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Budapest Józsefuáľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testůilet e számára

Előteľjesztő: dľ. Pesti Ivett igazgatőságelnĺike

A képviselő-testtileti iilés időpontj a:2016. február 4.

Tárgy: Javaslat a Budapest VIII., Tĺjmő u. 16. szźlm a|atn laklĺsok és nem lakás céljĺĺra

A napiľendet nyilvrĺnos tilésen kell tárgya|nl, a határozat elfogadĺásához egyszeľÍĺ
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VáľosgazdálkodásÍ és Pénzüryi Bizottság véleményezi tr
Embeľĺ Eľőforľás Bizottság véIeményezi tr
Határ ozati j av asLat a bizottság szźtmár a:

A Vlĺrosgazđrálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő.testiiletnek az

Tisztelt Képviselő-testtilet !

I. Tényáltás és a dłintés taľtalmának ľésdetes ismeľtetése:

A Budapest Józsefrrárosi onkornrĺányzat Képviselő-testíilete 153/f014. (VuI. 27.) szĺámú
hatáĺozatźtban elfogadta a ,,Megállapodiĺs a Corvin Sét,ĺĺny projekt keretszerződés kĺizös
Tregegyezessel történő |ezźrésánől,, elnevezésű megállapođĺást (a továbbiakban Megállapodás)' Az
onkormányzat és a megvalósítísban ľészt vevő befektető paľtlreľ közösen úgy di'ntČ'fiôk, hogy a
teľtileten lévő egyes ingatlanjaikat csereszeľződések ľévén, hĺárom ütemben átadják egymásnak, igy
mind a Coľvin Zrt., mlnd az onkormźnyzatmegvalósíthatja a teľtiletet érintő fejlesaési terveit.

A Megállapodás alapjłán Ingatlan Cseľeszerződés trI. E|őszerződés keľült megkötésre a Futureal 1

Ingatlanbefektetési Alappal.

Az ngat|ancsere 3. ütemében keľül sor a Tömő utca 16. szátm a|atti társashánö,nkoľmányzati tulajdonú
albetéteinęk és a Befektető érdekeltségéb e tartoző Szigony u.32. szźtm alatti iires telek cseréjére.

A Megállapodĺás értelmében amennyiben a kiegészített szakértői vélemény szerint az összes albetét
éľtéke 55.000.000'- Ft - 75.000.009::.."T1 k'.Q.?9.ľi sávbaĺl keriil megýatározásra, akkor a:z
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éľtékkĺiliinbözet megfizetése melĺetkötik meg a felek a csereszeľződést. Amennyiben az új éľték fenti
sávon kívül esik, úgy felek a Megállapodás 3.16. pontja szerinti eljrárást (T16 eljĺárás) a|kalmazzźk' az
alábbiak szerint:

- az onkormányzat a tulajdonát képező Tömő utca 16. önkormĺĺnyzati fulajdonú albetétekľe
elővásáľlási jogot alapít a Befektető által kijelölt cég javára (ez az ęIoszeruadés aláírásával
egyidej űleg megtörtént),

. az önkormrĺnyzati lakásokat és helyiségeket az onkormĺányzat 2015. december 31-ig kiüríti (a
kiiirítésre mźtr 20|5. jillius hónapig sor keľülQ,

- az onkormányzat a tulajdonátképezó kiürített Tomő utca 16. szźtm a|atti éptiletben elhelyezkedő
albetétet<re együttesen történő éľtékesítésére nyilvĺános pźiyázatot ír ki a vonatkozó
jogszabályokban előíľtak szerint, a kiegészített értékbecstésben meghatáľozott foľgalmi érték

Íigyelembevételével,

- sikeľtelen pźiyźaatesetén, apźůyźv.atotmindaddig ismétli, arĺigazéľtékesítés sikeľrel jáĺ,

- amennyiben a befektető a Tömő a.16. szźm alatti tĺĺrsasház iinkoľmányzati fulajdonú albetétęit a

nyilvános értékesítés sorián megvásrĺrolja' a Felek az albetétękľe vonatkozó adásvétęli szerződéssel

egyidejiĺIeg adasvételi szerzódést köfuek a befektető tulajdonában lévő Szigony utca 32. szźtm

alatti telekľe, az kányadő értékbecslésben meghatározoÍĺ vételáľon.

2015. januĺáľ 6-án készült igazságiigyi szakértői vélemény az albetétek összértékét |07.767.000,-Ft.
baĺ áů|apitotta meg, ezért a T16 eljrárás Megállapodásban rögzített alkalmazási feltételei te|jesiiltek.

Eľľe tekintettet a Képviselő-testĺilet - a felĺilvizsgálat értékbecslés alapjĺán, mely 184.600.000,- Ft-ban

ál|apította megazösszértéket- I94l2:oI5. (Ix. 17.) számú hattltozatZ. pontjában úry döntött' hogy

,,elfogadja ahatározat mellékletét képező, a Budapest V[I., Tömő u. 16. szám a|atti,36259l0lN1,
36259/0/N4, 36259t0/N5,36f5910/N7,36259101Nr0, 36259101N1r, 3625910/N12, 36259/0lN13,
36259/01N18, 36259t0/N19, 36259t0/N20, 36259/0/N23, 36259/0/N24, 36259101N26,

36259/O/N27, 36259/OlN28, 36259/0/N29, 36259/01N30, 36259/0lN3I, 36259/0/N32 hrsz-tt

lakások és nem lakás céljĺáĺa szolgáló helyiségek egyĺittes elidegenítésére vonatkozó pá|yźaati

felhívást az a|źlbbi feltételekkel :

a.) a minimális vételár: 184.600.000'- Ft'

b.) a pźl|yázatbírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételáľ,

c.) a lakások és nem lakás céljáľa szolgáló helyiségekre csak egyĹittesen tehető érvényes aján|at."

Apát|yázat}}I1. szeptember 28-tól 2015. októbeľ 19. napjáig keľült kifiiggesztésre, továbbá megielent

a Józsefuáľos címiĺ helyi lapban, az onkoľmányzat internetes honlapján és a www.kisfalu.hu

honlapon, tov ábbá az iĺgat|an.com hirdetési feltileten.

A pźlyázati hatĺáridőn belül a dokumenĹációt senki nem vásĺĺľolta meg, igy aján|at benyújüĺsaľa sem

került soľ.

A páiyázat |ezfuő döntést a Képviselő-tęstiilet fę|hata|mazÁsa alapjan a Yfuosgazdálkodási és

Pénzügyi B izottság 12 5 7 / f0 I 5 . (XII. 0 7. ) szÍľmtű hatźr ozatźtban hozta me g.

A Corvin Sétĺíny Pľojekt megvalósítlása során vállalt kötelezettségek teljesítése éľdekében újabb

pá|yfuzatközzétéieĺe sztikséges, mivel az onkoľmányzat aztváůta|whogy az ingatlan pźiyázattftjźtĺ
történő elidegeníteséľe mindaddig kísérletet tesz, amigźV nem lesz eredményes.

AztĄ pźiyázertkiírása sorźn azonkormányzatnakkét lehetősége van a minimális vételáľ megállapíĺása

tárgyźtban új értékmegá'||apítő szakvéleméný készíttet, yagy a Versenyeztetési szabźůyzafuől szóló

47ĺ2oI5. (II. 19.) szamú Képviselő-testĺileti hatźnozat 74. b) pontja alapján lehetősége van az első,

eredménýe|en páiyáuati felhívásban meghatározott vételĺáľ 75 %o.źban meghatĺározri. Tekintette| ata,
hogy az eredménýelen pźůyźnati felhívás a|apját képező éľtékbecslés feliilvizsgáĺatáľól szóló
szakvélemény naryon nagy eltéľést állapított meg a 2015. januźn 6-án készült szakvéleményben

foglďtakhoz képes! továbbĄ hory a páÄyźrateredménytelenül zárulą új szakvélemény késztilt.

