek jelen megá|lapodásban nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk., továbbá azEw. és
a 3 1 4 l 20 If .(xI. 0 8.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Felekjelen megállapodást, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt' jóváhagyólaga|áírják.

Budapest,20l..

Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefuáros onkormányzat

képvise1etében
dr. Kocsis Máté

polgármester

Jogi szempontból ellenj e gyzem:
Danada-fumán Edina

Jegyzo
nevében és mesbízásából

dr. Mészár Erika
a|jegyző

Fedezet: az onkormán y zat részér ol pénztigyi
fedezetet nem igénye..

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Páris Gyuláné
p énzijgy i üryo s ztályv ezeto

képviseletében
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12. szźmímelléklet
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13. számú melléklet

osszefoglaló a benyújtandó ajántat formai és taľta|mi követelményeiről

Az ajźn|atot atársaság képviselője minden oldalon kézjegyével koteles ellátni'

Az aján|atnak folyamatos soľszámozással kell rendelkeznię.

A borítékon nem szerepelhet a benýjtóra vonatkoző jelzés.

Az ajtnĺatot két példányban, kĹilön IezárIbontékban kell benyrijtaní, az egyikpéldányon feltüntetve az
,,Eredeti pé|dány,,, a másikon a ,,Másolati példány'' szöveget'

A borítékon a kĺjvetkezo szĺiveget kell feltüntetni: ,,Budapest VIII., Balassa u. 7. és 9. szám a|atti
telkek elidegenítése''

Az ajźnlatot séľtetlen borítékban kell benyujtani, sértilt, felnyitott borítékot a Lebonyolító nęm vęsz át.

Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az eľedeti igazo|ást kell csatolni az aján|athoz'

Az aján|ati biztosíték befizetésénél a kcjzlemény rovatba a következot kell beíľni: aján|ati biztosíték.

Az aj án|at tarta|mát a követke zo sorrendben ke l l ö s s zefiĺzn i :

1. Jelentkezési lap

2. Ajánlati összesítő

3. Eľedeti, 30 napnál nem régebbi cégkivonat

4. Eľedeti aIáirási címpéldány

5' A Polgári perrendtaĺásról szóló 1952. évi III. töľvény. előíľásai szerinti bizonyító eľejtĺ
meghatalmazás, amenrlyiben az aján|atot nem a cég képviseloje irja a|á

6. Pá|yázatí dokumentáció megvásárlásáĺő| szóló bevéte|ipénztárbizonylat másolata

7. Ąánlati biztosíték befizetéséľől szóló igazo|ás másolata

8. Nyilatkozatvégelszámolásról, csődeljárásľól, felszámolásľól

9. Nyilatkozat apá|yázati feltételek elfogadásárőt^, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességľől,
aján|ati kötöttségről

10. Nyilatkozat ađó és adók módjára behajtható kőztartozásről; Kiíľóval szęmben fennálló
tartozásrő|

11. NAV igazolása

12. Helyi adó igazolás (beszeľezhető: Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala 1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

13. Bérbeadóval szemben fennálló tal.tozás igazo|ása (beszerezhető: Jőzsefvárosí Gazdálkodási
Kőzpoĺt Zrt. 1083 Budapest, 'Losonci u. 2., és Budapest Józsefuárosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala Pénnĺgyi Ugyosztály 1082 Budapest, Baross l.63-67.II. em.)

14. Nyilatkozat pénzĺjgyialkalmasságról

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyérő| és a bankszámlaszámról

16. Nyi|atkozat át|áthato szervezetró|

17, Azadásvételi szeľződéssel kapcsolatos észľevételek, módosításijavaslatok
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lvÍG Epítész Kfľ.
Igazságrigyi ćpítć'sz szakćttő taľsaság

Dr. ivíáĺkus Gábor

Igazságtigyi szakéľtőĺ vélemény

2ĺ1. qZÄIĺII.J KOTET
JÄvÍToTT vÁLToZÄT

T6tgy-:

Budapest }łőváros VI II' kedile t J ózsefv fuosi Önkormánvzat
kéľelmezőnek

ki5zjcgyző clőtti ncmpcľcs cljáĺása

Ingatlanok piaci forgalmi ćrtéknek megáliapftása

Készült 4 péIdányban

Budapest, 2:01 4' május 26.

i\Iegbízó:
Dľ. Parti T.amás koziegyző
H-1122 Budapest, Maľos u.23.1. em/l'
Ĺcvćlcím; H.1 537 Budapcst, P ť.: 426.
Tel': 0ó (1) f1'2-ő835, fa..r: 0ó (l) 488-0464
EľnaÍl: ptki@ptki.hu

Ugyszám: 11064 l lJ / 894 / 2Ü14 / 5,

i\Í(; lipĺtćsĺ Kft'
Igazsńgĺigvi i'píľŕ.sz sz,a|.rćl.tt,>

(iazdasági társ,lság
Nľilĺántaĺľási szám: 0l0.{99
ÍI.l125 iłudapcst
Szeľv..ls (}ábĺlĺ út {2.a
s ( 1ó.Jo) 248 621(|
l]*x: (.1 ó- l) ?0Ü 315t,
c.mĺü młĺhltgabĺlt@mgc1tiľcsz-hu
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Taľtalomiegyzék

tr:Iő zmé ny, kiinĺtu}ĺ5 adato k

Tén,láIlás

Szakértői {e|złJat

Helyszíni szenrle

S z a kvćlcmó ny l<la|z|łtása

Mellékleĺek jegyzéke

1. oldal

3. oldal

4. oldal

4. olđal

4- oldal

ó. oldal

ó. oldal

8ó' oldal
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ilI. Eĺőzmény, Hinduló adatok

Dĺ. Paľi Tanrás koziegy_z,ő a 1'1'a(l4/i3/894/2a14/5. sz. vég?ésér'el Buđapest Fóvátos
\{II. keľiilet Józsefráľos Önkoľmányzat kéľelmezőnek kozjegyző előtti igazsás"gyi
szakéttő kirendelésete iľán,vulĺi nernpeÍes eliátásában ęzzsłę.,:gyí szakéĺtőként rendeĺt kĹ

A szaln'élemqry 2/7. sz. koĺetét 2Ü14. ápn|is tZ-én ellĺészítettem' Jelen 2/1'. sz. kótet
javított kiadása az ercdeĺ' szakvélemény leadását kor'etőcn ľendelkezésemte bocsátott
pontosított alaptedleti adatok a|apján megismételt értékeiéseketta*aLmazza.

ry. Tényĺíllás

Dr' Kocsis lvĺáté, Budapest Főr'átos \rIII. keľiilet Józsefuáľosi onkoľmán,Yzat (F{-1082

Buđapesą Baľoss utca 63-67. szám) képr,-iseĺetében eljáľľa - ar egyes koziegyzőí neľnpefes

eljátásokľól szĺilĺi 2008. ér'i XLV. torvény ó, $-u és 2"|'. $ (1) bekezđése alapián -
kiłzieg,izői nemPeťes e|jfuáts lefolytatásáľa irányuló kéľelmet te{eszrcn ęió 2013. decembeĺ
18' napián.

Á szakértői kitendelés a közjegyzői ircda munkatársának 2074. janufu, 9. napján kelt
megkeĺeséséľe l(éľelmezó által 2014, februáĺ 13-án kelt levelében pontosította és

kicgćszjtctt kćľclcm a|zpján toľtént.

v. Szakértői feladat

I(érelmezćí a szakéttői vizsgálat tźłtgyát és annak helyét az aLźhbizkban ielolte meg:

ĺ\z alábbiakban meg]ekilt ingatlanok éľtékének meghatátozása, éľtékbecslésének
elkészítése:

ŕ'ł"r'iB5ĺÍ.:łiiľi.Íí ;.{sjił9.íáliilłiĺ'.:.,'.+ili' iś ki*ĺífuii'")'äti litiú+Ib#łíĺiĘđtil]ĺtdťlŕłiĺiliili]s-lĺljiiljiiijj iiilr iii$r#il.iljił

1g'ĺig; ffi
ljfť+{l ii.Júř{gi:; ffi lčh.i'k'gffi lil {tťĺffi
i{#fi\ii+4#
.i'tłÍ3$

:il.i36Ełĺ.E li's.ł,'*áťĺĺ.ł{ÍióťiĹ.l$5;;:+i.i :i lili:ii||ij]8Żĺ;,i:i.::.Íl :ł:iiii.i:i::i::.1łf!i;ii!i.ił

lií.GEąt:ii Bi1&íÍiii{iĺłł*...i!ffi:ĺ:li:,:l l..'.ľ ''''li$ĺlffiłt i.!ii ii.r:;iii88í1íil.li]li l 
jlil.]i;iii4ż'#i|irii

ffi t:t::,.

iiił

iiIE?Bi, i. t5ó'l :.ěĺkoĺ$ĺłiizai]í.üit.ĺ:hii.éĺĺíwtłłĺlti i:::r.'li.i,l.úÉiii...'ĺ

122Ił, t6f3|ł l}ókay.-Iáĺos u. .ł3. Önkoĺmánlzĺt
,..Ä'ĺłgl.at Áihm

épiikt 1.439 1419

3()217 Sziłpĺľ u. 31 lnkomránľzaľ épiileľ 129 3"15

12) 36216
Szigony u. 33. . Tömő u.

30.
Önkonnánvzaĺ épii'ier 632 Áąa

1?28 3(l2ó0 lÔmo u. Iě. tnkotmánľz..tt épíilet 8?-t 8.74

r25 36f15 Tômő u' 28. Táĺsasház épiíleĺ 96.ł 9U
1UB 36259 Tóĺltő u. 1ó.

.ľáĺsesház épület 90+ 904

1.2?B 36f55 Leonardo Da l'iĺci u. 38. }Ia$.aĺ ł\llam épĹilet Ü}i 85-1
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hkorjcgyző a 11064/IJ /894/f014/ 5, sz' végzésćben a szakćrtő fcladatául ľcnđcltc, hogy
az a|ábbir,'izsgálatokat vé,gezze el, és ar. aläbbi szakkéĺdésekben nyilvánítson r'éleményt:

1' Szakéľtő végezze el a fentebb beépített ingatlankćnt meglelolt ingatlanok jeteniegi
aktuális (természetberri ós íog) á\|apatfu'a .'onatkoz3 piaci foĺgalmi é11ék
meghĺtałozásít|.

2. A szakéľtő végezze e| az ingatLaĺtok piaci foľgalmi éĺtékének meghatáĺozását rkes
beépítetJen ingatlanként, feltételezvc azą hogy a ielenlegi még beäpített íngatlanok
i.s ütes, bcépÍtetlen t9leĘngatlanokká r'álnak. Áz enđteksř t.łe.kingutla',onlcént
$clytajzi számonkćnt) kQiik clr'ógczni! A tclkck órtékćt a tälcka}aHľásľa
(egyesítésľe) ľekintettel * fiiggetlentil a ľén1'leges métető| _ az adoft teni}eten
eléľhető beépítheiőségi mérték figyelembevételével hatźłtozzameg a szak&tő!

3. ś.z 1. pontban feltett szakkéĺĺĺéshez kapcsolóéôan, azza| sŽoľos összcfüggésbcn a
szaké*ő elemezze az ing'atlanok éttékesíľhetőségének ľeális esélyei t, aua"äL, eserÍe'

\1 ^, Ęatlanok jelenÍegí tennészetbeni és logĺ állaporukban, kíiirítve r,agĺ,
íelépítrnények lebontása :ntán tej|esztési teriiletké"l teĺtiincnek eládásĺ a az a!őbbí
sŻemponÍok figyelembevételéveL zz akałá|ls ingatlanpiaci helyzet, az ađottteľuletľe
jclIcmző fcjlcsztćsck, bcfcktctői ćrđcklődós. t"''d*''.i'ík.

;\ kőzieg5,zőr'el tötént eg'veztetés alapián jelen szakĺ'éieľnén}'öen Q11. sz. kĺitet) a
szakéľľői.r'izsgálat tfugx,a a fenti ingatlanok k<izül jelenleg íircs, bećpítetlen ľelekként létező
ingaďanok ćrtékeićse. (piĺossal jelolt íngatlanok)
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vI. Helyszíni szemle

.Ą' szakvélemén'v lĺialakítása clőtt a helyszĺn bejáńsátz 2073. mŕĺrcius 29-én keľült sor' r\
helyszíni szemlén ľárgi'i ingatlanok alapos megtekintéséľe, fényképcs tőgzítć,sére keľült
sof.

;\ helyszíni szemlén megjelentek:

Szakônő tészérőL Dt. Ivĺátkus Gábor. szakéttő
Beke Renáta Nikoletta
Gyutai Szílvia
Veisz Szíláľd

vII' Szal'ĺľélemény kiala!ítása

,Ą helyszín bejátása vtár' az alábbiakban ismertetem szakr,'éleméÍIyemet;

'Ą.) Munkamóđszer

Á. szaké*ői kétđések megválaszoŁźsa a helyszínĺ szemlén kiaiakult meggyőzőđésern' a
ľendelkezésemľe bocsátott đokumentumok áttanulmányozása, továbbá szekĺnai
sztĺksćgszcrősćg okán tönćnik.

B.) Ä piaci éľték és a foľgalmi éľték definiálása

A piaci értélc A piaci étték azt az źłat jelenti, aľnely összegéľt e€ľ \řagyontátgvban való
éľdekeltség méltányosaĺr, magániogs szetzőđés keĺetében az értéhelés időpontjában
varhatőaĺeÍaáL:,ató,feltéteiezveakövetkczőkec

. az eiađó hajlandô az eladásta
, 

^z 
adásvételi táľg,valások lebonyolításához ésszenien hosszú iđő á]l

tendelkezésre, ŕigyelembe véve 
^v^gyontátgy 

jelleget és pĺaci helyzetét

, tátgyaláls iđőszakábzłaz érték ncm ĺ'áltozik
f aYagyontáĺgy éľékesítése, meghiĺdetése megfelelő n}'ilvánossággal tor.énik
. átlagostól eltétő, speciális r'eĺ'ői kúlon Ąźn|at figyelembevételére nem keĺiil soľ.

..ReáIís piaci éĺték az a pénzbeli vary azzz| eg;yenérľékli eszkozökben kifejezett Ą
ameiyéľt a rulaidon gazdát cscrél z vásáĺolni kész r'er,'ő és az e|adru kész eladó közott,
amennyiben a íelek kellő információval ĺenđelkeznek a r-onat]ĺozó tényckliel
kapcsolatban, és eg1'ikőirik sem cselekszik kényszeľ batźsa alatt,,, (Shannon P.)