A 20l6.január 5-én, a Diamond Ingatlaniľoda Kft. (Veľes Edit ingatlan értékbecslő-vagyonértékelő)

által készített ingatlanfoľgalmi szakvélemény a lakások és helyiségek forgalmi értékét az alátbbiak

szeľint hatłáľozta mes:



heIyrajziszźml emelet/ajtó

alapterület
tulajdoni
lap szerint

ĺďl

alapterület
énékbecslés
szerint (m2)

forgaĹmi érték
kiegészített

362s9/0/Nr fsz. 1 35 37.76 5.300.000 Ft

36259/0/N4 fsz.4. 29 29.86 4.600.000 Fr

36259/0tN5 ťsz. 5. 38 38.18 5.700.000 Fr

36259/01N7 fsz.7. 52 50.83 5.800.000 Ft

36259/0/Nr0 LlI. 53 s3.77 8.100.000 Fr

36259/0tN1,r r./2. 34 37.39 5.100.000 Fr

36259/0tN12 r./3. 67 67.78 7.600.000 Fr

36259tjtN13 r./4. 32 32.95 s.900.000 Fr

36259/0/Nr9 I./9. 34 34,59 4.100.000 Ft

36259/0/NL9 I./10. 53 51,10 8.800.000 Fr

36259/0tN20 tr.i 1. 53 54,83 8.000.000 Fr

362s9tjtN23 n./4. JJ 33,65 5.900.000 Fr

36259/0/N24 n.t5. 32 33.75 s.900.000 Ft

362s9/0tN26 n./7. 53 52.14 8.s00.000 Ft

36259/0/N27 rr./8. 59 63.s7 7.000.000 Ft

362s9/0tN28 r,./9. 34 34.57 4.700.000 Ft

36259/0/N29 n./r0tb. 25 25.96 3.700.000 Ft

36259/0/N30 n./10/a. 27 26.95 5.200.000 Fr

362s9/0/N3r ĺizlethelvisés 60 61.80 5.000.000 Fr

36259t0/N32 raL<tár 39 40.31 2.400.000 Fr

osszesen 117.300.000 Ft

Ujabb páiyázat kiírását javasoljuk, az e|ózó pźůyźľ:ati felhívásban közzétett minimális vételárnál
alacsonyabb értéken, tekintettel arra, hogy azon az értéken nem találkozott a keľeslet és a |łjná|at.

Az íjabb pźiyázatí felhívást az a|źhbi feltételekftel javasoljuk kozzéteffii:

Apźiyázatcélja: aBudapestVIII., Tömőu. 16. sziĺm a|atti,36259 hrsz-útársashazban talźllható20db,
36259/0/NI, l3-5, 17,lI0-I3, lI8-20,23, l24, /26-32 hrsz-ú lakások és nem lakás céljára szoIgtiő
helyiségek együttes elidegenítése.

A minimális vételar összege: 1 17'300.000,- Ft (a véte|áratÁfa nem terheli).

A pźiyánat bkáiati szempontja: a legmagasabb vételĺár.

Az érvényes páiyźuatravonatkozó kikötés: az ingat|anokra csak együtt tehető érvényes aján|at.

II. A beteľjesztés indoka

A pályźaat eľedményének megállapitásźlval kapcsolatos dĺintés meghozata|ára a Képviselő-testtilet
jogosult, tekintettel ana,hogy aziĺgat|arléľtéke meghaladja a 100 millió Ft-ot.

m. A dłintés célja, pénziigyi hatása

A döntéssel az onkormźnyzat a Corvin Sétĺány Pľogľam megvalósítása során kitllzött és vállalt
kötelezettségeit telj esíti.



A döÍItéS azöÍlkormźľryzat szttmárapéĺlnlgyihatássalnincs. Az onkormrányzat szźtmárapozitív hatás,
a lakások és helyiségek elidegenítése esetén lesz, amennyiben a pźiyázatra érkezik ajźn7at, és az
eljarás lezźtrása érvényes és eredményes lęsz.

A döntés meghozatalafedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet ismeľtetése

Az onkormanyzatvagyonáről és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásráról sző|ő 6612012. (xil.
13.) számú önkormányzati rendelet 16. $ aa.) pontja a|apjźtn, a Képviselő-testĺilet a tulajdonosi
j-oggyakorló a 100 millió Ft feletti értékű vagJon tulajdonjogának és éľtékhatźtrtő| fiiggetlenül az
onkormányzat torzsvagyonába tartoző _ elidegeníthető _ vagyon tulajdonjogának átnlhźnásźrya|
kapc solato s dĺintés meghozata|źnáI.

A versenyeztetési eljárás lebonyolításĺának részletes szabályaira a Veľsenyeztetési SzabáIyzatról szóló
47 l20I2, (II. 1 9.) szźlmű Képviselő-testtileti határozat iľányadó.

A Versenyęztetési Szabźiyzatról szóló 47l20I2. (II. 19.) számú Képviselő-testtileti hatźrozat II.
pontja értelmében: A nyilvános versenyeztetési eljárás kiírását közzé kell tenni:

a) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájĺán'

b) a Lebonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben,

c) aJózsefuźľos című lapban,

d) az onkormányzat és aLebonyolító internetes honlapján,

e) az onkormányzat és a Lebonyolító rendelkezésére á1ló egyéb internetes hiľdetési portálokon,

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

Ahatározat 12. pontja szerint, a hiľdetmények kifiiggesztésének időtaľtama, valamint a megjelentetés

és az ajźtn7atok benyújtásanak határideje között legalább 15 munkanapnak kell eltelni.

A határozat 13. pontja szerint a hirdetmények közzétételenek költsége nem haladhatja meg a
vagyontźrgy forgalmi értékének az I %o-áń. A Kiíľó döntése a|apján ettől el |ehet térni.

Ahattrozat7{.poĺtjaszerint: A minimális vételaĺat, ha a Kiíró másként nem dönt
a.) első izben az ingatlan értékbecslésében megállapÍtott forgalmi érték 100 %o-akĘezí,
b.) második pźiyázat esetében azingat|anértékbęcslésében megállapitott forgalmi érték75 %o-a

képezi, ha az e|ső árveľés azért volt sikeľtelen, mert az árverés megkezdését megelőzően senki
nem regisztrált,

Fentiek alapjźn kérem a Tisztelt Képviselő-testĹilet, hogy a pźiyázatta| kapcsolatos döntését meghozri
szíveskedjenek.

IJ.altőrozatijavaslat

. ' . . . ..12016. ( . . . . ) szźtmu Képviselő-testiileti hatáĺozat:

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

I.) hozzź!źrul a Budapest VIII., Tömő u. 16. szźtm alatti,36259/0/N|' 36259l0lN4,36259l0lN5,
36259/0tN7, 36259t0/Nr}, 36259t0/NrĹ, 36259101N12, 3625910/N13, 36259/0/Nr&,
3625910tN19, 36259t01N20, 36259t0tN23, 3625910/N2436259/01N26, 36259/01N27,
36259/0lN28, 36259l0lV29, 3625910lN30, 36259l0lN3I, 36259l0/N32 hrsz-u lakások és nem
lakás cé|jźra szo|gá|ő helyiségek nyilvlínos, egyfordulós páiyźzat útján töľténő együttes
elidegenítéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. február 4'

2.) elfogadj a ahatźrozat mellékletét képezó, a Budapest VIII., Tömő u. 16. szám a|atti,36f59l0/N1,
3625910tN4, 36259/01N5, 3625910/N7, 36259101N10, 3625910/Nrr, 3625910/Nrz,

n
w,/ĺ/

36259t0tNr3, 36259101Nr8, 36259101N19, 362s9101N20. 362s9/01N23.