Á fotgalmi éľtél* $zabad piaci adásvétel keĺetćben el&hetó fuat je|enq elsősoĺban a
koľábban ľncgtöťtćnt konkĺćt acĺás-vć tclck ilapján,

.\ íoľgalmi érľékben meg|elenik ańtgyi épiilet állapota, használhatósága, jövedelme a még

váĺható gazđaságos élettartalma és epy hozzá hasonló új ćplilet felépítési kóItsége is' Ezt
az eľtćkct a kereslet-kína|at az ingatlanpiaci, a pénzpiaci r"iszĺ:n1'ĺlk, valamint a spekulácíós

célri r'állalkozások is befĺ>lyáso}j ák.
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'v . 
inga1laníoĺgalmi éĺtékadatok alapján olyan ingatlanok foĺgaimi értéke is

megbecsiilhető, amelyek nem keľülnek eladásra.

Á,z értékel.és egy kĺxlĺĺét elemzés, mely telies kĺlľrÍ đokumentácíót ad a vagyontfugia|<t,ő1,
s'melyben meghłtarczzłlkaz éľtékelés cé|ját,tátg'váąbatámapját' Áz éĺtéĹelés efri adott
időpoĺtta szól, de figyelembe ľeszi a muit (pI. ar'ultság) és a jöl.ő (pt. ĺealizálh ztő1iaszon)
eseĺnénľeit.

C') Ingatlanértékeĺés

.ilz előző pontokban ismcftctcťť ingatlan ćľtćkclćsćnck clkćszítć sćher, az alábbi alape}vekct
és końátoző feltéteieket kell figyelembe venni:

. Jeleĺ íngatlanok értékelés csak telies egészében éľtelmezhető, abból e{íJ,'eS
ľnegállapításokat r'agy ĺészleteket hitagadni és önmagukbaĺ fe|haszná}ni nem
szabad.

. Szakérľőinek nincs senrmifćle éĺdekeltsége az ingatlaĺbaĺ, a iovőbefl sem ten'ezi
ilyen étdekeltség megszerzését.

. r\ megbízásomnak megfelelőęĺr a
foęalomképcs ru}ajdonjoga kćpczi
álląpotban.

ł ;{ rendelkezésemte bocsátott aĺlatokon túlĺnenőęn egyéb iogl teľmészenj
vizsgálatokat nem {o|,vatĺam. "ilz' ngaúanok foľgaiomképessĘének koľlátoz ásćłtő!
nincs ľudomásom, vag'is a pÍací éľték meghiatározá,sálhaz elkészített, és a
tor.ábbiakban kiinđulási alapkćĺrt Íc|haszná|andĺi mriszaki-forgalmi ćrtćkbccslćs
nem r"eszi figyelembe az'on końátozásokat, hog ał, ingatlanon teheľ, megs zor1tás,
szolgalmi jog' va{Í egyéb oiyan tehertétel r'an, amely a szóban foľgo ingatlan
éľtékéĺe kihatna, illetve nem l'eszi figyelembe azt,hogy azingat1aĺna} kapcsolatban
eseťleg peľes eljaĺás van folvamatban'

. Az, ingatianokat jelenlegi tenđelľetését figyelembe véve énékeltem.

. Á rendelkezésemre bocsátom adatolĺ' dokumentumok, infoľmáciĺik valódiságát és
teli e s ségé t a NÍ.e gbilz ó s z^v 

^ 
tolta.

. Lcgiobb tuđásonr szcľint mindcn ađat, zme|vet szakr.ćlcmćnycmbeĺr közzćtcttcm
helytáiló, és ponľos. Rár ez,eket megbízhatő foľľásból g1niitottem, nem ĺ"állalok sem
gatanciát, sem felelősséget olyan ađat, r'éleméay vagy becďés pontoss ägálétt,,
amelvet mások adtak át tésŻemĺe, s amel1'et elemzósem elkészítésében
ťe|haszrrár|tam.

. Á'z ingatlanok méreteit akézhez kapott dokuĺnentumok alapián \,.ettem számításba.

. j\ tefi'ezett vagy létező fejlesztéseket a meglér'ő Rendezési ^ľeĺĺvel, a BVKSZ-sze1,
oTEK-kalés az egyéb jogí előírásolĺkal osszhangban lér'őnek tekintettem.

. Ncm vcgcztcm fcltáľó jeilcgri talajtani, vagÍ a, kozĺĺiriszolgáltatásokkal kapcsolatos
r'izsgálatokat, cłe a sfefnľe\'étclezéssel megállapítható eseľleges keár'ezőt]en
kĺiĺnl-ezcti lratásokat a piaci énék ĺneghatáltozásánäl figvelembe \rtteĺa.

vizsgálat tärgyźtt jelenleg a iszta tulaidon
a helysz,íni szcmlc időponĘában mcgismeľt
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Nem végeztem äffä vonätkofó r'izsgálatokat hog} vaiorl az ing*r|arlok' r'agy
azoknaka ta|Ąa tssta\maz-e olyan ĺ'eszélyes, vagy kźĺtos anyagokat, mint az azbeszt',
vrgiy az egves kőolaiszfumazékĺ;}ĺ' illewe a ľadíoakđv anyagok. Á, szakvélemćny
feLtéteLezi, hogy ezek az a.nyagok a teľĹĺłeten solrasem r'oitak ielen és feltérelezi azt
is, hogľ sem korábbi' sem jelenlegĺ szenrryezőđés nincs ielen a r'izsgált helyszín
talaiáben,

Ä piací éttéka használatos đefinícíó szerint az a,,|egvł|ószín6bb értét amellyel egy
ingatlaĺr rcndclkczik egy lłompctitív ós szabad piacon, mikor mindcn fcltéľel ađott a
tisztességes adás*véteihez, aholl minđ az eladó és mind a ver'ĺ5 megfontoltan ćs
tudatosan cselekszilą feltételezve azt, hogv az átat nern befolyásoija a szokásostól
elteľő akatat,,. Ez a meghatárczás implicit tatta|mazza azą hogy az adás-vétel egy
rneghatátozotť naPon tôľrénik és a iogcímek átadása az e|adő ľćszéľól a ver.ő
számäta az a]ŕlbbi feltételek rnelleľt megy r'égbe:

(1) A vevő és az elađő a szokásos inđítékokkal tendelkezik,

(2) i\,Íindkét fél megfelelő ínformáaőtd<al ćs jó tanácsokkal tendellĺezik és a
lcgiobb ćľdckcinck mcgfclclőcn cselckszik,

(3) Megfelelő idő áll ľendelkezésrc a szabad piacon valĺi megméfetťetésťet

(4) ,t ťnetés készpénzben, fnagyrr fodntban történik, \.agy ezze|
összehasonlíthatĺi fizetésí mődozzttal

(5) Á'z fu az.lrlgatlan megszokott koľiiimények melletti figyelember'ételével keľiil
kiaiakításta, amelyeľ nern befolyásol speciális' Ýagy külon kidolgozott Íizetési
mód, vag' az eLadásban éľdekelt bánnilyen haľmađík fél általnyújtott elađási
koncesszió.

Äł, ä|ta|am meghatarczot miíszaki-foĺgaimi ć..ték a fcntickbcn ĺ,äzo|t fcltćtcleken
alapul és csakis a szakvé}eményben megielolt céka ĺ'aló ťellhasznalás eseťéít
én.ényes' ,Ą. vag,vonettékelćs érvényessége 90 nap, mir.el ez ídő eltelte u:.aĺl a
gazdaságs koĺnyezct és a piaci viszonyĺrk elóte nefn látható és nem
pľognosztizáJhatő változásu aft. lénr.egesen módosíthaľják, illen'e
én'ényteleníthetik'

Áz étékelés sotán szükséges kiinduló ađat az, ingatlan alaptetuieti adata. Á.z egyes
lrclyľajzi számoÍłloz tartoző alapteľtileti adatot a Fölĺlhivata| őiru,| kiadott hir.atalos
tukćpmáso|at alapjän kcll mcgáIĺapítan, E'lófotdulhat, hogy a tulajdoni lapon
szereplő a}apteruleti adat nem egyeeik a Föld}rir'atal nyilr'ántaĺúsában szeľeplĺi
adaŁtal. Ez esetbcn mindenképpen a ŕöldhir'atahadat a mérr.adó.

.Ą. szakr..eleĺnény elhészítése során a szűk hatanđő miatt kértem a Kéľelmezót, hogv
bocsássa ľendeikezéseÍTrÍe 2 vizsgáiandó ingatlanok hivatďos téĺképmásolarait.,Ą
Iśételĺ"rrező äLtaI i*ađoĺt' téľkepmásolatokon nem szetepelt alapterĺ'iletĺe vonatkozó
ađat. Eĺľe r'aló tekintertel a.z éttékelést a kiĺendelő végzésben feltlintetctt
alapterii}etí adatokkal végeztem el'
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Ijontos megiegyefní, hogy a kiľenđelő végzésben foglalt alapteľrileti adatok és a
Kételmező á}tal ľendelkezésemte bocsátotą nem hir'atalos tulajđoni lapokon
szcľcplő adatok közott is van cltóľós. ,\z éľtćkclćs soĺán ilycn csctbcn a kiľcndclő
végzés ađaat \.efteÍn alapul.

.{ szakr.élemćrry 2a1,4. ápľilis 72-én elkészúĺt 2/1'. sz. kötetében r,-égzett énéke|és az
ingatlan foĺgalmi &ték ťaj|agos éľtéke szemponĘából alapos' .A. nem hivatalcrs
fonásból szátmaző alaptenileti adatok r'alamint a fo}ĺlhivatali n1ĄhvántatÁs szeĺinti
alapteľĹileti adatok eltérése rďlatt az akkor megáIlapított forgalmi érték eltérhetett a
valós foĺgalĺni értékttíi.

Á szükséges alapteĺűleti ad*tok hiĺ'atalos foĺľásból va\ó beszerzésóľől és
ľcnđclkczóscmr.c bocsätásfuőI l(ćĺclĺnczó a szali;ĺ'ćlemćny f/1. sz. kotctćnck
Ieadását' kör'etően gondoskodott. Á pontĺ:sít'otta ac]atak alapián az ingatlanok
fotgalmi éĺtékének pontosítását jelen javított 2/1 sz, kötetben elvégeztem'

C.1.) In5atlanéľtékelési módszeľek bemutatása

Az éttékeLési módszetek két fő kategonzta oszthatŕrak a piaci érték alapú és a költségelrri
éľtékełések. Á piaci viszonyokon alapuló módszeľek két Íő csopottba, a fotgalmi és a
hozadéki $l,ozamszámitáson alapuló) értékelések kozé sorolhatóak' Á. legelte{edtebb a
piaci ađatok osszchasonlításán alapuló foĺgalmĺ óľtékbccslćs, alckoĺ a\ka|mazhttó, ha olyan
ingat|anr étékelünk, melynek van jellemző piací fotga|ma, melyhez beszeľezhetők más
hasonló ingatlanok tényleges e|adásának ađatai. Á lrozadéki értékelés méľhető
itir.eđelemmel rendelkező, befektetési célú ingatlan esetén használatos, míg a k<ittségeh'ii
éľtékelésre á'ltxŁában más lehetőség hiányában kerulhet soą gyahĺan a|kalrrnzzuk ellenőĺző
éľtékbecslésltént. Ezen módszetek ľészletes bemutatása:

C.1.1.) Piaci összehasonHtó adatok elemzésén alapuló értéketés. (oMv = opeľl
Maľket Yaĺue)

Ezen elemzésen alapuló érľékelés konkĺét és ismerľ ađásvételi ügyletek áĺainak a uzsgő,\t,
esetrę ł aló kitetieszťésér"e}, összehasonlltásáva| törteĺrík.

Á móđszet fő ĺépései:

'\z a|apha|maz kil,źiasztász: olyan halmazt keLl- r'izsgálni, ahol hasonló a fi>ldnjzi
elhĄezkedé's avizsgált ingatlanhoz képest, az abban szeľeplő ingatlanok típusa is azonos.
I(ovetelmény' hogy 5-10 adatot. a|ka|mazzunk' Szélső értékeket figvelmen kívlil kell
hagl'ni.

osszchasonlításra alkaknas ingatlanok kiválasztása' ađatainak clcmzćsc: az összchasonlítás
ńapiáuL szolgźtĺő ismérĺ'eket alaposan meg kell ismemi" és egyenként a táfgi'i ingatlanhoz
mćĺni. Csak azofiÔs énćkformákat és iogokat lehet os.szet"eťfli, illewe koĺrckciós
tényezőket kell alkalmazni.

ľ*ailagos alapértékmegbatarczása: az elemzetĹ osszehasonlító adatokból kell az alapéttéket
yeeh"tá,toĄlęĺť:g9_(ĽŁE".!ť'"1
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Étćkmódosító tényezők elemzése: éľtékmódosító tényezőként olyan jelentős, éľtéket
befolyásoló tényező r'ehető Íigyelembe, melv az aŁaphzlĺľ:razťa nem jellemző. I\.Íinđen

esetben ĺ'ízsgálni kelt műszaki, épíľészeľi, használati, kĺrrnyezeti, alteĺnatív hasznosítás,
jog1, hatősá$ sf emPontokat tclekadoľtságot, infĺastľuktuĺát'

Á. vizsgált ingadan éĺtékének pontosabb meghatátozása értékmódosító tén,vezők
figyelember'eteléve} tĺjtténik. Énékmódosító tényezőként csak olyan }elentős, értéket
befolyásoló tényező vehető fel, amely az összehasonlító ađatok a|aphalmazź,ta nem
jcllemző. Á.z ćľtćkmódosító tćnyczők közűL az atabbíakat mindcn csctbcn vizsgálni kcli:

1. Míĺszaki szempontolc
. károsoďások,
. kivitelezési hibát
. alaptedrletek bruttó és nettó tefiiletek megszokottól eltérő nagłsága,
. a|apozásmódia,
. fó teheľhoľdó szetkezetek megoidásai,
. kozbenső és zfuófođćmek ľnegoldásĄ
. tcfószcrk ezet |rla|alĺtása,
. hatatoló szeĺkezetek és nýászáĺók,
' buľkolatok minősége, érréke,

" szabpanmunkák,
. épuletgépészet, felszereltség, minősóg, szo|ga|tatásoĺ<,
. épii{ettartozékok.

2. Építéizeti szeĺnpontok:
. felépítĺĺlény cé}ja,
. hclyiségekszárna,
. belső ekendezés,
. komfoĺtfokozat,
. műem}éki védettsé5
. ĺ,ízbázis,:ćđelmí védőör.ezet,
. egyéb építészeti előítások.