3625910lN2436259/0lN26, 3625910ĺN27, 3625910lN28, 3625910lN29, 3625910/N30,
36259l0/N3I, 36259/0/N32 hrsz-{llalĺások és nem lakas céljĺáľa szolgáló helyiségek együttes
elidegenítésére vonatko ző pźiyázati felhívást az alábbí feltétęlelĺJ<el:

a.) a minimális vételár: 117.300.000,- Ft,

b.) a pźiyázat blĺtiati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételar,

c.) a lakásolľa és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre csak egytittesen tehető érvényes ajźn|at.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. február 4.

3.) a pá|yźnati felhívást a Képviselő-testĺilet 47l20I5. (tr. 19.) szźnrúhatźrozatábaĺ foglattak szerint
teszíkozzé.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zĺt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016' februźr 4.

4.) felkéń a Józsefuáľosi Gazdalkodási Kĺizpont Zrt.-t, a veľsenyeztetési eljĺárás lebonyolítástra, és a
pźúyánat eredményére vonatkozó javaslatátt terjessze a Képviselő-testíilet e|é jővźŕragyźts végett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Hatáľidő: 2016. április 30.

A döntés végrehajtását végzo szewezeti egység: Józsefuáľosi GazdálkodásiKozpontZrt.,

Budapest, 2016. januér 25,

ĄkÁ,Mď-
igazgatőság elnöke

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edina
jegyző

nevéb en és mesbízásából :

l ĺ/'ll r

.k . vfraú/j,(v. dr. Mészar Erika
a|jegyzó ZÜ jij 'i.i.ii l5.

Melléklet: ptiyźnati dokumentáció
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Páůyázati felhívás

A Budapest Fővĺíľos VIII. kęrĹilet Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testiiletének ......
szátmu hatáĺozata alapjan nyilvĺános egyfoľdulós pá|yazatot hirdet a tulajdonát képezo
Budapest VIil., 3625910/Nt, 36259/0/N4, 36259/0/N5, 3625910/N7, 36259/0/NtO,
3625910lNrr, 36259101N12, 36f59l0lNr3, 36259101N18, 36259101N19, 36259101N20,
36259/0lN23, 36259ĺ0lN24, 3625910lN26, 3625910/N27' 36f59lolN28, 3625glolN2g,
36259l0lil30, 36259l0lN3|, 36259l0lV32 brsz-tl lakások és neffI lakás céljara szol,gźĺ|ő
hel ý s é gek t'ĺzár őlag együttes elidegenítés ére.

1. A pályá zati fe|hív áts közzététe|e

A pá|yázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabźiyzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatala
hirdetőtáblájźn, a Lebonyolító ügyfélfogadásľa szolgáló helyiségében, a Józsefuaľos című
helý lapban, az onkormźnyzat és a Lebonyolító honlapjĺín, tovĺĺbbá az onkormźnyzat és a
Lebonyolítő szźlmźra eléľhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló
internetes hirdetési portálokon teszí kozzé.

A Kiíró jogosult a veľsenyeztetési eljárást annak báľmely szakaszźtban indokolás nélkiil
visszavonni, és eľről köteles hirdetményt kifiiggeszteni. A veľsenyeztetési eljaľás
visszavonása esetén _ amennyiben a dokumentáciőt az ajiínlattevő ellenérték fejében kapta
meg - a Kiíró köteles az e||enffiéket visszafrzetni. A pá|yźzati dokumentáció ellenértékét a
Kiíró ęzen kívĹil semmilyen más ęsetben nem fizeti vissza.

2. Apáiyálzatĺ kĺírás adatai

Apá.tyá'zat kĺíľója:

A' páiy ánat lebonyolítój a:

Apá.tyá.zat jellege:

A'páiyázat célja:

A páiyánati dokumentáció ľendelkezésľe
bocsátása:

Az lngat|an minimálĺs vételára :

Az ajánlatl bĺztosíték łisszege:

Äz ajánliati bĺztosíték beÍizetésének módja,
szńm|aszámz

^z 
ajánlati bĺztosíték befizetés

beéľkezésének hatáľÍdeje:

Äz aján|atok leadás ának hatáľĺdej e :

A páiyázattal kapcsolatban további

Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat (1082
Budapest, Baross u. 63-67.)

Józsefüiáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
(1082 Budapest' Baľoss u. 63-67.)

nýlváno s, egyfoľduló s p á|y ázat

tulaj donj o g átruhźzás ( elidegenítés)

50.000,- Ft + Áfa

117.300.000,- Ft

46.920.000,- Ft. Az ajźnlati biztosíték
befizetése csak Magyar Forintban
teljesíthető, éľtékpapírľal, bankgaranciáva|,
zźiogÍarggyal nem helyettesíthető.

átnta|ás, a Józsefuarosi Gazdálkodási
Kĺizpont zÍt. K&H Banknál vezetett
10403387-00028859-00000006 szétmil
szárĺiźĄźra

20|6. február 29. (hétfő) 24 őra, Az ajanlatí
biztosítéknak a megieltilt hatĺáridőig a
bankszĺĺml ált a meg kell érkeznie.

f016. mĺárcius 1. (kedd) 10.00 óra

Józsefuarosi Gazdálkodási Központ zrt.
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infoľmáció kéľhető:

A páiyázatta|
megtekĺnthetők:

éľĺntett ingatlanok

Az aján|atok bontásának időpontj a :

Az aján|atok bontásának helye:

A pá'ilyá.zat eredményét megállapító
szervezetz

A páůyánat elbíľálásának határideje, és a
v árhatő eľedményhiľdetés :

A' páiyázati elj árás nyelve:

Elidegenítési Irodáj an

Tel.: 06-1-333-678|l|22 vagy 123 mellék,
06-1-216-6961

2016. februaľ 8. (hétfő) és 20|6. februar 26.
(péntek) között előzetes időpont egyeztetés
alapjan. Időpont egyeztetése a Józsefilarosi
Gazdrilkodási Közpoĺt Zrt. onkoľmányzati
Házkeze\ő Iľodájrĺn lehetséges 1084
Buđapest, Tavaszłnezó a.2., Tel.: 06-1-210-
4928,06-t-210-4929

2o16.miĺrcius 1. (kedd) 1005óra

Józsefuiíľosi Gazdálkodási Központ Zrt..
1083 Budapest, Losonciu.2.I. em. tárgya|o.
Az aján|attevők a páIyázatok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Fővĺíľos VIII. keľĹilet Józsefułĺros
onkormanyzat Képviselő-testĹilete

2016. április 30.

magyar

3. A pátyázattal éľĺntett ĺngatlanok:

Apá|yźzattal érintett lakások és nem lakás céljĺíľa szolrgźiő helýségek kiürítése megfortént, az
ingatlanokľa vonatkozóan nincs érvényes béľleti, vagy hasznáIati szeruődés, azok tiľesen
kerülnek elidegenítésre, és a leendő tulajdonos részére birtokbaadásra. Az ingatlanok ľészletes
bemutatását a pá|y azatí dokumentáció melléklet ét képező éľtékbecslé s Íartalmazza.