3. Haszná|ati szempontolc
. építés, felújítás éve'
. komolyabb kátcscmćnyck,
. kaľbanťatľáshelyzete,
. iŁemeltetés,
. rende}tetésszeĺű baszná|at,

4. Telekadottságok
. telek alakia,
. tá|olás,
. leités,
. ćpítćsĺ lchctősćg fteópíthctő tcrulct, mcgcngcđctt ćpítmćrrymagasság stb.),
. ta]aitarĺ viszonyot

10
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. l1Ü1:e1)'}Tfe['

. telek tafiofékz";l.

5. Infrastuktuĺa:
. r'illany,
. ví2,
. gźLze|látás,
. csatoľna (fclszínćs szenn1.'víz),. szemétszá|]itás,
. kozlekedés (tomegkozlekedés, megállók' útbuĺkolat),. megkozelíthetőség,
. ellátás, távolság alap- és középszintű et]atásikozpontoktól,. oktatásiintézménrak,
. szabadidős létesítrnények,
. telekommunikáđó.

6. K.ömy ezeti szempontok:
. sfomszédok és szomszédos létesítmények,. ĺir"efet'
. kiiátás, panotámz,
. sf enÍryező foĺtás ok, koľn,vezeti źttalma|ę.

7. Alteľnatĺv hasznosítás szempontiai :. funkcióĺ.á|tástavalĺĺ alkalmasság,
' átépíthetősćg, rnegoszthatósá5 bór'íthetőség.

8. Joľ szempontok, hatósági szabáńyozás:. tulajdonr.iszonyok reĺdezettsége,
osztÔtt tulaidon, ĺész tulaj don,. kapcsolódó iogok (zál|ogtrog,haszná|aa iog stb.),. az ingtt|an-n)'iivántaĺtźsba bejegyzett és be nem jegyzen egyéb jogok és tények,. OTEK és a helvi építési szabáIvozás.

9, ,Ą szalľľéleménľben af éľtékmódosító tényezők közül 
^z 

ćrtékeľ |elentősen
befolyásolókat fel kel} tĺirrtetni, és ha aľa lehetőség varE akkot éľtékmódosító hatásukat
számszcrrlcn is meg kcil hatáľozni. A.z ćrtókĺnódosító tćnyczők alapján kcll módosítani a
fajlagos alapéĺľékeľ.

10. .{z ingatJan foĺgalmi értékét a fajlagos alap&ték éľtékmódosíasa után kialalnrlĺi
faj}agĺ:s éľtćk és az ingatlan méręte (r'olumene, kapaciľása) szoÍzataként kell megallapítani.

Egľes esetelĺben, amikor megíelelő, az egész ingatlanĺa vonatkĺ:zó összehasonlító adat
nem áll rendelkezćsľe, a fenti mĺidszct ingatlanľészenkenti alka]tnazása kúlĺjn-ktilon is
megengedert. Ilyen lelret péIđául az ipartelep, maioĺság ahol a foldtenilct és 

^feiépíurrények külön is ćrtékelhetőęk

11
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C,L,Z.} Nyeĺeségtőkésítési (hozaménék) megkö'zelítés. (DFEV = Discounted
Futuĺe EaľniagValue)

Nyeľesćg - tőkésítési ftozamétték) elrri módszeľ szintén piaci ôsszehasonlításokon alapul
In az ingarran jövőbeni hasznainak és az ezek megszetzése éĺdekében felĺnerii}ő kiadások
kiilönbsćgćből (tiszta jóvcdclmck) vczctjíik le az ónćkct. Áz ćrtćk mcgál}apítása a:/,on az
elven alapul, hogy bármely eszkijz énéke annyi, mint a belőle szź,smaző tiszta ior.edelmek
ieleneĺtéke'

Á' hozams zámitás lépései :

1. Äz ingat|an lehetséges (alteľnatír) hasznáLai módjainak elemzése.
2. Á' jôrrőbelí bevételek és kiadások becslése hasznáIaĺ módonként.
3' Jóvőbeli pénzfolyamok felállítás a haszni|adĺnódonként.
4. ,Ą' tőkósítćsi kamatláb mcghatatoz.ása.
5. Á' pénzfol}'amok ielenéttékének meghatáĺ ozása.

ó' A' iegmagasabb jelenéľték kiválaszťása, mint hazamszámításon alapuló éľték.

1. ,\z éľtékelés ľnegkezdésekot fei kď métní az íngat|an $ogi, mriszaki, r.alamint
frtanszircrhatósági szempontri) leiretsóges hasznźlad módiait, és a2 e}emzést

p árhuzatlasan val amen ni.'iĺe e l ke Il vé gezní.

f. .ťisztz 
iór'cdclcm a|an a teťi'cfeft bcr.étclck ténylcgcscn kifizctcnđő kiadásokkal

csökkentett éĺtékét kell éľtení.

2.1. Ingarlanéľtékelésnél a bíňea díjak nag;'sága, illetve az ingat}an hasznositásából
szĄrmaző ľendszeĺes bevételek képezik a be'i'ételek becslésének Ż2 a|ap)ät,' Eľe
r'onatkozóan a meýlelő piaci összehasonlító ađatokat kell felhasznáLai. Á. beľételek eg1

további tésze kiegés zítő, az ingatlanhoz kapcsolható terćkenységekből ađódik.

'Ą. tervezett bevételekből le kell vonni a várhatő, a flem fizetésból és a kihasználatlanságbĺil
adóđó bevételkiesést.

f'2. A kiaclásokon bclííl cl kcll különítcní a bcfcktetćs iellcgi ć,s az üz,cmcltctćs jcllcgli
kiađásokaą mel,v utrĺbbihoz hasonlĺi' de gyalĺĺan kiilon kezelt' a fe'luiítási kiadás.

Á befektetési kiadások közé tattoznak az ingatlan-beruháĺzás megl,alósu}ásához szükségcs
egyszeľi kiadások:

, atet,;ezési és szakéľtói díiak'
. az ópírési kivitelezési kclltségek,

abctuházást teĺhelő adók és illetékek,
, abetuhőzással kapcsolatos kozösségi kĺfizetések (ptr. kĺizmli-hozzźĄáraläs),
. pćnz,ügyi kölmćgck; hitclck toľlcsztćsc ćs kamatai stb.

.\z irzemeltetési kiadások a műkodés sotán, tobb-kevesebb ĺencĺszerességgel meni}nek fel.

ĺ\z üzemeltetćsi lĺiadások közć taĺtoznak pélđául:

1Z
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. aki>zuzemi díiak,

. a teIekom:ruĺrĺkációs }iálózatok igén1'bevételének díia'. egvéb ínfrastuktuľá}is szolgáItaťások,. a gondnok ftázmestet) száman Bzetettösszeg,. biztonsági szolgáltatásolĺ,

. a tzkarítás,

. a javítások,

. a kczelósi és mcncc{zsclćsi koltsęck (a kczclóssel, bćľbcadással mcgbízotľ
szeÍveŽet és szeméiy'ek szźłrnÍtta fizetett osszeg) stb.

Á felrijítási kiadásokat vagł a pódási költség száza|ékőlban vägy becsiilt összeggel kell
męadni'

2'3. 
^ 

ľiszta iĺir'edelem számításakot az áI:ľalónos foľgalmi adót mind a bevćtel, mind a
kiadá9 <ridalon figyeimen kí.r!t kell hagvni, míg az íngatlanadót és az ingatlant magát
teľhelő ktizteheruĺselési tételeket figyelembe kell r.enní. Á' kiszámítolt tJszta- lĺlvedelemĚől
a jővedelemadót r.agy a tfusasá,g1 adót nem lehet le.r.onni.

3. Á bevételek és kiadások idősotainak felállításár.al, idĺőszakos (ér.es r'agy ĺoĺ'idebb)
eg1'enlegek képzésér'el kell a pénzfolyamot felími'

4. .tz a|kalmazc;tt tőkésítési kaĺnat]áb az adott ingaľIaĺtół mint befektetéstől elváĺható
ľninimális megtéľiiłési tátáva|. egyenlő' Á kamatláblĺreghatfuozásźlnakmódjai az a|Ábbiak
lehemek:

. piaci tćnyckből való kamatláb-levczctćs;

. egyéb befektetési piacok kamaľIábainak alkalmazása az ingatlanpiacĺa megfelelő
módosító ĺén,vezők fig1'elember'ételéveĘ

. fejlett ingatlanpiaccal ľendelkező otszágak kamatlábainak alkalmazása a hazu
ingatlanpiacra megfelelő módosító tényezők figvelembevételével.

5. á. bel,ételek és a kiadások eg'enlegéből a pénzfolyamok jelenéľték-szźnútásävalke|7 a
piaci értéketl,:számitani' amel1rbe bele kell szásnítanĺ a manđvárĺyéĺték jelenertékćt is.

Á' iclcnćnćk-sr,ámkás cgp'forma ćvcs cgycnlcgck esctćn egyszcĺisíthctő a kőzr'ctlcn
tókésítés móđszeľére, mely esetben az é:ľrék |łlszámitźnához a tiszta iővedelmet el keli
osztani a tőkésíľési kamatlábbai.

6. Á piaci éĺték meghatárczásan az ingzúan Legazdasagosabb és legiobb hasznositasát
kell e|őĺtänvozni" fĹiggetlcnül a jelenlegi hasznosítástól, és cnnek megfelelően a
legmagasabb jelenénékri hasznosítási f<>tmátke||, az ingatlan éĺtékeként elFogadní.

Áz ĺngatlan lchetsćgcs (altcĺnatíĺ) haszĺlá|au módiainak clcmzćsc: fcl kcil mćĺni 
^z 

lflprtlan
lehetséges használati módjait, az etemzést r'alamennyiľc el ke}lr'égezní.
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Á iór'őbeli bevétek és kiađások becslésę haszĺälan módonként ingar}aĺértékelésnél a

bétleti díjak nagysága' l}!. az ingpďan hasznosításábo| szárrnazó rcndszeľes bevételek
képez.ik a ber'ételek becslésćnek alap1ät. Eľĺe vonatkozóan a megfelelő piaci
összehasonlító ađatokat kell használni. Á. ťcn'efert bevéte}ekből }e kel} vonni a vashatő, z
nem fizetésbőI és a kihasználatlanságból adódó ber'ételkiesésĺ Á kiadásokon belul e1 kell
kĹiloníteni a beťektetés iellegií és az ijzemeltetés jellegri kiadásokar

.Ą befektetési kiadások közé anaznak az ingatlan-beľuházás megvďósulásához szükséges

egyszcri kiadások. Áz iizemcltctćsi kiađások a műköđós soľán rendsueÍescn fclrncľiilő
koltségek. Jövőbeli péĺzfalyamatok felállítása hasznátati móđoĺkénľ a bevételek és

kiađások idősoľainak fe|á|ktásával, időszakos egyenlegek képzésével ket, a pénzfolyamot
felími, Tőkésítési kamatláb megŁlatźrczása:- az ďkzlmazott tőkésítésí kamat|źĺb az ađott
ingatlantól, mínt befektetéstől ęlr'átható minimális megtéľĹilési rźtäl,a| egyenlő.,{ karnatláb

meghatározása a piaci tényezőkből r'aló kamatláb leĺ'ezetésével, egyéb befektetési piacok
kamatlźhanak a\ka\mazása a mĺidosító tényezők figł'elembevételével a feilett
ingatlanpiaccal ľendelkez'ő otszĘok kamatlábainak *Lka|mazása a hazaí ingatlanpiacĺa
mcgfclclő módosító tćnyczők figycicmbcr'étc1ór.cl. .Ą' pćnzfolyamok jclcncľtćkćnck
meghatátozäsa; a bevételek és a kiađások egyenlegéből a pénzfolyamok je}enéľtćk-

szánítäsźłval kell a piaci énéket kíszámítani.

E,gyforma ćves eg1''enlegek csetén egyszeľlisíthető a kozvetlen tĺikésítés módszeľe, ebben
az esetben az étték kiszämitäsźlhoz a tiszta ior'eđelmet eI lĺell osztani a tőkésítési
kamatlábbal'

Á. legmagasabb jelenéľték|<lviiasztäsa, ĺnint hozamszámiason alapuló éľték a piaci éľték
meghatarczására az ingatlan Leggpzázságosabb és legiobb hasznosítását kell eIőirőnyozrĺ,
friggctlcnül a jelenlcgi hasznosíľástól, íg}' a lcgnragasabb jclcnćnćkií hasznosítási foľmát
kell az ingatlan énékeként elfogadni.

'{ módszet alkalmazását két csopoĺma bontha{uk. E'lsc5 a közr'etlen hasznot biztosító
éptiletek (bérlak.ások, i.izletelĺ, íľodák, stb.) Második a kozl.etlen jör.edelmet nem biztosító
épületek (családi häzak, oĺoklakásot iskolá}ĺ, kőrhazak,laktanvák' rnunkásszáIlások, stb.)

C.1.3.) Kĺiĺtségalapú módszet (DRcv = Depreciateđ Replacement Cost Yďue}

'Ą költsćgďapú érték-megközelítés lényege, hogs, az ingatan űjtx-előźll.|ítátsi költségébĺil le
kcll vonni az ídő mulása miatti ar.ulást, rnajc{ chhcz hozzá lĺcll adni a fclćpítmćn,ĺ'ckhcz
taftoző fölđteńlet értékét. Ez a mĺidszet Íejezi ki legkevésbé a tén1.leges piaci
'ĺ'iszonyokat. Építés alatt lé\.ő létesítmćnynél, ltárosodon létesítménvnél, takatt
műtáľgynáI, r'alamint olyn' esetekben alkaJrnazható, ha más módszer nem á1I

ĺendelkezésre. Á"z eljłttő,s a ktjvetkező ktilonleges rendeltetésű épületek &ĺékeléséhez
has zna|hato: is ko lá k, k<\ tházak, egye temck, kônrľ táľalr, múz eumolĺ, b ortonök s tb'
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A koltsćgelni éľtékelési módszeĺek aIkalmazása az étékbecslótől megkÍr'ánia,hogy aJapos
építészeti, építési és épriletgepészeti szakismeĺetekkel ľendelkezfen, ismeľle az épkési
kôltségvetések készítésćnek mődszettaná| az építőipat mriködését, koltségiinek
a|akłizsát, n, építőanyag átakat.

'Ą koltségzlzpi:. énéke|ésí móđszeĺek két fiő dpusát krilönbtiztetiülĺ meg:

Nettó Ĺljraehőá,1|itĺísi kött s é gen alapuló éttékeĺé s :

Az ópulct űjtac|őáLlĺtási koltségćből vezcd lc az ćnćkct. Bruttó űjtae\őállltÁsi költsóg alatt
aft az összeger éĺiúlq amibőI űýa ťe| lehetne építeni az épüietet változatlan ťottnában,
w,aÍnzrÍL anyagokból, szeľkezetekkel, felszeĺeiésekke| betendezésekkel és
tecbntllógiával. Á, nettó t1ĺaekőäl'|itási koltséget úgy kapiuk me$l hog}' a bruttó
iĄtaelőáůhtilsí kolts ége t c sokke ntiü k a b cc süIt ar'u]ás okka l.

Nettó póttási (helyettesítésÍ) költségen alapuló értékelés;

ś.menny'ben az épület ľégebben épúlt, gazdasźĺglag jelentősen avult, olvan anyagokból,
olyan secrkczctclĺct, bcľcĺdczćsckct tanalmaz, mc|yck ncm koľszenÍck, ćsszcľritlcn
tĺibbletkoltségek äráĺ lehetséges, az epítési előírások nem is engedik nreg használatukat.
Áz ilyen épiiletek esetén elsösoĺban a funkcióhoz kell ragaszkodni' ezt kel} pótolni a mai
erľelemben gazdaságosan előállítható megĺlldással' Bľuttó pótlási koltség a|att. egry, az
éľtékelt ingaľlannal íunkciójában és méretében megegvező olyan épület bľunó
tlýaeLőá'L|ltálsi költségét ćľtjfü, me|y az éľtékelt ćpülettől csalĺ a gaedaságos úitaelőállítás
szempontiából indokolt méľtékbcn téľ el. Á nettó pótIási kottséget a bruttó pótlási költség
avulutásával kapjuk.

Ámódszeľ fő lépései:

1. .{ teiekéľték meghatáľ ozőtsa.
2' .ł felépíĹrn ény űjraépitésí vagy pó tJási koltségének meghatarc zása.
3. Ávulások számítása.
4. Á. felépítmény újra_clőáIlításí koltségébĺ5l az avuilás ler'onása ć's a telekéĺtékkęl r.aló
osszegzésc.

1' ś. foldtcľtilct ćĺtókćt annak tiľcs állapotban vďó ćrtćlĺclćsór'cl kcll mcgál|apftani' vagy a
piaci ĺisszehasonlító adatok elemzésén alapuk.l módszeľ, r.agy külonleges esetben a
hozamszánlĺtálson alapuló módszeľ szeľint.

2. Á pótlási koltség olyan szetkezetęket és építćsi tnunkát takat' amell)'ęl az éľtékelés
időpontiában a meglévő funkciók (đe esetleg más szctkez,etek és műszal<t megoldások) a
legkisebb köitséggel' de azonos hasenossággal pótolhatĺiak lennének. Az újľaépítćsi
költségben a meglévő szerkezetek változadan úiľateľemtésének költségeit kell
clőiľányozni firggctlcnül azok jelcnlcgi hasznosulásátó|. A, pótlási ć,s ar. űjtaćpítćsi koltsćg
együncsen: úiĺa.előállítási koltség.
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Äz uýa.e|őäůlĺltási lroltségbe kcll éĺteni a közmriĺ'esítési, a teĺ.ezési, az engedélyezés\ a
vá|Ialkozási. a kivitelezésí, a beruházői, a pénzüg1'i és minden egyéb ténylegesen fizetendő
koltséget. E,zeket a koltségeket a tényleges építési piaci ank łJapján liell meghatätazru.

.{z épulet űira-eLőáLlítási költségébe az épi'ĺĺetgépésfetet és a be}sőépítészetí elemeket is
beie lęell érteđ, míg a mobiiifüat ki kell. zfun.

Äz űjn.e|őźlL|ĺtÄsi költség általános forgalĺni adót nem ta*a|mazhat,

Az íngat}an megćpítésének eređeti költségeiliől r'ap;y annak kön1'v szęrinti énékéből
indcxálással lcvczetett ,3jta-ctőát||ltási óľtćk csak kivétclcs csctbcĺr fogađható cl. Ilycn esct
lehet, ha az iĺrgatlan néhány é.ĺ'en belii} késztilt el és ha a bekeľĹilési költségeket
megbízatőaĺ dokumen tá]ták.

3. A'z aľulás az idő múlása miatti éttékcsokkenés' Hátom fő eieme: a frzlkai tomlás, a

funkcionális avu!ás és a kömyezeti avulás. '\z avulási elemek lehetnek kiiavíthatóak ĺ.agy ki
nern javíthatóak.

3.1. r\ fr"-ik^1ĺoĺnlás esetében figyelembe kell venĺlí az épület fő szerkezeteinek ľomlását
ćs a szcĺkczctck aúnyźtt az osszćľtékhez viszony{wa. A fiŽikai avulá.sí szaľĺríľĺásokná| a

felépítľnény gazdaságos an hättalévő élettaľtamát kell figyeiembe venni. Általános €setben
a következő gazdaság|zg hasznos teljes élettaĺtamokat keli használni:

. r'árosi tégla, vb ópületek

. l.áiosi, szerelt szeĺkezeťű éptiletek

. keĺťváľosi, családi ház jellegő épiiletek

. iP*i és mezőgazdasági szeľelt épületek

80-100 ér",

50-80 ćv'
80*100 év,
20*50 óv.

3.2. Á funkcionális al-ulas a gazđasägta|an, koľszerritlęn megoidásokat jelentí' Az
ćnćkclőnck méľIcgclnic kell a koľszcľri lćtcsítmćny adta, a vizsgált Ićtcsítmónyhcz kćpcst
többletszolgáltatásaiľ, illcwe azo7at a ko*zetű kovetelményelĺet, amelyeket a vizsgźlt
létesítnény képteien kielégíteni'

3.3. .Ą. kôĺnyezeti arąrlásban számba he}l venni a kömyezetben bekövetkezett minden
olyan r,áltozásą ame|ynek negatív, eseĽleg pozitív haasa van 

^f 
ingatlan eĺtékéľe' Á

negatír' köĺnyezeti avulás az ingadaĺon elvégzett benlházással teiies méľtékben soha nem
ä||ithatő helr'ľe.

;\z avuiás mérĺékét a hfuom említett avulási kategóriában, szÍ'za|ékosan ke}l megadní'
SzämítŁsa toľtćnhct bccslćs a|apjźn, r'agy tćszlctcscbb cicmzćsck útján' A mliszaki
szemléleľ'li ar,rrltság becslések után a funkcionális és a komyezcti ar"ulást kiĺIiin keil
megbecsülni.

4. Az íýa.előź,I|itási kóitséget az ar'ultsággď csökkentĺ.e és a telekértékkel novelve adódik
eĺeđmérrvĹil a koltségalapon számíttltt foĺgalmi érték'
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D.} Az ingatlanok kömyezetének bemutatása

Á kenilet tciľténete ffoľľás: rłvĺw.iozsefuaĺos.htl/iozsefuaros_tortenete)

A mai Józsefr'áĺos az 1'7?0-as években kczdett benépesedni' Áz uĺalkodó házcípusą a
folđszintes agy*agépĺileteket az 1838-as á,ĺvíz e|pusztította. iz átviz után jelentős ú|jáépítés
kezdőđött, elĺ]<or kezdtek kia}akulni a váĺosias ĺ.u.sű utcák és kózépri{etek. ń, József koĺut
kiépĹilése utźĺ:. a ľnil}enĺium évére a főbb utak bérhőeat is felépĹiltek. Ezęk mát
tobbemeletes bérházak volgk. A betelepülés' a közlekedés (18ó6; lóvasúą 1899:
villamosvasút) ćs a g"yźnpat (főlcg vasútćpítós - pl. Ganz ćs Mi\läG - ćs béľkaszärĺya-
építés) feilődésér.'el volt aĺányos, Józsefr'áĺos lakosainak száma 1890-ĺe 91 303 ŕőte nőtt,
ami a fővásos lakosság'ának 18,89'/o-át jelentette.

Á főváĺosľa äItalában iellemző ipaľosodás alakította tehát a íejlőđést, Józsefr,-áĺos mégis
elsősoľbaĺ kisipatos kedilet matađt. Á'z ipatos réteg mellett itt élt a pesti zsidóság ielentős,
bár szegényebb tésze, vďamint a cĺgánysäg ŕelső ľćtegeihez tattozó muzsikus clgány
családok. Irók és mlir'észek is nagy számbaĺ laktak eľľe. Á' kotn;ĺék káľvéHázľ.,
keľwendéglői és kocsmái hÍresek r'oltak, Budapest más ľészeiből Ĺs felkeĺęsľék őket'

á' kctülct bećpítćsc és a lakosságszámának ugľásszctri nĺjvekcdćsc 1910 koĺut (164 255
lakos) éľe el csúcspontját, a ggáłnk (és ezzel a munkáss,Đ .s' tć:sze azonban mát
kiszorult a kerületból. 

'Ą' fejlőđés lelassult, az áwíz utrĺn épiiltJózsefľáľos tekintély'es Észe
megéĺett a lebontásra. A' gazdasági pangas, a lakásr'iszonyok elmaradottsága, a kuiső
(eléggé falusias jeliegŕí) ĺészek elszegenyedése jellemezte eft az időszakot, r.atramint
ckkoĺľa tehető a ielentós ptostituált neg1'ed kiďakulása ís. Á legtöbb, a 19. szäzad
foľdulóián vltágző kisebb ipaĺi tizem megszűnt vagy elkoltozött' .ilz I. v.ilágháboru
következtében a szegénység és a ĺnínimáIis gazdasági növekeđés miatt z iakásépítési
tcĺ'ćkcnysćg szintc tcljcscn mcgszlint.

Az 793{}-as évektől megfigyelhető épít'ćsi konjunlrnrĺa léttehazatt ugyafl néhány jól
sikeľtilt épiiletet, épiĺletegyiittest, ám tul későn indult be és tovid ideig taľtoľt ahhoz,, hogy
észrevehetően megváltoztathassa Kozép]őzsefr'áľos jellegét. 'Ą Ii. világhźłbotu sotán a
józsefuáĺosi épiiletek minryg,lí 9Üo/o.a sérult meg. Äz|,Ąjeépítéskor'. elsősorban a fomos
hazakat teľréh la|<hat6vá. Uj házakat ahg L.ti:ztak fel, 1950-ig rnég a foghíjak sem ketültek
teliesen beépítésre, s ezáIal Józscfváĺos Budapcst egvilr legelhanyagoitabb kcrĹilęteként
konzeĺválódott' t.hhez az is hazzáiáľulą hogy a berhazakat államosítotľák, nrajđ teljesen
maę;ukta hagyták katbanta*ásukat ćs fclrijításukat clhan,vagolták, bř azok á|Iapota
fokozat.osan leľomiott. Belső-Kőbánya üzeĺneinek csaľolása, a Ganz és a ľłiltG
egyesti'lése (i958) és az otszägos jelentőségri vállalaľok $i' Ivíáius 1. Ruhagyár) teľľnelésbe
áIlása cllenéľe J óz sefo áľos kisíparos kenilęt masađt.
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Józsefľáros még 1950.ben is inkább nézett ki onďló kisĺ.árosnĄ mint Budapest eg1'ik
kertiietének. Ezekben az éĺ'tizedekben a lakosság heteĺogeniľásának csökkenése is
lezajlott: a rnagasabb stámsú népessćg, és a szakmunkásľétę elkóltözéséĺ.el
páshuzamosafi az alacsonv státusúak beámsnLász vált jelleľnzóvé. Áz 1960-as éĺ'ekben
meníĺt fel előszoľ Józsefľárcs fejlesztésének gondolata, ám a szanalási és ľelronstukciós
terĺ'ek készítése mellett az 1970-es évekig jószeľivel csak a foghíjaĺ< beépítéséľe kerult soĺ,
illewe a hagyomźnyos r'átosszovetbe ekkot ékelődött be a Szigony utcai lakótełep a

Batoss uťca és a Ptátet utca közti sávban.

A. keľulet ezen túlmenőleg sem egységes; a magasabb státusli József köĺriľIroz kozelebb
eső ľészeken a szfü utcák által hatärolt, kisrnéĺeú tombokben, akét-hfuornemeletes, egy-
egy saĺkon négy-otemeletes szecessziős szźzadfordulós bétház*k mellett, megtalźůhztőak a
hajdani ipaľosok és keĺcskedők tágas udrraľú, fóldszintes épi.iletei is. ĺ\ műhelyek,
kisuzemek tobbsége marnát nem üzemet illetve raktáĺként funkcionál' Ez a nĺgyvátosi és

kisváĺosi elemeket oĺ,oző beépítési mód válík a koľťittól kifelé távolodva egyre
kisváĺosíasabbá' ;\ Fíumeí út felé eső tęrúleteken a tömbok máĺ sokkal nagyobbĄ a

bećpítćst |azíýa az ürcs tcikck, ľaktáľtclcpck és a főldszintcs uđvatházak magas atíĺyais.
Jellemzőek a szoba.konyhás lakásokat tomödtő munkás bérkaszányák. Ennek
kovętkeztében a váľosszerkezeti egységek a szerint válnak el egymástól, hogy melyik
lráztípus az uĺalkĺ:dó egľ.egy tcruleten.

Á ktrlônboző błuúpusok adott teĺiíeten beltrli keĺęľedesének atäľľ1aĺ szabály<>zzäk a
takóhelyi szepegáđót, a kiílönb aző arsłdalmi' etnikai és đernográfiaí csopoĺtoĹ rc'ĺ.*
elkulönülését. Emellett a }łöĺfolvosós bérházak utcai és udvari frontjainak lakásaĺ kozörti
stán:sktilonbségek is ielentősek. Á lalĺóćpřiletek r"áltozatossága ellenéľe a kornyék ŕl\talános

icllcmzőic a lcľomlott áL|apot ós a lakások jelcntős t'észének komfoľhiánya. A talajva
miatľ nyirkosak, dohosak a házak Íalaĺ, a]ádtĺcoltak fiĘőfolyosók, de előfotdulnak a

tetőbeszakadások, faiomlások és fiĘőfolyosó leszakadások'

(iyakorí, hogy bäzak bęIső uĺlva tän az ott lakók igyekeznek a ködilményekhez képest
kellerncs környezetet teĺemteni maguknak: sokan keĺtet ďakítottak kí, ezek ktilonleges
hangulatúvá teszik a puszruló ĺ'áľosľészt. .Äz uđvaľokbaĺ és az utcákon aktív ľáĺsas élet
íolvik, Jelentős a kozépüietelq intézményelĺ, iskolfiĺ szźtľ;la.