A 20|6. janurír 5-én kelt, Diamond Ingatlaniroda Kft. (Veres Edit ingatlan éľtékbecslő-
vagyonéľtékelő) által készített éľtékbecslés szeľint az e1yęs önkormłányzati tulajdonrĺ lakások

i éľtéke a kĺivetkező:

heIyajziszźlm emelet/ajtó
alapterület

tulajdoni lap
szerint (m")

forgalmi éték

foľga1mi
érték a
teljes

érték%-
źtban

362s9/0lNr fsz. I 35 5.300.000 Ft 4.52

362s9/0/N4 fsz.4. 29 4.600.000 Ft 3.92

362s9/0/N5 fsz. 5. 38 5.700.000 Ft 4.86

36259/0tN7 fsz.7. 52 5.800.000 Fr 4,94

36259/0/Nr0 I. em. I 53 8.100.000 Ft 6,9r

362s9/0/Nrl I. em.2. 34 5.100.000 Ft 4,35

36259/0tN12 I. em.3. 67 7.600.000 Ft 6.48

362s9/0/Nr3 I. em.4. 32 5.900.000 Ft 5.03 /- 'žĺ{." '';' ,.
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36259t0/Nrs I. em.9. 34 4.100.000 Ft 3,50

36259t0/N19 I. em. 10. 53 8.800.000 Ft 7.50

362s9tÜ/N20 tr. em. I 53 8.000.000 Ft 6.82

362s910tN23 II. em.4. JJ 5.900.000 Ft 5,03

362s9/0/N24 tr. em.5. 32 5.900.000 Ft 5,03

362s9t0tN26 tr. em.7. 53 8.500.000 Ft 7.25

36259/0tN27 tr. em. 8. 59 7.000.000 Ft 5.97

36259/0tN28 II. em.9. 34 4.700.000 Ft 4.01

362s9/0tN29 tr. em. 10/b. 25 3.700.000 Fr 3,15

36259tDtN30 II. em. 10/a. 27 5.200.000 Fr 4,43

36259t0/N3l ĺizlethelvisés 60 5.000.000 Ft 4,26

36259t0/N32 raktár 39 2.400.000 Fr 2,05

osszesen 842 117.300.000 Ft

F elidegenítést ea nem terheli, mivel a lakások és helýségek elidegenítésére az
onkormĺányzat az Afaköľbe nem jelentkezett be

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- a Nemzeti vagyonról szóló 2011'. CXCVI törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a Magyar
Allamot mindęn elővásaľlási jog jogosultat mege|őzó elővásáľlási jog illeti meg. Az
elővásarlási jog gyakorlásiíra a Magyar Allam részére fennálló hatáť'idő az e|ővásáĺlási jog
gyakorlásaľa felhívó értesítés postara adásának napjátő| szźtmított 35 nap.

. az egyes állami tulajdonban lévő vagyontáľgyak önkoľmĺányzatok tulajdonba adásaról
szől'ő I99|. évi )ooilIl. tv. 39. $ (2) bekezdése alapjźn a Budapest Fővráľosi
onkorm:ányzatnak elővásĺárlási joga van.

- a fulajdonos Józsefrĺarosi onkoľmźnyzat a Corvin Zrt. javára szeruődésen alapuló
elővásĺíľlási jogot alapított, amely azingatlarl-nýlvántaľtásban bejegyzésre került.

Eladó azíngatlanokat a fent megjelölt elővásárlási jog jogosultak ilyen irányu ĺy|atkozatźnak
kézhezvételétől, vagy a teljes vételĺíľ beéľkezésétől számított 5 napon beltil adja Vevő
birtokába, attól fliggően, hogy melyik töľténik meg később. Amennyiben az elővásáľlásra
jogosultak błírmelyike élni kívlán elővásaľlási jogával, úgy az adásvételi szerzódés
elővásĺíľlásľa jogosult és eladó között jön létre. Ez esetben a beťlzetett ajźln|ati biztosítékot
Eladó a nyi|atkozatkézhezvételétől szálmitott 15 napon belül visszautalja a Vevő részér. A
beflzetett összeg után elađó kamatot és bármely jogcímen igényelt költséget nem fizet.

4. A páůy átzat cé|ja, taľtalma

Az elidegenítésre kerülő lakások és nem lakás céljĺáľa szo|gá|ő helyiségek a Budapest Fővaľos
VIII. kęrület Józsefuĺírosi onkormźnyzat kizĺíľólagos tulajdonát kęezik, elidegenítésükre a
Nemzeti vagyonľól sző|ő 20|1. évi CXCVI. Ń, d Budapest Józsefuárosi onkoľmĺányzat
vagyonaľól és a vagyon feleťti tulajdonosi jogok gyakorlásaľól szóló 66/20t2. (X[. 13.)
szétmű önkoľmrányzati ręndelet, vďamint a Képviselő-testtilet 47/2015. (II. t9.) szárltl
hatfu ozata(Versenyeztetésiszabályzat)voĺatkozik.

Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő a véte|źrat

/, - egyösszegben, készpénzben' vagy

il,ĺ/
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- banki hitel felhasznáitsáva|.

A nyeľtes pá|yaző köteles a páIyźnat elbírálásĺíról szóló értesítés kézhezvételét követő 15
munkanapon belül adásvételi szerzőďést kötni.

Vevő avéte|át

- egyĺisszegben töľténő megfizetése esetén _ az ajźmlati biáosíték összegével csölĺí<entett _
vételrĺľat az adásvéte|i szerzoďés megkötéséig eladónak megÍizetni,

- banki hitel felhasználása esetén, az adásvételi szeruőďés fiiggőben tartással kerĹil
megkötésre. A foglaló ĺisszegével csökkentett vétellźr kiegyenlítésére vevőnek 90 nap áll
rendelkezésére. Az eladó a fulajdonjog bejegyzésére vonatkoző hozzź$źľ:l:/rását a teljes
vételáľ beérkezését kĺĺvető 5 munkanapon belül adja ki vevő ľészére.

Az ingatlan biľtokbaadásrĺnak időpontja: az elővásarlási jog gyakorlására vonatkozó
nyíIatkozat kéillezvételétől, illetve a teljes vételĺír beérkezését k<ivető 5 munkanap, attőI
függően, hogy melyik töľténik meg később.

Az adźsv éte|i szeruó dés me gköté s ével kapc solatb an felmerĹilő kö lts é gek :

- I.670,- Ft/személy rÜľ e!ĺĺrĺsi díj,

- 5.500,- Ft + Áfa eljĺáľási díj,

. 6.600,- Ft/ingatlaďügylet foldhivatali eljaľási illeték (a ftildhivatali eljrárási díjat kétszer
kell megfizetni, egyszer az adásvételi előszeľzodés, másodszor az adásvételi szeľződés
benyújtásakoľ).

A Kiíró felhívja apźiyźaćkfigyelmét, hogy a véte|źratÁfa nem teľheli.

A Kiíľó kiköti továbbá, hogy

a) a nyeľtes ajanlattevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljrĺrás soľon
következő helyezettj ével szerződést kötni,

b) jogosult aÍTa, hogy a versenyeztetési eljłírást eredménýelennek nýlvánítsa,

c) szfüség esetén az ajrínlattevőtől az ajánlat lényegét nem érintő technikaĹformai
kérdésekben íľásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátasával, hogy az ajálúattevő
ezze| kapcsolatos írásbeli vźiasza semmilyen formában nem eredményezheti a
versenyeztetési eljárásban tett ajźn|atában megfogalmazott feItételek olyan megvá|tozźsát,
amely az ertéke|és során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná.

d) a Ptk 6:74. $ Q) bekezdése alapján, a pá|yźzati felhívásban foglaltaknak megfelelő,
legkedvezőbb ajĺĺnlattevővel szemben is fenntaľtja ajogátalľa, hogy ne k<issön szerzi5dést.