;\ főváľos műkodćsét szolgáló kózüzemek kôzpontjain'k .gy ľésze is itt tůźt|hatő. Ezek
jclcnlétc mćg sincs nag1'obb hatással az itt. ćIő cmbcľck ćlctćĺc, a vź*ostćszt fcilőclésćľc. Ez
a r'árosrész, szagg;atltt, mindíg elakadó fejlőđésének koszĺinhetĺí. Ha be is indult
időszakosan a feilődés, mclynek batásáta a kozmtézmén1rk megépĹiłtek, egy-egy negyeđ
felénékelódését a keĺület kedvező kĺizponti hel,vzete és az 199a-es ćvektőľ rijta előtćrbc
kenillő váľosfeliiiítási tĺjrekt'ések eľedmén'l-ezik. .Ą. kozlekedés a váĺostész központi
elhelyezkedésénél fogva iól kiépítetĺ Á főutakon Budapest legjelentősebb
törnegközlekedési vonalai járnak' f)e a vátosľćsz belső tedjłeteit is sliľr5n behá|ôzzák a

tomegkozlelĺedési eszlłözök, r'illamos- és buszjátatok. Számos metÍó állomás, a

}ózscfuáĺosi- ós a Kcicti Pálvauđvaľ is itt található.

ĺ8
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lőzsefvátos számokban

Józsefváĺos alapteriilete:

állanĺtó lakosainak száma,.

népsrirliség:

gondozo tt p aľkiainak íelulete:

6,85 km2

75 000 fő
11.712 fő/krp1z

f99 400 mz

Az ingatlanok elhelyezkedése

Budape.st VĺII. kenilet
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Vizsgálancló iĺgatlaĺok elheiľezkeđćse
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E.} Övezeti előítások

E. Ĺ) Éľtékelenđő ingatĺanokövezeti besoľolása

Budapest Főváĺos VIII. keriilet Józseń'áĺos onkormáĺyzatz, KýPvise}ő-tęsruletének
6()/2Đ01' (xtl. 12.) Józsefuáľos l{edilet Iipítési Szzbállyzatatól $OKE'SZ) sző|o ĺendelete
szerint a vizsgálandó íngatlanok kúlönboző építésí övezetekben fekszenek. Áz alábbí ábta,
illewe táblá,zat bemutatia rz egyes ingatlanok ovezeti besoľol'ását

\ŁsgáIt iĺrgatlanoh óvezeti besoľo!ása

n!
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It 7?24, 36245 Pntetu.49/a .irtł'í Tózsęfr'áros központ

z. L22A 36214
Pľáteľ u. 19/b -
Bókav ĺános u. 31. Józseń'áľos lĺozpont

122h 36243 Bókav láĺros u. 33' }ózseńár..os központ

+- I22A 3624f Bókaĺ' János u. 35'
'ĺ'ĺjłiĺĺlffiiilJózsefuáros központ

5. 12LĄ 36241 Bóka.ľJános u. 37' #Í';.ťi.ĺ..{"i1fu:'Iřĺ# Józsefvátos központ

6. L22B 36253 Ironatđo Da Virrci u' 3+.
iľi.llj:$łiłiĺ,iu.ĺi
|r'r+.i{ĺltiÍffi Iózseŕváros kozpont

ĺ. 122ts 36256 Leoĺratdo I)a Vincí u. 40. lĺ;í-ľiĺ I 6lĺ Iózseń'átos központ

8. 13ó 3{r191 Bďassa u' 3' ił'łÍÍi*1.i1115.g Szigony neqyed

9. 136 36190 Balassa u. 5. iĺd;ĺĺĺ;l.t{,fi! SzĘony negyed

10. 136 36189 Balassa u. 7. jÍ$i.{IÍ#.li Szigony neg1'eđ

11 1,3() 36188 Baiassa u, 9. iĺ4-{' í# SzĘony ncg1'cd

12. 136 36786 Äpáthv IsFán u. 1ó. iłi.ľilttÍ!..'Ť.ľiffi ii
ffi

Szigony negl'ed

1.3- 136 36198 Sziqonv u. 32 SzĘony neg1.ecl

14. 136 36197 Szigony u. 30. Szigony negyeđ

15. 136 361.96 Szigony u. 28, Szigony negyed

t_6. 136 36r95 Szigonľ u. 26' Sziqonv ne5'eđ

17. L26 36f01 ,Apáthy Isn'án tr, ír. JózscŔ'áros központ

18. 126 36202 Ąpáthv Isľĺ'án u. 4. JózseFváľos kózpont

E.2') NÄv adatszolgrłltatás * iisszehasonlító ingatlanok övezeti besorolása

N,\Y adatszo|gál'tatás - összehasonlító ingatlanok ellrclvezkedése

22
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1 3509+ 1081 Bp. ĺ{omok u. 7,

i!l'lii.łÍ'1ź|!.ĺ;"ł:iĺJ'::ł

i.äi;iír!inf"tĺ.iÉ

Csĺrnok nepged

3s425 108ó Bp. Lli1zaĺ.24, ľvtagdoIna

nes!'ed
J. 34801 1084 Bp. Tolnaľ Ĺaios u' 3. Csaľnok negľed

34943 1084 Bp. Đéĺi \Iiksa u. 7 Csamok ne*ľed

5. 35.t0ó 108ó Bp. Dobozi u. 47.
tv{agdolna

negv-ed

o. 35131
1086 Bo. Baucĺ S. u. 5'
(ovezeii ten'lapon Eĺdélyi u' 5) Csamok neg1.eđ

35192 1082 Bp. Horváth ilIih:íIy téľ 15' Csaĺtrok ną;yed

8. 35480 108ó Bp. trvĺagdolna u' 2?. Magclolĺla
nesved

9. 35203 108-ĺ Bp'.lózsef u. 29' Csarnok negted

10. 35481 1086 Bp. Dankó u. 25.
i.ffiśłíťł

Magđolĺa
ncpr.cĺ1

E.3-) Epítési előítások

Ąz övczcd bcsoĺolások ćpítćsí clőíľásaít az a|ábbiakban LsmcÍtcťcm:

nr.ľE.IEZřT
Bľŕ:ľÍTÉsnE s&b'T TEĘ{-ĺ.E T-Er Örterľĺ rĺgÍŁ{'g*tĺ

LnkołeľłilsÉ Épít{si ěwnetek źl&ĺĺtuüs €IijĺľiĹęili
2r.s

{Ei .ł' 1al$stffffĺeoj ęĺtesi Evezetek tťťfrł*éeü:;s.

'} täIsoťptit€t'

b) sałĺláshľly-sacůeáttatň ľpůilet.

c} kťxittÉzmmy. k*13ĺ f.ńłsedatni ľĺsroq.okjaľitásÉľsa+ĺg*ađ' tpEltł'
ďj iÍodafrai"

ť) v'eĺamint, abgł' äät 
"1Ž 

śpítÉs.6ułzÉt dĺÍi*s.ęi lehetoT,É tĚguit:
Í. az ffi*i tiłtzeĺbeĺr męhaľfooĺotf legra5.'obb bilrft'í suiüfi€íEterii ötráItü

Iśsksĺeskeđebni ťpĚtťą iltef.t...ř ÍrÉđćlttléEi ťĘy#el.
?. pal*e!ółn{e. raÉIygätázn'

š. ĺp:oĺłcéĺ*ęiunery,
4. egřsaęE{ĺgyttpí*nenri
5. reociäĺí*ÉpÍfuię.'
t. egp:fuáziĘífueł5
heĺĺęehetoeĹ



zĺ|1+' ňíiui zó

{4 '4' fti rea&lĺeffiĺi ć1ffiĺetelwn be'l.ü!' a fo ĺtođetnitst kisrctgá|.ó b@gśke bhür
oqíłlÖ Ítüđtff$é*i ľ'gltĘkrĺt:
*} r'eĺdegE*Ę
b} tŁskeĺgslffŕĄ€łľpi'

c} iÍedłĹ
d) sastsl'atási"
e} ĺgłaeĺtátĹ
fÍ k'Íhńti$' Í$ůveffiÉ+i ćs oiÚätĺst ťtlĚ.
g} ľgeszsegĘtą
b} ęxüáeĺ.
\\ saociális.

.'} nenaavgđ ftänisi effiesági *ev.đĺrnpępe &ígipďi t€t'ft:e-, saoĺEált#) szolgáłó

fmkciok hlpcbľĺök eĺ a *zđľáĺpat kercĺei kcztąt.

t3} Ä lahotgĺkti ćFĺtćł*i üli€zcffi t€{řilĚtĐ Ünáltó Ípmĺ. ľd}ŘiíouáĺĹ ĺagykecsteđefoi
ep{#tĺĺoĺ ĺemĺĺľbet*.

$)'d ldĺmđ}leĺi tpit*ji öIłeuffihtg$trenma ĺrettdképítruenpbbseüĺl;?l

*} köaĺřbecsaĺĺłkoałsigff;árgľ.-
b'i k{ťtifpitmÉ.ü}..

ci kefii sjrsrcđeüct.
đ} keĺtihę*s,
ei ĺapŁolltkľor.

ł ľoętffiĺt sab*đonällđ k€fti ffi" s*ĺ.ĺľsen ĺegfelje&b 2$ mż.es l'í*tzictes ťĺlffiľtre.t-

s} k€đi ľ{aabłdtépcsĄ

bi ÍěŕEPt€Fcsłä.

f) ĺfuIóruľsa.xlop'
.i} hullađÉkĺaĺÍál}'tńĺotó
s*ĘEzbet|rśĺ.

Ll.lTIIJelu nĹľtswlÄ heÉpit*sÉ. *agprfu.oĺła,* lakĺítľľiä*t Ęitŕ*i fitl€*ł-intkľŕsd€${$
t|őí'sÍíĺ

ä2,$

{ĺ) Áz Li.1TII je$i tBĺłć*i łiltuťftktťťtĺletćú
ĺ! ,Ą"z epĺiĺetłk fr{#zinfi becpít*łi mátéke - ľeĺemgeľÉzs, tĺ}t€anĚÉt}i- ksťEskęđôÍEi

ümecíó lit{š.it€se" i|lľnę eee& 1Ę*Ě3 alknłmazáEa ffiE& - ez Ll-xl$I.5
kÍtÉhlÉrĺtl - ľl&Mi ł lfi0P/o.ot.

b} .*. ťčĺEö szintřk b6ÉpíE$i 
'ufetfu, 

* ĺgĺb męlisti tpale* utólagĺs wfuadeťedÉse
esetfueft kiwteiévre! - *ľr fuďt&aęł uaĘ az eloĺfl bęep'itfsi Éťę&€ŕ.

ľ} śŽ wtśsi i}ltreř t€Íĺrtefffl lttesĺiefiđü ĺj lĺkobáEh.u tish*ęsĺcdelmi ĺe!đ€it€t{śi
eg3mg csaft ae ęĚiĺet pixrszintjeą ľołĺgaĺnĘes' ve}agint et$s. tmeletÉn aläkĺá'tÉó
&i" a trĺrb futĺesk*đelmi cďůsaiłtter&Íetlegfeĺjesb6.üü0 tr kh*i

đ} śz öĺ.tzste&bĺe Íétesit|wfii. kkó&ükťiót tEÍE t{ŕtaĺüĘzó kiiziĺtćaułý És
sałltásjeltegti tütez'$e'Ęĺ€&. ąů1ďęi'xf* foEepítesi ĺtćĺľÉ|re a 1. seágÉ tábtĺz.ttbm
me'g&atáĺoaołt. mĚÍtśHl}t ďtfc xfbÉł, fitđstĺti |'É#t€s etäbĚti a ĺs69ł.e.oť,

frlđuĺnł ftilÜtłi Hpĺtes đéÍ&etĺ 3' sü o/o.gť- tz LI-VI1L5 jelti ęí€é*ĺ iit'*ĺeĺ
kiłťtęleĺęl

z+
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€}lÍ ${tlt$ t*tti'ttľ - kizáľó,lag a me€I€tt tet$sĺkok megaĺĺ.tsĺĺułt - bełpithetćĺ. đe aĺ
iagaüa* bĘitese 3u 5".$.őt .sainĺ*ĺiäleti mľüatł Éľ[éE&mn baladlutja ĺľĺg

ti'' Aląpfoĺni ôÉoĺmńgĺľgatĺ ťela&*obt elliäfg 
'lľtÉaxJľ1rte 

etenn €u
tE.mĘĘfiagarsĘ 1" sráĺnu táIrĺázaĺ saeĺiľrĺ ĺ€sÍÉebe ffi'ft tegaĺÁfub 6's0 

'nÉtefkďĹ ĺtogľ leglt". de a cgtlĘkgássh mg{iásäk ruep$aľáľozáľához bŕ |ťÉlł sffitĐli
az tbkCIĺmÁnyati teľ''ľéaľlfusĺ łĺľndt hár1rłbae aa řlnkmh3nŕi fsi.sitesz
ľdmÉqvét'

{2}.{ ÁŹ ć,pjtcsí ťĺęffietek m$tetfu a tetkekĺe es az ęĺfuroł1dĺre rułaü:oeo jďinnzókeť łz I.
gifue Ébffi'íet fttiuffitľá!ĺ'äiqt &ell gľpĺnłikomÍ'

l;*s. ľĺił^V'álĺl
]ł.'1,áFise5i
iĺłJ**É il:lc .

ŕ ĺô'.{& B*EĘEIEłIEÉ e ĺĺpłlaĺq$gltedÁiĘ

ĹI @i
drĺi
mółt'

l€Éc]s€üt hiEewE!'B ĺ*EBł9tĹ"t lE€El9&n lěgt!!iqsŤ

üt'rlleIÉ ĺađtĺ$*ebÚÉPĺÉĺ
Eirirsfu

łüüÍeř.ł'lł*!
eÍłrujE

IEľ€ľł$E
'řIĺlú

*,Ěpeei
aćĺiĺii*e

aĺiúéHlatt
ÍEÉlďg ĺipiroůe.ttäg€rttśí

ä: hłń! !!ł ü.ú B
li.dliĺĺ ia,tv IE

É5
ŕ Tí:

':.t1gę
'ü.s.Ífr

. st..
Íhiłsĺ$

tt
ĺýĺI ]1.ü.B 3ś,qt

Ĺt.tm-f. *+.?S 18
#i 3.'Jé

*'É:'t*ĺ
s5

rĺdĺĺl
Td

.ľ$1í}
rĚ'Ú Ť{á

Ĺl.\ilc-ś 'L sfrl !'É
.!-ĺĺ
š?tj

J,t5S..
ĺ l. tlłĺj

ŕą'
tsd.rl

r łF,
ĺęrt 1{,$ Ýo<

E I.TIB!-.1 śl' sffi IE ń*
|íłF

'ĺ'*0
d* i5ĺ

fÍ'
ĺnłrôrł

.!É

{ýkI
ĺl t'-i: IÚ;{l

Ĺł.1?l&í J"!Ł. 16
stl ś4*\iś :ĺ{ iB łÍ"l !9"t

Ll..TlE-S 5łú ó-ř
'i'íiĘ

.tł6
l;Ą'ňi!r -

*.Í.'
ĺĺs$'tr

..'ę
,tSl .l$;ł šs.ä

Ll-ĺttr.Ť :!ĺ.' 5Üü
..65
;**ł.j

':i}.śs
.!' š'ůí}

s+..
ĺľrĺŕfJ

tp
H,lil ią* .ł5$

.r]sr6táľíéłť$ľłF'ł?
,Đďť'ý$€ľáżśŕ&ť.ťád.ŤÉ.ťsę&ĺĺł

z-EK-lilt í-KE-1.tIĘ E-Ep-1mÍđ.ňtiilĺlt'ĺľületi&.ĺzetekr.é't*tg5 dłĺfu*sĺi
sr.$

A zől&xĺĺileľi Ü,:ezetek (E-F}|lĺllI. ä.KI+1IÍIí, E-KP-liTIIjeĺú thtzeÉek} ttĺ*lete*:
a} .Ą z{5lđÉeť$ktrě słá*itołt.pa*olo.f{ĺ*btlytŁ.eĺ ffeeÉá€tőt* fibitstt płĺ{mlđkťrľ klt

kiälÄkŕĚ#ti.

b} .s. E*Ę5uÍńan'Ě!he$tuŁś{Ô egxtb ĺÉťe*íĺmÉĺ1ĺłľkre sřániłott p&łIő"f&dtle1p&et
g}.epľ.iucsüs gtphÉzłgo* tivÍłęšĺĺ. fáeĺtott paĺkolóktĺt HaE}'" @Hšs b*lĄ itÍttokg
t€ÍBpszíÍ't nÍatfĺ Épíłmetryteľ keÍl nęs:łtótiľĺni.

ť) Áz Gręaľrek rcĺtileĺeuje$olí g}Ť16*s.ffiäkxľ "śĺE-it€fešEtti nóđoĺ es alhłđłiĘĺneĺre*eo
kł$kiatakřmí

.*.E sĺ'egertk te{tiłetee a ťęIk€kp {s ĺr ćpitmfu'rt&ľľ'ŕ.oüaíkom jetleĺnzdket e 15. seiĺnłi
t*błázat fďbłsä#lá*.ár.'ll1 ŁeH ĺĺđat.áľemi.

s
{l}

ir)

ili
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ti} Á Z-EĽ.1TlĽtäďtgttkň#ĹŁteŕđfiť.tÉe
a} ę$ĘĘy{g$;

'i. .*i".6eknĺĺo* tĚÍřpażinř tlĺĺtti ęĺtmcap"
].':t, afuňäldreúĘ E{€FsdsÍ ťslstÉ v&atÉiie*íĺmful.ą

3.'eĚEkfre$s*viłEnffľak'jert}ĺábtĘJEą
:4i řulpsaiľ$ alĺtt{ ryihĺ'áaos.iÍĺsĺdiďy.'
5, .ttf,#j;látđ#üłgf-
$: . t.ttstľ&ÉEt''sĺotgň1ĺepimÉny'xłhemst!1E$i$.'fp'EÉn3ti
tétesithľtiiŁ

bi Ag.öĺ€zĚť.ÜĚlkľ'i c.seiliĺĺxlyprae*tÉľttfĺť*ęc*lľ*to't,o*:6'!áĺ&.aę;:

c} Áz ör'enęt t€filleÍćn köąl'*geálfrt etot t'lzfut t'ffňltttt g@ imbaú trąlakitaoi' a
ĺEŕ.i'iĺ€t,tk mm keľítktdk Ie keľíĺttsęI. a zötdfel*let \,{&ĺtüdř mĺfgiĺĺ{i.gľÉsľ\Éů5
ńłf sdk ds ktrłfiÖlĹ bír'éEIÉľeI-

Á E-šE-''ĺiIIr eňuktrt l€f.ÍdĚťfu

a} jfuaóee$e't. piheľokĺet lefoet lćÜe$Ítf,fri.

1, .ł. z;I{K-\łiIu ôtęaet tĺĺ{l{tt€g kłlz&.rsaúlat rl&l eb*gt ťeĺĺthtet kialukiwi nęła
lelľt. a teĺiiletek ĺegfeljebb t.3 meĺm łnagas áľffiat keĺiľesseĺ kgĺÉľt,iik tę"

t' .Ąz ö,wzeť t'uiĺl*ĺ paviloł. ĺryiĺr'áms WC csa* a kij'đótf lĺei3tu léłesĺňet*.

J. lt.íćtygnázsĺm qPithdo.

.A. Ĺf,ľ-lffi kňEpa'h tffđ€tťü
a} 3átszo&cĺteŁ *poĺňĺeľľet es pĺbeno&atľŁ kĚzpaĺkot ĺehęt let{$it€üĹ

1. .Ąz iĺľegetM tĺťľ,ozo tĺrťÉee&en ľovábbí telkt kiaĹrŁÍngi nea lebet"

!. áz Üręzet íeíiikte* k6zäłsai1łĺ ďiit ttrzśĺt sťĺlĺętet ĹtatłkitnÉ tm leheŁ a
Hüíet€& azĘszeku idłJęalĺľł záńätô módoľĺktĺÍťssel lgłmĺŕtheĺ-3Ł il!ľtrĺe a
zótđŘlüÍet ĺ'ědetmer ĺtoĘäló -q.}ryse{|Ô t-riccüh És *ffilát€& ďheĘtľśĺtók

h; ric

{4}

{5}

f()
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s.ł'IÁTos TEĘťÍJJT1 EI.üÍnłsour.
(đ} n.afoó(aittr

ai á E.FK-li1lt.2 ö+.ezľtbeĺr a &ĺssŕüťe tüle&€Í$ csek a uĺłľÖ*ĺb&ás eE e
*r#'v-e*ľáa felęzini gpĺlogos kap*olaminak {ĺifr e* k'pcss} ťoga#piitiľE,
ęitnľĺryReot * 'g1aäagot łĺn1;áro tépcsĺĺ ťs
a. ĺrľüę*ĺ*zs t*ĺp*'ĺ" Ý:ĺlaffigt a ..*l*j.*zinľi sudíĺifrd&" tűv"*bł}á ttĺri fpiťe€xvťŔ
hđ3tzltľiĺket.

h}- Ä. Z-T,E-1řIII-t ňvtzetbea ĺľepszŕot alffi a u,etró néĘ.a!agÉt, a ĺffilĺsáüffi.iĺ es
dłáďsłąí. r.'ala*li* kápťsďńds üaent.iĺe!í łćtesiB€Ú\.ti g1'alogos äI'tBäľ{t'
ľłe}ęaľfu ts ksewĺfoinm*5ee htpktłĺ& tl

ci s. z-FK.lffił tĺ.ĺ.eaet[*n ł hĘľászrti te&nolłgiíĺfrt ffřtťf t!äffi asĘulegt'ĺ
ftlsű ftĺéffiť - kdverę a ftrđe Ír1tnhü,ňt - a üĺĺę*eimłt iĄü ĺueltemÉĺ jobbĺn ĺtem
köretĺsminę.

t z-FĚ.\ffi.f .h.tí€ń€ä a szafuál1orási ttnntl jďölą Ör' ał&łałnľk ffiđ{in' tt5rtnĺBs
tehka!."'kitĺsoí lriľiĺt..tmřábbi klehlakĺłth ĺeg *ge&Ętefu t.ő.

Á ujřK.lłII-t ör.eatben krizf*ľg*mel# slĺĺiéľ t€fliĺđ'ťÝ Łi*tĺ*iĺ.ĺnĺ o.* *u.
ĺłrneł*1.ibea a Z.FILVIII-Ż Ěĺęłeľbm mępĺragmne j€Íö'Ił fik tör;äÉRii
'su*mitott' 

.7 #eĺ n4ĺm Eręaaiat ataÍtí ftlgeĺb6n fu'dĹü ťprMf,ry. fueťŁÍt
ďhel3eaáare. *z ěpiĺesĺ 1eiđkeĺys*g mękez$ese ttütr Í*tďátfu 1 mgeťÄcto*
iđfucaiúzt - a * ĺĺcgĺíväs*- tritélege ďffiÉb€n - a. & szs*szÉľů ť1ô.bťá'řiÍćEřt

{g}ńE€Ízona ffi ĺaoĺbkoroaa se{Hségm vhsa*trew#rc) ĺz*kéľĺń áIt*ĺ &ęszłľett
ftvedelĺnŕ terľ alapifu meg keĺ} hedei.

g] tł' f.řÍĹ.trľIlt-Í łĺveaetbm a frcítwt &ihÍ& Bö'ĺđ&tEt€f&€t't kiabkiła# f,eĺľ{eténtk
legältbfu 5ü0rt-át pibtĺl&eĺüĺmł tĺeÍt kiat*Étmi'

h} .*. .äF'.Í{-tTil.3 öľazethĺ a ťaĺítattsáE fftrtćhe ĺegnlát*} 1 & Ř t0Ü ĺĺl-&eut ś
Í!łsít.ÜtáHág Efuť&tl'ę - a ĺnęgtevł. !těüeť.ĺaÍdłĺ' f* neĺlen, . a &isto}ai ář.úfuł
foĺenhamtt- tobbŠřčÉ áskoláu:$ét" i Js nŔeľ töľĺĺmĺęamębnĺ nréľtl bgďább ts
ffi ŕč}ľesśM!€ťojtŁ Ltzęľs' regĺ ncg*lłubkmoĺájti ft t*tttíftłgt{ĺ te.

ĺ} Á Rákóczi t.Éĺeĺra E-FK.!1Itr-? öÝ€uet Hiĺťtrs a felub ftĺett i5 bfqÉiéhŕtö Í€fłitet
leg&ĺjebb tÚIĺÍfu 5$Ü s,.

Baĺł*s ľľt:
tl Áe ňą'tgetben *z i$ t*tęítłs{lfäk lniriľĺalis tđĺras köľmÉĺęę lo-35 cĺn höztitt keĺŁ

bogyÍe.g,łtn
b} Á terĺeltmlsťn*ľíoŕ kł'!ęttiat * zĚtđfelrĺhĺtŁ alafti ts'{łĺ€'t$}, t.*łtćsmyłggat a

üĚEěs fer$o, ! mŕtęĺten csak lĺHm*ao.* terĺatlfr.H tęsznńtbaf.É.

Ltdoi,Ík* tg Lrt:

ł} .*. Luđovĺka nĺľa legfe!;e& 5Ü ťÍĐ. uagas &ľľiÍÉsscljśt*zůkeĺt tĺ pnlľnolĺľĺł
tÉttŠđébšfiů'
Jt g}ttog.łÍtak fel'ttĺđe łz a&ĺdátvmente* közt€k€đet szĺbá}minet
fig}'et€mb€1.etelÉr.tt legťeĺjebb 4Đ.o..*bat teheľ szílad (nsrfąlL betoĺ} lxľko!ĺĺĺl.

bi Á.z ötęeet ttÍE}tt&l * teltsEíe't alatti lľłesŕhneĺr1'* lqgtsíább l"Í nÉÍm
t{liąiľak?f Ěls{t łćmřľhętĺi'&.

ÁBiakl-lĺjza{en
a.} ś Ż-F1{.1ľfiL3 łirczetbe üüťsĺt k'J'uf€fiÍletťíł eĺ ĺaĺbad lętlęząi t'EťťÚstíff a!áťti

tp{tĺneart, rnĄttĺt * {3} a) 1.. 'ĺ., 5. eĺ łÍ. pontoE ĺaeľmti tnitľĺolĺ lęteirtłł*ĺr" ĺz
tfitęsüs'i 

'.Fatos*$ 
eagľđÉlv iráoti tťťtfu!(k keĺtępi.téĺesÍi tęgĺtľ lffill

gľIlélę!üi.''"

eJ:

fJ

ť,/)

{E)

{e)
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míiu' f (|

Á z-rK-vltrJ ôľtg€tÜffi a tffĚPÉztfiÍ ftkttĺ be€pÍł* re ĺnegetgeđett.

.Ą z-ľ'K-vIÍI.S övę*tbęn a Efę€Bilit alatti běŕPfte ęĺtsdu * g#oftid'Éel feIeti 3'5
mÉnres fil&&aráĺ híaĺakítáÉä ti*itsĺees-
Á 7-FK-1ffi-3 łis€ŹĚtbeí a frsĺłotntĘ BřÍtÉfu bgäläbb 1 dtł fa ?ffi m'ł€aĺ
uiomro üte!Éüt ťa aglĘ a tftfusuôľ istgläzptt- i't{ ffÉtcf ffinsffigg$ÉÉgbäa Íü*ł:Je
lĘatá& 1Ü cotiirłĺämÉĺr:ljiŁ ktiaĘťs. vagľ tgg'haĺbkĐÍoftĺjll ťa ľd*t'

tr- JänosPáig*pa ľÉľ

o} T\ z-KP.lqil-I üveaet c€fňttÍ€g * feĺ'ĺdmn tęŁ * pa*ĺat bisłotgíĺó paĺ.iloĺ ćs
í}lĚĺnbel}'* illetčĺeg m'ltärHł *ebrczb€fäi el, 

"ľaĺanint 
a s'Ebóálbefu ftl$uĹ&i btjfuańi

eełüxbp {í{F$ň" ĺift) es ftĐtr*ffitlöeiĺi-l'=
b) .{ netóállory,$ ćpłľÉti ĺrrĺrľ*áiĺt*k ĺn*g&eĺffie eÍótľ e felvoou1äsi. xľ1lüeteÉ kö.ľiit

kśÍlh€f,im-.*
c} .{ mttróiľltĺmás sitese lniłťĺ ** alat tivéott gs ľIfllsztut fi*kaĺ az ün&oanáuyzct

vomtlęozo ľendeÍet atäpj't!} eÍőüeŤeĺt ňit*al*Eĺlpotobi. A pĐtĺ&'đó mkbĚtiĺfuk
kijelőítsľ ĺ podĺĺe*oxtĺukcios teĺt'' alĺtr1iĺfu f&{Eüje$. Á.urmyibm Eťeoaktg'*i
akol*óĺ rugrobb sftfui! & kŕifiigÉ.a lllĺbä satcĺegers,é' ĺlíkof Ńĺá$tŇĺsl
p':'đcskođui kĺĺ!"

d.} Jl' frťtróáÍlofiüús építe$i m'ffikili alatt.a ťelĺ'oĺntási t€fľilÉüEil. ĺĺ*sffiÍäde ffi
v,édsleŕfőt gouđołkołfui fue'll qĚüelčrti kaĺođázáE. ĺ vegeticĺós íđěĺłĺ&hao ümäaés
.d* ł trk lonbjfuĺü bttĺ lmotaífug}'

e} Áł új tĘĺťsů'tsü fe ffiťzs;itdntriô,je m leheł,relĺeseÉfu 1& cü.flÉl.
ft JŁ paĺk ełatr a mtrôáEonľás a egfoe*i roĺgk*E *cnáa a fľlsz*pt !ąfeijelń 8 ĺnéłęĺĺe

tĺöaľĺífutiaĺry.
g) ŕtä oňĺlo@fu fdszíni epiłđreeseteaar íÍlomábĺtobm tgiiletćaeklę.ahit'b 75;..ä.e

fęlett tęmčĺtřld.tĺkmäs oeulebet *eĺlrsebt 3"0 ĺł#esnÉł..

h} ĺł.töłtssaÍ3asekłga&hrwrsmsteľmĺifrlđfuĺwálható.