Az ajánlattevő tuđomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíľó
a) az ajtllúattétęli hataľidőt indokolt esetben egy ďkalommal meghosszabbíthatja, atrit _ az

indok megjelölésével - a Kiírás kĺizlésével megegyező helyeken, az ercdeti benyújtási
hatríľidő lejĺáľta előtt legalább 5 nappal kĺlteles hiľdetményben megjelentetni;

b) jogosult az ajáriattételi felhívásźľ- az ajálůattéte|i hatráľidő előtt visszavonni, de eľ:ol a
kiírás közlésével megegyező módon az ajĺánlattételi hataľidő |ejárta előtt köteles
hiľdetméný megj elentetni,

c) a pźiyánati biztosítékot a kiírás visszavonása, az eljarás eredménýelenségének
megállapítása esetén, illetve _ az ajźn|atok elbíľálását követően _ a nem nyertes
ď1źnlattevők ľészére 15 munkanapon belül visszaťtzetí,

d) az ajźn|ati biztosíték utĺán kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszaťlzetési hatáľidőt
elmulasztja, /

*/.ź,,
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ę) a nyeľtes ajánlattevő esetében a beťlzetett biĺosítékot az ajźtn|attevő által ťlzeteĺdő
vételfuba beszźlmitja,

Đ nem fizeti vissza a nyertes által teljesített biztosítékot, ha a szetződés megktltése a
nyertesnek felróható vagy éľdekkĺirében felmeľült okból hiúsul meg. A vevőnek felróható
ok az is, ha avételźrat banki hitel felhasznźiásźwa||nvźnja kiegyenlíteni, de a banki hitelt
hatáľidőben nem kapja meg' vagy az a ťlzetési határidő napjanak 24 őráig nem érkezik
meg eladó bankszáĺriájźlr a.

5. 
^z 

ajánlat benyrijtásának előfeltételeĺ

Az aján|at benyújtásanak elengedhetetlen feltétele az ajźn|ati biztosíték határidőig töľténő
befizetése.

A Kiíró az ajźnlati biztosítékot a pá|yazatí felhívás visszavonása, az eljrárás
eredménýelenségének megźů|apítźtsa esetón, illefue _ az ajźtľiatok elbírálását kĺjvetően _ a
nem nyertes ajánlattevők részére kĺiteles 15 munkanapon belülvisszaťrzetni.

A páIyazaton való ľészvétel további előfeltétele, hogy az ajźnLattevő megismeľje a páIyázat
tárgyźi, az ajźn|attétęl feltételeit - vagýs a pźiyázati dokumentációt _ és azt magźra ĺézsĺę
kĺjtelezőnek tekintse.

A Nemzeti Vagyonľól szóló 20II. évi CXCVI. törvény 11. $ (10) bekezdése alapjźn, a
pá|yźzaton csak átláthatő szewezet vehet részt.

Az ajźn|at benýjtási hataridő leteltét kĺjvetően ajánlatot a Kiíľó nem vesz át.

6. A pályázaton tiiľténő ľészvétel feltételei

Az ajźnlattevő részt vehet apźiyázaton amennyiben:

a) az ajén|ati biaosíték összeget hataľidőben megťlzeti, és az beérkezik a Kiíró által
me gj elö lt b ankszźmiár a,

b) az Ąźnlatok leadásrának határidejéig az Ąán|atát benýjtja.

7. 
^z 

ajánlat tartalmĺ követelményeĺ

Az ajfuúattevőnek:

a) az ajánlatban kozölnie kell a nevét/cégnevét, Iakcímét/székhelyét, adőszźrnźtt,
adóazonosítő szánát, cég esetében cégszźmát, képviselőjének nevét és elérhetőségét,
bankszámla szźlmźtt, az elektronikus levelezési címét, ha ilyennel ľendelkezik.

b) u ajźnlathoz csatolni kell az ajźn|ati biĺosíték befizetéséről szóló visszavonhatatlarl
banki źItutalź.st vagy a bankszámla kivonatot.

c) az ajźnlatban nýlatkoznia kell aĺľól, hogy vá|Ia|ja a Pźiyézatí dokumentációban, illetve
mellékleteiben leírt szerződéskötési és egyéb feltételeket,

đ) az ajźlnlatban nyilatkoznia kell aĺról, hogy rá vonatkozőan a20|l. évi CVIII. törvény 56.

$ (1) és 57. $ (1) bekezdésben foglalt k-tzźrő körtilmények nem állnak fenn.

e) az ajźn|atban nýlatkozruake|| arról, hogy adó és adók módjára behajthatő koztartozása
nincs. E nýlatkozat me||é kell csatolnia a NAV ígazo|ásźfi aľľól, hogy nem áll fenn
köztartozása.

Đ az ajźnlatban nýlatkoznia kell aĺľól, hogy Kiíróval szemben bérleti díj tartozása nincs,
továbbá a Kiíľóval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.
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g) az ajźnlatźłloz csatolni kell a tĺírsaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a
tĺĺrsaság képviseletéľe jogosultak a|źirási címpéldanyának eľedeti pé|dźnyźlt vagy hiteles
másolatát.

h) u ajanlatban nyilatkoznia kell aról, hogy nem áll végelszĺmoIás a|att, ellenę csőd-,
illetve felszĺímolási eljáľás nincs folyamatban.

i) az ajźnlatban nýlatkoznia kell aĺľól, hogy a Nernzeti vagyonról szőIó 20|1. évi CXCVI.
törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|ź./rhatő szervezetnek minősül.

Az ajánlattevőnek a páIyazati eljáľás soriín benyrijtott ajánlatźľ-, továbbá az ajźnlat
mellékleteként benýjtott valamennyi nyilatkozatát cégszenĺ aláírással kell ellábria. Cégszeru
aláirás során a cég képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek a tźtrsaságkézze|, vagy géppel
íľt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve a|á nevétlnevfüet ĺinállóaďegyüttesen iaa/iĄźil< a|á
a hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően.

A Lebonyolító ajánlott, téľtivevényes levélben, határidő kitiĺzésével fe|szólíthatja az
ajźnlattevot az ajźn|attal kapcsolatos foľmai vagy taľtalmi hianyosságok pőt|źsźra,
amennýben a szfüséges nyilatkozatokat, igazolásokat nem megfelelően, illetve nem teljes
kĺirűen csatolta. Amennyiben az ajźn|attevő a felhívás kézhezvételét kĺivetőęn az abban
megjeltilt hatrĺľidőre a hiany nem' vagy nem teljes kĺjnĺen pótolja, tryy aján|ata a hianypótlási
hataridő elteltének napját követő naptól érvénytelennek minőstil, és a pá|yźnat további
ľészében nern vehet ľészt.

A Lebonyo|ítő a hiĺĺnypótlási felhívásban pontosan megielölt hiányokról, a hiánypótlási
hatáľidőről egyidejtĺleg, közvetleniil, írásban kĺiteles tájékoztatni az összes ajźnLattevőt.

A hiánypótlás nęm terjedhet k'ĺ az ajénlatmóđosításiíľa.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásĺának, és az aján|atĺevó ajánIata érvénytelennek
minősül, amennyiben

a) az aján7ati biztosíték összege apźůyźzati kiírás 2. pontjábanmeghatátozott hatáľidőn belül
nem kerĹil jőváirásra a Kiíró bankszámIá$źn,

b) nem jelöl meg vételĺárat.