Đ. "Ąe ôr'tz'tt nľffętÉn a ťehefu felen beť$ítbľtů tś[ĚIrťtęíhĘ# brn*ĺí ffiÜ ď.
Tđŕ&i!Eľ
a} a ter i{łésÍt*sđfrr aa stábfuŁ a s'zab*l1'oaisi tľnffi j€t6E fuuuftoedgn'Łĺĺ a

hagn*Itfua ĺ#elig ĺ'Ęre kcłt bajtad
fttelęítesek-
łmlđďábtł"
klľľĺ.frttiĺlobetr""
jätszćľtłt,

saÔ&oĺĺlt, gľlĺépÍas'

(1&)

{! r}

t.
?

3,
*.
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A vizsgált ingatlanokľa vonatkozó ovezeti e}őírások a|apján a beépítési pataméteteik a
kölrctlrezólc

L1-.ĺ[[II-6 éoítési övezet

beépítési mód:

az építósi telek
legkisebb kialakítható

tertiieľ:
széiesség:

legkisebb kotelező

zĺildfelúled mértéke:

az épiilet
legkisebb koteleeő építmén},magassága:

legnagyobb mcgengedett építmén1rrn agassäga:

zánsorű bcęítés

500 rn2

15 % (méiygatázs esetén: 07o)

1(: m
Ĺ3 trI

zattsorő beépítés

500 m2

ó5 9.ô (sarokreleknél 8i}o'.b)

4,5g m2/62 (saĺokteleknéI: 5,Ĺl0 m2/rĺl1

15 % (mélvgaľázs esetén: 07b)

1óm
25m

legnagyobb megengedett

beépítési méľtékg ó5 9 il (sarokteleknél 80? o)

szintteĺĹileti mutatőja: 4'50 mz/m2 (saľoktcleknél: 5,00 gý/6z)
tcľcpszint alatti bećpítćsi mćľtćkc 85 % (ĺĺrćlygatázs esctćfi: 100o'.o)

L1.YIII-7 építésí övezet

beépítési mód:

az építési telek
legkisebb kialakítható

teľület:
szélesség;

I egnagyobb megengedetr

beépítési méĺtéke:
szintteĺüłeti ĺnutatóia:

legkisebb kotelezó

zöldfelületi météke:

az éptilet
legkisebb kotelcző épírménymagassĘa:

teľepszint alatti beépítésí mértéke s5 % (nélygatázs esetén: 100'qí)

legnag1'obb megengeĺlett építmén1'ĺnagassága:

z9
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z-FK.vÍl\-3 építési övezet

miiius 2(,

2 ł/a

700 o'/r,

15 96

4,5 m

záttsods. beér:ítés

500 mz
18m

ŕl5 0,o (saľokteleknéi 759 o)

4,0Ü m2 / m2 (saľoktelekn él:. 4,5$ ffiz / rrÝ)

15 % (mé\gatázs esetén: 09b)

16m
f3m

Á. NÁv adatszoŁgáltaľás szetinti cisszehasonlító ingatlanokĺa r.oĺatkoző ovezei előíľások
a|apjáĺ a beépítési paraméteľeik a következők:

Ll-vnl-l építési övezet

beépítesi móđ:

a telek
legkisebb kialakítható

tcľiilet:
szélesség:

legnagyobb męengedett
beépítési rnéĺtéke:
szintteriileti mutatóia:
teŕepsfint alatti beépítési méľtéke

legkisebb kötelező

zol<lfelrileti rnettéke:

az éptilet
legkisebb kotelező építménymagassága:

legnag1'obb megengede tt építménĺ'm agassäga:

beépítési móđ:

az építési telek
legkisebb kia}akítható

te rĺilet:
szélesség:

legĺlagyobb megengede*

beépítési mértéke:
szintteľĺileti mutatóia:
teľepszint alatti beépítési méľtéke 85 9b (Ínéb.gaľázs esetén: 100o..ô)

legkisebb kötelczó

zoldfeli.ileti méľtéke:

az épíi|et
legkisebb kötelező építĺnénvm agassága:

legnag1 obb megengedeľt építménymagassága:

30



L1.VIII-Z építési övezet

beépítési mód:

az építćsi teĺek
legkisebb kialakítható

tcrulcc
szélesség

legnagl'obb megengedett

beépítési méĺtéke:
szintteľúleti muta ľóia:
teľepszint alarti beépítési

legkísebb kotelező

zoldfeiületi météke:

az éptilet

L1-vIÜ.5 építési övezet

beépítési mód:

az építési telek
legkisebb kialakíĺható

terület:
széIesség:

legnagyobb rnegengedett

beépítćsi mért'éke:
szintterü}eti mutatój a:

Iegkisebb kotelező építménvm agassága:

legnagyobb megengedett építménymagas sága:

z|||1 míiu.s fó

záľtsoĺú beéoítés

500 m2
18m

ó5 9,o (saĺokteleknél 759 o)

3,50 m2fm2 (saĺokteleknéi: Ą00 mz/g1
méľtéke 85 % (mélygatázs esetén: 1009.,0)

15 % (ľnélygłtázs esetén: 0o;ô)

1óm
23m

záľtsoľri beépíľés

500 m2
18m

50 9ĺ (sarokteleknél 759ô)
3,50 m2f m2 (satoktelekĺréi: 4,00 m2/rn2)

7A o,6

20 s.-l

L2,5 m

19,5 m

terepszint alatľí beépítési méĺtéke
Iegkisebb lłotclező

zoldfelületi mértćke:

az épíi|et
legkisebb kotelező építménym agassŕ,ga:

legnagyobb megengeđett építménľmagassága:

JT
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F.) Éttékképzés

Á'z éľtéklĺépzćsnél kiilönfóle móđszeľek szetinť iĺáĺhatunk el. Ebbęn a konkľét esetben af
alkalmazott két módszeĺ telekćrték meghatätozása során z pizďl' zlapú Íorgalrni értékelés -
ez aája ugl.anis a hasonló ingatlanok korábbi értékesírési tapasztłJa;at a|apiźln ä
legmegn1r:gtatóbb éľtéket - a másik móđszer' a hozamszámításon alapuló módszer
lnaaĺzđĺ,ányétték meghatátozással, a feilesztési telkeket ezze| a móđszeľĺel lehet
legmegbízhatóbban éľtékelni.

F.1.} Éľtékképzés összehasonlító adatok módszeľéveĺ

.Ą. módszeĺ a|ka|mazćĺsánźů az énékelés időpontjában fellelhető hasonló jellegri ingatlanok
átait kell vetíteni az éttéke|és tfugyát képező ingatlanhoz. tĄ'z qjsszehasonlító adatok
beszeľezhetők ingatlanfoľgalmi cégek ĺđarbźľzisaubő|, nvilvános á:ĺ'erési adatokból,
foldhivatali illetve illetékhir.atali adatokból és az ađott gazdasági tégió szaksajtőjźlban
megielenő nyilĺ'ános ingatlanpiaci ađatok. '\z osszehasonlítás mindenkot szubiektív, az
énékető ĺ.éleményét nikľözi. Áz összehasonlítást tóbb szempont szeľiĺt lehet elr'égezni és
czck osszcsítésc crcdľnćĺyez,i az ćrtćkc|ćs taryyát kćpcző ingatlan a|apfuá*. Á. rncgkapott
alĺpfuat kell beszoľozní az íngatlan alapteľiiĺetével.

Az iisszehasonlításnĺál az a|á"}bi tényezőkte voltam figyelemmel:
, Äz iĺgađan ľendelretése,
. ;\ telepulés jeliege, az ingatlan fóIđraizi felcr.ése, telepüésen beliili

elhe}1'eekeđése,

. infĺastrukturális e}látottság, közmíívesítettség, annak kĺépítettsége, patarnéteĺei,
clérhctősćgc, színr'onala'

. . Ingatlanpiaci viszon1'ok (keľeslet, kínáląt) heýzete a v.wsgák ingatlan
köľzetében és iellegenek megfelelően keĺeskedelrni gazdasági funkció miatt
ľelatíve tár'olabbí kőľzetekben is'

l Az ingatlanok haszná|ata, fenntarľása soĺán ielentkező költséghatékon-vság.

' ,A, r'izs8ált ingatlanok beiegyzeľt és r'alós mutatói.
r '\ HÉSZ (Hclyi Építési Szabä|vzat) előíľásai eg1'éb, Żf ingatlan valós

hasznosításának lehetőségei.

A píaci éĺték az a pénzben kifeiezett áLt, aĺnelyéľt két szabad akarutu fél a
tr anLzakcíő id őp o nti áb an:

' eladói kínálati r'evői száĺldék szeľint létezik'
r ésszeni rendelkezési iĺlő biztosítĺrtt,
. stabil, megfelelő nvilr'ánosság jelenléte adott'
. speciális átlagostól eltérő ajánliathiĺĺnya (spekulatÍv ľétel, előszereteti r"étel, sľb.),

-. 
l.:.4g:.ľiaci áľalku keĺeteí között realieálódó adásr'étel.
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Á piaci összehasonlító adatokon alapuló piací éľték ÍÍÉgálL|aPításálhoz az a|áhbí
éľtékelési e|iátäst' kčivettem:

r Á N'{V Kelct-budapesti .\dóĺga.r,?;ztősőga L,ljárási és Illeték osztźlhyához
osszehasonlító adatok iránti kéĺelmet flyúitoram be. (2. sz. melléklet)

r Ą beszcľzett adatokat tcnđszefeztcm, kír'álasztoťtam a?, összchasoĺrĘasn
alkalmas adatokat.

r ,tz elemzésnél, osszehason|ĺtźisĺá| a faj\agos éĺték meg"áBapítása oly módon
töttént, hog," a vizsgá|t ingatlant minden hasonlító ingatlan aŽonos
éľtékmérőjével(éľtéknöv-elő. és értékcsokkentő tényezőír'el) cisszevetettem.

r 
'Ą számításokaľ tátbláĺzetos fotmäban mellékelem'

. Ivĺegallapítottam a koľĺiýlt fajlagos értékszämot
l Ą végköv-etkeztetés, énékmeghatátozás kotrigált failagos éttékek alapján

történt, maid a végső éĺtéket a kerekítés szabźiyai szeĺint hzarozammeg.
. Á iellemeó, hasonlítästa kjváJrasftott ingatlanok sorábĺil ki kellett eiteni a

szélsőségesen alacsony és szélsőségesen magas éľtékeket, mint nem jellemzó
adatakat.

F.1.1.) AN'Av ađatszolgáltatásból szátmaző tĺsszehasonlító adatok elemzése

I 3509-ł
10ĺt1tsp.
ľtromok u ?'

beépítetlen
foldteĺtilet

L1-VIn-1 t/1 2AB. 525 22 100 000 Ft 1?667 b\

3- 3# łe868tr
W#=+ €B.éb.t€łek łJ+ĺł+6 +śs8sŕ

ł€00€s €+ł.ł' 6,30 54€+€€&Ft 4,7"0{+R

3, 34801
1084 Bp.
Tolnay Laios u.

beépítetlen
íóldteľület

LĹvIľ-l 1!1 2012. 573 30 000 000 Fr 52.356 Ft

31913
1084 Bp.
Déti Nĺiksa u. 7.

egiéb teleh Ll.vtü.t 7/1 201 I 402 Ż3 000 000 Ft 5? 214Ft

řj 3ffi +s86€F
Đobeał.u"..łł

łełľéte+ek łJ-\IIłL5 I t4 W Łz14 ł++ł€€400
+r

6{-38Sł:t

35131

1086 Bp-
Błueĺ S. u. 5.

(Övez.eti
ten'lapon
Eĺdélr,"i u. 5.)

lakótelek Ll.\rĺII-1 1 i1 2011. t ĺ1B 80 000 ĺ)00 Ft 71 55ó Ft

Ł 5#ł'lŕ
łłs+€tr
}łoarĺłtltMiháłľ
łéť4s

hkátełek
Műsmłékł

L1-vĺĺt-1
ffi #Ą4 ł4e +3940ł-.#ł0

łt 95.łJ3.ł-łt

a). 35480
1ĺ)86 Bp'
}Íagdolna u !?.

beépĺĺeĺ1en
földteĺület

LI-YIII.2 1..'l 2A1L ft+ 50 000 000 F'r 9'7 fi6 Ft

35203
1084 Bir.

Józsefu,29.
lakótęIek Ll.vIrI-1 1/ĺ 2{\3. 8ó3 91 014 150 Sr 105 4ó3 Ft

ĺ0. 354&1
1086 Bp.
Dankó u.25.

beépítctieĺ
földteľjilet

L|.yIIÍ.2 t/1 2011 601 71 000 000 Fr i18 136 Ft

-')-f
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A' fenti adathaImazbőL az osszehasonlításľa alkalmas adatok kj,;alasztása az a|ábbi
seempontok ďapián töľtént:

f. adatz Áz adásvétel' tátgia ebben au esetben fleín az egész ingattran volt' anĺak csak egy

ľésze' Á vizsgálandó ingat}anok esetében 1/1 a tulajdoni háĺyaó., ęzétt ezt az adarot az
eĺtékelés soĺán Egvelmen kíĺ'iri hagytam.

5. ađat: ĺ\z összehasonlító ađatok mindeg.r'íke lakóör'ezetben helvezkedik eL Á.z építesi
előírások a lakóövezeten beltil is eltéthetnek' A.z 5. sz. összehasonlító ingatlan Ll.vuI-s
ör'czctbcn fckszik, aho| az ćpítési clőítások kiscbb bećpíthctősćgct cngcdnck mcg, mint
azokban az ovezetekben, ahol az értékelendő ingat}anok találhatóak L1-\TĺI-ó és

Ll-vfiI-7 clvezet. Erľe való tekintettel az énékelés sotán ez't. az adatot figyelĺnen kír'tiLl

hagytam. (Éľinti továbbá a2' száml:,koľábban mfu|<lzáĺtadatĺ:t is.)