Amennyiben ajánlattevő nem jelöli meg a vételaľ megfizetésének módj źt, Kiírő úgy veszi,
hogy azt az adásvéte|i szerződés megkötéséig egy ĺisszegben fizetimeg.

8. 
^z 

ajánlat foľmaĺ ktivetelményeÍ

Az ajźnlattevőnek ajánlatát egy eredeti és egy másolati példĺányban kell elkészítenie,
felttintetve az adott példanyon az ,,Ereďetí ajźnlať, és ,,Másolatí ajźn|at'' megjelölést,
melyeket ktilön - kiilön sértetlen. lezĺírt borítékban kell benyújtania. A példanyok közĺitti
eltérés esetén az eredetĺ péIdány éľvényes.

Az aján|at első oldalán kell elhelyezn amegfelelőęn kitöltött,,Jelentkezési lapot'', a második
oldalon a kit<iltött ,,Ajánlati <isszesítőť', különĺis tekintettel a megajanlott vételar és
megťrzetési módjának megjelölésére. Ezt kĺĺvetően kell elhelyemi az ajźnlati felhívás
mellékletét képező éľtelemszeríĺen kitĺiltĺĺtt nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban tész|etezetr.
valamennyi dokumentumot. Az ajánlattevőnek közĺilnie kell a benýjtó nevét, lakcímét
(székńelyét), ahová apáIyźaati eľedmény közlését kéri, továbbá azt a bankszámlaszźtmot és a
bankszĺámla kedvezményezeĄé:nek nevét illefue más azonosítojźLt, ahova az ajánlati biztosíték
@ źnaťp énz) vi s szautalását kéľi, amennýb en nem nyeľtese a p źtly źzatĺak.

Az ajónlat és az łisszes melléklet mínden oldaldt _ összefrĺzve, az g!g!ą!4Łgiillq;!-t
dokumentálásával _ folyamatos szúmozússal kell ellónL
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Az iratokat magyar nyelven, |ezźrt, sértetlen borítékokban, szemé|yesen (nem postai úton)
kellbenyújtani. A boľítékľa |<lzárőIagapźiyźnattárgyźikell ľáírni, az a|źhbiakszerint:

,,Budapest YIII., Ttimő u. |'6. szńm a|atti |akások és helyiségek elidegenítése''

A LebonyoIító lęzźtratlan vagy séľĹilt borítékot nem vesz át. Kliró minden, az ĄźnIattéte|i
hataiďőn tul benyujtott ajĺánlatot érvénytelennek nyilvlánít.

Amennyiben az ajánlattevö a pźtIyźzati eljaľás báľmelyik szakaszábarl meghatalmazott Íltjźn
jźn e|, a teljes bizorĺyítő eľejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példanyát is
mellékelni kęII az ajźn7athoz. A Polgĺri Perľendtartás 196. $-a szerint a teljes bizonyító eľejti
magĺínokiratnak az a|ábbi feltételek valamelýkének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okjratotsajátkezú|eg írta és a|áírta;

b) két tanű az okiraton a|źtírźsáva| ígazolja, hogy a kiállító a nem á|ta|a íľt okiratot előttfü
írta a|á, vagy a|źńrását előtttik sajátkezű a|áírásźnak ismeľte e|; az okiraton a tanfü
lakóhelyét (címét) is fel kellttintetni;

c) a kiállító a|źtításavagy kézjegyę u okiraton kozjegyző által hitelesítve van;

d) a gazdáIkodő szervezet á|ta|üzleti körében kiállított okiratot szabźiyszerueĺaIáírtźk;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az źtltaIakészített okirat szabáIyszeríi ellenjegyzésével bizonyítja,
hogy a kiállító a nem á|ta|a íľt okiratot előtte irta a|á, vagy a|áírźlsát előtte sajźú kezu
aláírźsźnak ismerte el, illetőleg a |<lźiLítő minősített elektronikus aláírásával a|źirt
elektronikus okirat tarta|ma azigyvéd á|ta|készitett elektronikus okiratéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláíľást helyezett el.

Az ajánlattevó gazdźtlkodó szervezet, a pá|yázati eljĺáľás soľĺán nevében nýlatkozatot a
cégiegyzékben feltĹintetett képviseleti joggal rendelkező személy, vagy e személy
meghataim azottj a tehet.

9. Az ajánlat módosítása

Az ď1źnlattevó az ajĺĺnlattételi hataridő lejaľtáig módosíthatj a vagy visszavonhatja pźiyazati
aján|atát, az ajánlattételi hataľidő |ejfutát kövętően azonban a benffitott ajánlatok nem
módosíthatók.

Az ajánlati kötöttség az ajźnlattételi hataridő lejáľtának napjával kezdődik.

10. Ajánlatĺ kötöttség

Az ajźn|attevő legalább 60 napig teľjedő ajánlati kötöttséget köteles vállalni, arne|y az
ajrĺnlattételi hatĺĺľidő lejartának napjával kezdődik. Az ajźnlattevő köteles nyilatkozni, hogy
amennýben a Kiíró az ajánlatok eredményének megá||apításiíľa vonatkozó hatźnd(5t
e|ha|asztotta, |l1y vźila|ja az ajźn|atí kotĺittség meghosszabbítását a pźiyźnat eredményének
megállapításáľa vonatkozőhatártdó e|halasztźtsĺĺnak napjai szźmlával megegyezően.

Az ajánIati kötĺittség tartalmĺának meghatźtrozásźra a Polgáń Törvénykönyv rendelkezései
irányadóak, kÍilönös tekintettel a 6 :64. $-ra és a hozzá ťJzott kommentá:ľa.

Az ajanlat olyan megállapodást kezdeményezo nyiLatkozatot jelent, amely a töľvény alapjart
lényegesnek tekintett szęľzőđéses elemeket tarta|mazza' s egyéľtelműen kitűnik belőle, hogy
az abban foglaltak ügyletkötési akaľatot ttikrĺiznek, tehźi a nýlatkozó _ aján|ata elfogadása
esetén - aztmagétranézve kĺjtelezőnek ismeľi el.

/
{/ť/"

12



Az ajźn|ati kötĺittség azt jelenti, hogy ha a másik fé| az adott időhataľon belül az ajźn|atot
elfogađja, a szeruóďés a töľvény rendelkezése folýrán létrejön. Az ajélĺ.iat megtételéve| tehát
fiiggő helyzet alakul ki, amely az ajźtnLatí kötdttség leteltével éľ véget.

Amennyiberl az ajáłl7attevó az ajánlatí kĺitottségének ideje alatt aján|atát visszavon1a, a
b efizetett aj źn|ati bizto sítékot elveszti.

A Kiíró az Ąáľiati biztosítékot a pźiyźzati felhívás visszavonása, az eljĺáľás

eredménýelenségének megállapítása esetén, illetve _ az ajánlatok elbírását követően _ a nem
nyeľtes ajánlattevők részére köteles 15 munkanapon belul visszafizetni' A Kiíró az ajźnlati
bizosíték utiín kamatot nem fizet. kivéve' ha a visszafizetési hatlĺľidőt elmulasztia.

11. A pá.tyánatok bontása

A pźůyź.ľ:ati ajanlatokat tarta|maző zźtrt boľítékok felbontását a Lebonyo|itő végzi a pźůyázati
felhívásban megjelölt időpontban. Az ajźtn|atok felbontásán, a Lebonyolító képviselőjén kívül
az ajánlattevők, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot
me gfele 1ő en (személy i igazo|v źny, me ghatal mazźs) i gazo lni kell.

Az aján|attevők a bontas időpontjaról külön értesítést nem kapnak. Az ajźnlatok felbontásán
j elen lévők j elenlétfü igazolásáraj elenléti ívet írnak alá.

Az ajĺánlatok felbontásakor a Lebonyolító ismeľteti az ajanlattevők nevét, lakóhelyét
(szélĺ*relyét), az źt\tahlk felkínált vételaľ ajźtnl,atot, a vételaľ megfizetésének módját.

Az ajánlattevő a fenti adatok ismeľtetését nem tilthatja meg.

A Lebonyo|itő az ajrínlatok felbontásarőI, az ajánlatok ismertetett taľtalmaról jegyzőkönyvet
készít, amelyet az ajánlattevőknek eľre vonatkoző igény esetén átad, illetve megktild. A
jegyzőkiinyvet a Lebonyolító képviselője és a jegyzőkĺlnywezető iqa alá, és a bontáson
megj elent aj anlattevők köziil kij elöltek, pedig aláírásukkal hitelesítik.

12. A páůyánat éľvénytelenségeinek esetei

A Lebonyo|itő az ajłínlatok bíľálatakoľ megállapítja, hogy mely ajanlatok éľvénýelenek, és ez
a|apjźn tesz javaslatot a Kiírónak az ajźtĺiatok érvénýelenségének megállapításźra. A Kiíľó
érvénýelennek nýlvĺánítja az ajránlatot, ha

a) azt a kiírásban meghatározott, illetve szabáLyszeruen meghosszabbított ajánlattételi
hataľidő utan nyújtottak be.

b) azt o|yan ajánlattevő nyújtotta be, aki az onkormźnyzatta| szembeni, korábbi fizetési
kötelezettségét (helý adó, bérleti díj' stb.) nem teljesítette.

c) az ajźn|attevő a binosítékot nem' vagy nem az előíľtaknak megfelelően bocsátotta
rendelkezésre.

d) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem' vagy nem az előírásnak megfelelően
csatolta, ideértve, ha az ajánlattevő nem csatolta aľľól szóló nyilatkozatát, hogy nincs
konartozźtsa (adó-, vám-, tiĺľsadalombiztosítási jaÍulék és egyéb, az áIlanhźztartás más
alľendszeľeivel szemben fennálló fi zetési kötelezettsége),

e) az ajźĺl|at nęm felel meg a kiírásban meghatźlrozott feltételeknek vagy az aján|attevő nem
tett a kiírásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot,

Đ az ajźtn7attevő valótlan adatot közölt.

g) az ajźnLattevő a hianypótlási fęlhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes kĺirÍien tett

eleget.
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h) olyan ajfuúat érkezett, amely a meghatiĺľo zott ťlzetési feltételektől eltérő ajźn|atot
tartalmaz.

Az e|jfuás további szakaszźtbarlnem vehet részt az, aki a)-c) pontokban foglaltak szerint
érvénýelen pźiyázati aj ánlatot tett.

13. A páilyánati ajánlatok elbíľálása, az e|bírá,iláts szempontjai
A pźiyźnati ajĺĺnlatokat a lehető legrövidebb időn belül el kell bírálni. A pá|yźnat
eľedményének megállapítźsźravonatkozó hataľrdő egy alkalommal meghosszabbĺthato. Azt$
hatlĺľidőről, illetve annak ftiggvényében az ajfutlati kĺĺtĺĺttség időtaľtamlínak
meghosszabbitźsárő| a Lebonyolító köteles ajánlott levélben tájékoztatĺlt- ö.."". pá|yáz(ń.

A Lebonyo|ító apźiyźaatí felhívásban meghatźrozott értékelési szempontok alap1anbirźija e|
és ľangsoro|ja az érvényes páIyazati ajánlatokat, szfüség szeľint szakertők bevonásával.
Az e|bírá|áts fő szempontja:

. az ajánlott vételáľ összege.
A Kiíró apa|yázati felhívásban igényelt iľatokon és adatokon tulmenően is jogosult
megvizsgá|ni az ajánlattevok alkalmass ágát a szerzoďés teljesítésére, és enneĚsoľián a csatolt
dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíró sziikség esetén az ajźn|attevoto| az ajan|at lényegét nem érintő technikaĹformai
kérdésekben, íľásban felvilágosítást kérhet annak előreboósátásáva|, hogy az aján|attevő
pá|yaző ezze| kapcsolatos írásbeli vźiasza semmilyen formában ''"* "iód*énýezheti 

az
ajźnlatában megfogalmazott fę|tételek olyan megsĺźitozását, amely a pźiyazit sorĺín a
beérkezett ajanlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíró a felvilágosítás kéiésěről, és annak
tarta|mźrőI haladéktalanul írásban éľtesíti a többi ajĺínlattevőt.

A páiyánat nyertese az, aki a pźiyéľ;ati felhívásban rögzitett feltételek teljesítése mellett a
vételiĺľ ĺisszegére a legmagasabb ajántatot tetie. Amennýben a legmagasJbb ,,et"l'ĺ''a több
aján|at is érkezik a pźlyázat lebonyolítój a az azonos ajĺínlattevőket behívj a és az addigi
legmagasabb vételérat megajĺánló ajánlattevőknek lehetőségfü' van a véte|źma licit
foľmájában rijabb ajźln7atot, ajĺínlatokat tenni. Az induló véte|ár a beerkezett legmagasabb
vételĺáľ ajźnJ,at, a licitlépcső 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint, negatív licit nem lehetsoges. e
licit nyeľtese az) az ajénlattevő, aki a legmagasabb összeget ajrĺnlja.

A versenytárgya|źsrő|jegyzőkönyv készül, amelyet a Lebonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzőktinywezető, a lebonyolító jogi képviselője és az ajźn|attevłĺk jelen lévđ képvišelői
ímaka|á.

A Lebonyolító az ajánlatok éľtékeléséről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: értékelési
j egyzőkönyv) készit, amely tarta|mazza..

a) a páIy źzati e|j ár as rövid i smertetését, a b eérkezelt aj anlatok szátmźú,

b) abeerkezett ajanlatok ľövid értékelését,

c) a legjobb aján7atra vonatkozó javaslat indokait'

d) az e||enérték (vételrír) meghatźrozásanak szempontjait (ideértve a véte|źrat befolyásoló
kötel ezettségvállalásokat),

e) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontj ait,

Đ a đĺintések indokát,

g) a pélyézati eljĺĺrás eredményének összefoglaló éľtékelését, az első két helyre javasolt
páIyźaő megjelölését,ha erre mód van,

h) abírá|atbanközremfüĺjdők által fontosnak taľtott körülményeket, tényeket.

/
ű,rť/
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14. osszeféľhetetlenség

A pźiyćľ'ati eljárás soľán összeférhetetlenséget kell megćůlapitani, ha a péúyázatok
elbírálásában olyan természetes személy, szetvezet, illetőleg képvisetőjük vesz ĺészt, aki
maga is ajtn|attevő, vagy

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

b) annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja,

c) annak más szeruódéses jogviszony keretében fog|a|koztatoja, vagy foglalkoztatottja,

d) ha bármely oknál fogva nem várható eltőle aztlgy elfogulatlan megítélése.

15. A pátyázati e|járás éľvénytelenségének és eľedménytelenségének eseteĺ

Érvényelen a pźllry ázati elj árás, ha

a) apéiyźuat elbírálásakoľ az tĺsszeférhetetlenségi szabályokat megsértették,

b) valamelýk ajánlattevó az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan
sértő cselekméný követ el.