7. ađat: Az osszehasonlító ingatlan lakóor'ezetberE de műemléki köĺnyezetben
lrelyezkedik el' A műemléki kömyezet építési e|őkásai ielentősen eltérhetnek a lakóĺjr'ezeti
előíľásoktó}, ezétt. az éttékelés során ezt az adatot figyelmen kír''iil ha5ytam'

A.z összehasonlításra a|ka1mas adatok a köĺ'etkezők:

Á fenti inptlanfoľgalmi aÄatok(1,3. +' ó' 8. 9. és 10. sz) failagos éľtékćnek áúaga:77 810,. Ft.

r\ ĺendelkezésĺe álló 7 db osszehasonlításra ďkaimas adat közül a 2 szélsőségesen alacsonv
ćs a 2 szélsőségesen magas failagos éĺtékű adatokat kíejn'e a 4, a 6. és a 8. szźtmi: adat
fajlagos éĺtékének át|aga.. 7 5 349,- Íł t-

:\z osszehasonlító adatok elemzésén alapuló énékelő rnódszet min. háľom
osszchason7itásta alkalmas ađat ľcnđclkczćsĺe állása csctćn vćgczlrctő el bízt'onságosan.
Iv[ivei a háľom ill. a hét adat számított álúagźľ:'ak értéke neÍn téf el ielentősen eg1mástói,
ez€t. a könni'g!| kezelhetőség ćľđekében a r'izsgált ingatlanok értékelćsét a 4. a 6, és a 8.

sz, ôsszehasonlító adat scgítségér'el végeztem el.



[Ttn| -i rr_l

za|1' máius 26,

E,1,2.) Áz ôsszehasoďító ađatok koľľekcióia

..l.z ősszehasonlító adarok elemzése soľán az alábbíkoľekciókat a|ka\maztam:

Áđásvéteĺ ideje

Á NÁ.V adaĺszolgáLtatása f01'1.-2013. ér'ig te{eĺJő iđőszakła tonatkaz(>aĺ taftalrmaz
adásr.éteľ adatokat' ÁlaHnos esetben eltétő időszakból szátmaző eladási źĺrakat
áľindexszel korľigálni sziikséges, ielen éĺtékelés soľán azonban ezt. a |<otrekciót az
ingatlanpiac elľnrilt ér'ekben mutatott stagnálása miatt nem végeztem el.

Ingatlanok elhelyezkedése

ś vizsgált ingat}anok és a ľende}kezésemre bocsátcltt N.t\r osszehasonlító ađatok
míndegyike Budapest VIII. kerúĺetben helJezkedik eI. j' VIII. keriilet egyes részei
azonbaĺl ielentós cltéľést muľatnak. Á. vizsgált iĺgaďanok Budapest YIII. keľĹrlet

Józsefváľos kozpont, és Szigony negyed kedilet részekben lrelyezkeđnek el. Á NÁV
ađatszo|gźl|tatás szeľinti ĺisszehasonlító ingadanok színtén a VIII. ketületben, viszont
rnásik keľiiletľészekben: a Csatnok negyedben ćs a Magdolna negyedben találhatóak.

Az értékelés soľán az elhelyezkedésből fakađó krilonbséget koľigaltarn' a számítzs során
0.5 9,.ô-os koľľekciós tényezőt alkalrmaztam.

Á r'izs#í]t és tisszchasonlító ingatlanok VIII. kedĺleten heliili e}helv'ezkedése

Jf,
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Telelĺrnéľet

.Ą .rizsgált ingadanok telelľnérete küIcinböző, ahogv a2 összehasonlítĺi ingatlaĺok
telekméľete is. ,Ąz értékelés során a telekméľetbőI adódó kúlönbsćget kotigálum, a

számitás soľán -10.től +i0 %.ig teĺjedő méľtékben alkalmaztam koĺľekciós rényezőt"

Építési övezet / az ingatĺxtok beépíthetősége

.Ą- r,izs8ált ingadanok és az osszehasonlító ingatlanok kĹilönboző építési or'ezetekben
helyezkednek el, ennek megfe}elően a bećpíthetőségúk is eltérő. Figvelembe vettem
továbbź, hory nćmely ingatlan saľoktctck, aho|, a2, ćpítćsi clőíľások nagyobb
beépíthetőségeľ engednek meg.

,Ąz éľtékelés soĺán a beépíthetőség méľtékébő} fakadó kiiltinbségeket kor:rigáltatfi' a

szźĺrĺútäs s <lrán 0- 1 0 7o -ĺ.l s koĺľekció s tényező t alka|maztam.

A r'izs$álandó ingatlanok ielentós része lakóovezetben helyezkedik el, két ingatlan a VIII.
keĺrileti szabáIvozasi tetł- szerint részben zoldövezetben fekszik:

3p:ż,

ľ* .nĺ
lr'
' 3ff2i

1'ĺ.
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5. számú ingatlaľľ Bp. VÍII. keĺ. Bókay János u. 37 . (htsz.: 36WI)

Äz ingatlan teľtilete a ľendelkezésemĺe bocsátott adatolł szetínt 883 m2. Ä, szabá|yozäsi
terĺ. szeĺint az ingaúan a Con'in sétány t€r:veuett meghosszabbítása rniatt ľészben
zoldovezetbe esik:

Z-F.K-\rIu.3 o.i.ezetbe eső íngatlanłész:

L1 -VIII-6 ovezetbe eső ingatlaľľész:

841. mz

42m?
ingatlan tenilete osszesen: 883 m:

Az ingatlan éľľékesítenđő tésze tehát minđossze 42 Ín2, e8}' kb' 7"42 méteres teiekteľület,
mely önmagában nem lehet építési teľĹiiet, ezért valós piaci konilmények kozott
énélcteleĺr. Egy ilyen foldterĹiłet csak a szomszédos íngatlan tulaidonosa, mint lehetséges
vásáúő szemszogéből értékelhető- ivíivel a szomszédos ingatlan (Bp. \rlil. ker. Bókay
János u. 35. L:ľsr'.: 36?42) szntć'n tnkormánrzad tuiaidonb Afi vft\ ezć'tt iavasolorr\ hogy
te|et<lgazítás soĺán a3(>241hĺsz-ú ingatlan 42 m2-es teruletót csatoljak hozzá a3(1242hsz_
ú ingatlanhoz. Ez esetben a 36242 hrsz-ú ingadan alapteľiilete 42 mz-tel megnövekszik, és
ennek megfelelően az ingat|an értéke is ennyivel nő.

6. száľ.ľru ingatlan: Bp. YIII. keľ. Leonatdo daVinci u. 34. (hrsz': 36253)

Áz ingatlan terĹilete a rende}kezésemte bocsátott adatok szeľint 876 mz. A szabź,Lyozási
teľr' szednt az lngaúan a Corvin sétány teľvefett meghosszabbítása miatt ľészben
zoldor"czctbc csik:

Z-FK-VIII-3 or'ezetbe eső ingatlaĺľész:
Ll -\rnl-ó ovezetbe eső ingatlantész;

458 rnz

418 m2

Ingatlan területe összesen: 876 m2

Az ingatlan ćľtćkcsítcndő rćsze tehát cgy 418 mz alaptcriiletri tclckrćsz. Áz L1-\{Ii-6
or'efet építési e\őfuásu szeľint az építési telek legkisebb kialakíthatĺ1 ľerü}ete: 500 m2. Áz
énékesíthető telektész tehát onmagában nem hasznosítható építési telekkéną önmagában
forgalomképtelen, szintén csak a szomszédos ingar}an ruJajdonosa számá-ta jelentl'ret
éttéket. .A. szomszédos ingatlan (BP, VIII. kcĺ' Leonaľĺĺo đa Vinci u. 36' htsz.: 36254}

ielenleg egy szlik, kisméľetri építési teielĺ. ;\mennyiben a 3(1254 hĺsz-ú ingatlan tulajđonosa
megr'"ásáĺolná a 36252 hľsz*ú Ęatlan értékesítendó telektészéą telekegyesĺtéssel
kialakítható lenne egy építészeti suempontból iobban hasznosítható építési telek. Ebben
af csctbcn a 36254 hĺsz-ú ingatlan tcdilctc 418 mz-ľcl novckcdnc, ćs cnnck megfclclőcn
hasznosíthatősága ós foĺgalmi éľtéke is noĺ'ekedne.

37
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rnLl
zĺ|l{. níius 26

10. I 36189 hrsz. lBalassa u. 7.

ffi.

#B--{Ęj
1ĺ**i Ě$

effi"ffi'

41. sz. kép

42' sz.kép

lĺz iĺgat|an álta|änos bernutatása, ađatai
.{ telek tapéz alaktl' olda}ainak atánya' kb. 1:3, az utcáya|parhuzamos olđal a ľĺil.idebb' ń.

Földhiĺ'atal n'vilr.ántaĺtása szeĺint az ingatLan kivett beépíteĺlen teľtilet. .Ą szakértó a
helyszíni szemle soľán megáIlapította, hogv a jelenlegi állapot megfelet a rulaidoni lapon
fęlturrtctett megner"ezésnek. ;\z ingatlanon ielenleg a szomszédos ingatlanokkal

g:lľ:::"*ľ4ťĹľÉŁte}: --
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Á nrlaidoni lap szeľínt az ingatlan tulaldonosa: FUTURE,{L 1. Ingatlanbefektetési.Ą'lap,
aiajđoni hányaď: 1' / 1',

Á nrlajdoni lap nem tafialmaz bejegyzést'

Bp. \TII. keľ.
Déľi Miksa u'

7-

Bp. VIII' kcĺ.
Raueĺ S. u. 5.

Bp' VÍII. ker.
Magdolna u. 27.

Hrsz. lj jjiĺiił;'$6]F;y,.:|ł 34943 JJIJT 35480

Fajlagos ár
(Ftlmł 51 214 71 556 97 276

Telek teľiiůete (m2) iiii;ii:;liiťĺfr'Ýj TJ? 111 I 514

Korękciós
tényező

telekméĺet
59'o -50t6 5o.ir

Elheli.ęzkedés
Csaĺnok
negyed

Csamok
negĺeđ

IvÍagdolaa
negr'eđ

Korrekciĺ1s
tényező

eihelvezkeđés i#Ěi#ffi 0% ołk 3o1ĺ

Eoítési oĺ,ez,et I.I-\IIII-1 I,l.vľI-t r,1-vtli-2
Saľoktelek

'iiłiiiilii#ilirl; rgen
Koľĺekciós

ténvez,ĺí
beéĺíthetösés

łiFĺÍffi ) -/o 5.qi 0o,;

I(oľrekció
<isszesen

1090 0o'ä 8o.,b

ĺ(oľľigált failegos
érték (Ftlrn) ffi 62 935 7ĺ 556 105 058

'Ą r.izsgált Ęatlan telekéttékének megállapítása az ősszehasonlító adatok korľigált fajlagos
érteke alapján:

,Ż c,.{s.' ę v l Á'lł*n;ÁLtŁŔLds's,

l lt5 ť'Ą-ŤLÁN!ř l,\c't *ęt. ĺlě v, @ i'iľo
Ä

, ľ,ĺ,ŕffi
7.r,./Ś',ť,{. 4,(t 

\'

śs'tool,. EÜ,3ął\c 00*
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11. ĺ 36188 hľsz. lBalassa u' 9.

ź
'i .,

;tÜ
,.+

lv ingat|an áĺtalános bemutatás a, adatai
A telęk ľrupéf alaku, oldalainak arfulya' kb. 1:3, az utcävalpáthuzamos oldal a r.öv.idebb. Á
Folđhir'atal nyilvánmnása szeĺint az ingatlan kir.ett beépítetlen teľiilet. Á szakéľtő a
helyszíni szemlc so.ľán megállapította, hogv a jelenlegi állapot megfelel a ĺulajdoni lapon
feltiintetett megrrer'ezésnek'
ósszev<rnva paĺkoló rnűköđik.

46' sz. kép

47' sz. kép 48. sz. kép

.ĺ9. sz. kép 50. sz. kép

.\z ingatlanon ielcnleg a szomszédos ingatlanokkal



r+ sa-aŁĺn)leł*J1 ą.
,v"ntŁl.ąu,Ł , oĺ,uŕ

G5. .(4ąttát ,\ sląt.,<!|d3 ve]trłi3 na\ i'3o.{ "-ąok,ą'
Ą b\unyĺ íąq7ątton 9Le/h.Pn{1äbJ| nę ,v? ,, |evą,n-s.

zł't.4. május z6'

.A' rulaidoni lap szednt az ingadan rulajdonosa: FUTURE.{L 1. ingatlanbefektetési Álap,
tutajdoni hányad:7l1.

Á. tulajdoní lap nem uttzlmaz beieg1zést.

íffi
ii,F.t#

Bp. \IIII. ker.
Déri Milĺsa u,

Bp. VIII. kcľ.
Baucľ S. u 5.

Bp. VIII. ker.
Magdolĺra u. 27'

Ílĺ.sz. |liii!ii;:Đi[.a,"8.:;íi;R 34943 35131 35480

Fajlagos ár
(Ft1m,) ,iŕÍiÉ.,ffi 57 2t4 71 556 97 f76

'ľelek terĺilere (me) ijĺÍ,ffi#'ilĺ; 402 11 18 5L4
Korľekciós

tényező
telekméret

,iIĺiÍffi
)-/ r -79ź

EIhelľezkedés ,Íił Csarnok
negyeĺl

Csamok
negred

Nlagdolna
negl'ed

Korrekciós
tényező

elhelvezkedés
0% 0o.'o 3,ĺo

E Ôl'ezet iiĺiil.Ił.'',#{!ĺjIl.:j Ll-viil-1 Lt-\rIiI-1 I'1'ĄĺI|I.2
Saľoktelek łłił'.fi1+#ĺ:l:;ił igen
I(on.ckciós

tén'ĺ.ező 59',o 5o'.źl 00. o

Kotekđó
ősszeseĺr

iłłłíÍffi 80,ô -Zsr'o ()D.,b

I(orrigáLlt failagos
étték (F.t1rn) ffi 61 791 70 t25 103 113

Ä r'izsgált ingatlan telek&tékének megáIlapítása az összehasonlító adatok koľĘált fajlagos
énóke alapján:

Z c "ćŚ ' ťru.ĺ k|1+1) Ä.L \' T-Ą {-ŕF.<

iĺjó-A-rL$np-,PiA1-{ $e.r.. luiiľ. @ cś%

ffi
t

i#
\

s.ĺ.aoc/p t./ +,Í,*íĄt,čCC( z;'(š',Lt,44,

{t