A kiíró eredménytelennek nyilváníthatj a az eLjttrást, ha
a) nem érkezett aján|at,
b) kizttrőlag érvénýelen ajánlatok étkeztek,
c) az egyikajćnlattevő sem tett apźiyázati felhívásban foglattaknak megfelelő ajén|atot,
d) a kiíró az eljźrás érvénýelenítéséról döntĺitt.
Eľedménýelen eljárás esetén a kiíró dönt a további vagyonügyleti eljárásról.

H. 16.Eredményhirdetés,szerződéskötés
Apéiyázat eredményéről a Kiíró legkésőbb 2016. áprĺtĺs 30-ĺg dönt, amelyrőlLebonyolító 15

napon belül valamenný aj ánlattevőt írásban értesíti.
Kiíró a pěiyőzat nyertesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghatźrozottak szerint

adásvételi szerződést köt.

A nyertes ptiyáző visszalépése esetén az e|adő jogosult a pźůyázati eljáľás soron következő

helyezettjével adásvételi előszerződést kötni, amennyiben a pźůyźvat eredményének

megá||apítźlsakoramásodiklegjobbajětn|atmeslatźrozásrakertilt.
A nyertes ajanlattevő esetében abeťlzetett biztosíték az ajánlattevó źita1. ťlzetendő vételár
összegébe beszámítasľa keľĹil, azonbanba a szerződés megkötése az aján|attevőnek felróható,
vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, ajéln|attevő a biztosítékot elveszti. Az
elvesztett biztosíték a Kiírót illeti meg.

17 . Egy éb ľendelkezések

Az ingat|an megtekinthető a Kiíľás 2. pontjában megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt
két nappal a Józsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt' onkormányzati Házkezelő kodájának
munkatarsával telefonos egyeztetés sziikséges a következő telefonszámokon: 06 I 210-4928,
2t0-4929 , 210-4930, 210-47 66 .

Az ajtn|aÍtevő az ajĺĺnlatok felbontĺĺsáig köteles titokban tartani az ajźnlatźnak tartalmtú,
továbbá a Kiíró á|tal a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére
bocsátott minden téný, informźrciőt, adatot köteles bizalmasan keze|ni, arról tájékoztatást
harmadik személynek nem adhat. Ez a t1|a|om nem terjed ki a finansziroző bankkal és
konzorciális ajánlat esetén a résztvevőkkel való kapcsolattaľtásra. Ha az ajánlattevő vagy az

15



éľdekköľében álló más szeméLy a ptúyázat titkosságát megsértette, a K1iró az ajén|atźú
éľvénýelennek nyilvánítj a.

A Lebonyolító az ajánlatok tartallmć,i- a pźiyázat Leztrásáig titkosan kezeli, tartalmukľól
felvilágosítast sem kívĺilállóknak, sem apá|yźuaton ľésztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajánlatokatkizźttőIag elbírálásra használhatja fel, más célú felhasználás esetén az
ajánlattevővel ktilön meg kell anól állapodnia.

A Kiíró a pźůyěľ;ati eljáľás során készítctt jcgyzokönyvckct, dokumcntumokat kötclcs 5 évig
megőnzĺi, továbbá ilyen jellegrĺ ellenőrzés esetén az e|tenorzést végzłí szeÍv) személyek
rendelkezésére bocsátani.

A jelen đokumentiícióban nem szabáIyozott kérdésekben a Buđapest Fővaros VIII. kerület
Józsefuiárosi onkormányzat Képviselő-testtiletének 47/2015. (II. 19.) számú határozata,
valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest,2016.
Józsefuarosi onkormányzat

nevében eljáró Józsefuarosi Gazdálkod tsi Kozpont Zrt.
Kovács ottó vagyongazdálkodási igazgatő sk.

Me11ékletek:
1. szźtműmelléklet: Jelentkezésilap
2. szálműmelléklet: Ajánlati ĺlsszesítő
3. szźlműmelléklet: Nyilatkozat Végelszámolásľól, csődeljáľásról, felszámolásról
4, szélmímelléklet: Nyilatkozat a pá|yázaÍi feltételek elfogađásáró|, szerz(5déskötésről,

ingat|anszeruésiképességtőI,ajźnlatikdtöttségről
5. sztlműmelléklet: Nyilatkozat adó és adók módjĺáľa behajtható köztartozásról; Kiíróval

szemb en fennálló tartozást ô|
6. széműmelléklet: Nýlatkozat pétuligýalkalmasságľól
7. szélmű melléklet: Nýlatkozat a kézbesítés helýľől és a bankszámlaszámról
8. szźtműmelléklet: Nyilatkozat źtlź"ŕlható szervezetrł5|
9. szálműmelléklet: Nýlatkozat a pźiytzaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről,

állapotĺĺnak megismerésérő l
10. számú melléklet: Adásvételi szerzodés teÍvezet tulajdonjog fenntartással (egyĺisszegű)
l l. számú melléklet: Adásvételi szerzódés tewezet tulajdonjog fenntaľtással (banki hiteles)
|2. szźlműmelléklet: osszefoglalő a benýjtandó ajěn|at formai és tarta|mi

követelményeiről
13. számrimelléklęt: Ertékbecslés

+ 16



Társaság neve, cégformája:

SzékheIye:

Postacíme:

Te|efonszáma:

Fax száma:

E-mai|címe:

Statisztikai számje|:

Cégnyi|vántartási száma:

Adószáma:

Szám|avezető bankjának neve:

Bankszám|a-száma:

Képvise|őjének neve, beosztása:

Meghatalmazott nevel:

Te|efonszáma:

Fax száma:

E-mai|címe:

1' számú me||ék|et
Budapest Vll!.' Tömő u. í6. szám alatti lakások és helyiségek elidegenítése

Jelentkezési lap

pá|y ázi a|áirásď cégszerű a |á írás

Budapest,

, Meghatalmazott esetén
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2. számú mel|é|et

Budapest V!ll.' Tĺimő u. ĺ6. szám alatti lakások és helyiségek elidegenĺtése

AJÁNLAT! osszesíľó

A|u|írott...... '..............(név/társaság neve) a
Budapest Vtlt., Tömő ;. łä: ;;il ;i;tti i;Ĺäi ä" ń;iyi#óeii eluegenítése tárgyban kiírt
pá|yázatra aján|atomat az a|ábbiakban fog|alom össze:

Megaján|ott vételár: '...'''''...'....Ft

A véte|ár megfizetésének módja:

Budapest,

pá|y ázó a|á írásďcégszerÚ a|áírás
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3. számú me||ék|et

Budapest Vl|l.' Tömő u. í6' szám alatti |akások és helyiségek elidegenítése

NY!LATKOZAT
végelszámolásróI, csődeljárásró!, felszámolásról

A|u|írott...... (társaság neve)
képvise|etében kije|entem, hogy a társaság

. Vége|számo|ás a|att "á||/nem á||

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

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

Budapest,

pá|yäzr a|áírásďcégszerű a|á írás

A *-ga| megje|o|t részné| a megfe|e|ő szöveg a|áhúzandó.
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4. számú mellék|et

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

NY!LATKOZAT
a pá|yázati feltételek elfogadásáro|, szetződéskötésról' ingatlanszerzési képességről, ajánlati

kötöttségről

A|ulírott...... '' (név/társaság

neve) kije|entem, hogy a pá|yázat tárgyát részletesen megismertem, az aján|attéte| fe|téte|eit, a

pá|yázati kiírást magamra nézve kotelezően e|fogadom.

Kije|entem, hogy Magyarországon ingat|anszerzésre jogosult vagyok.

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

Budapest,

pá|y áző aláírása/cégszerű a|áírás
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5' számú mel|ék|et

Budapest V!|l.' Tömő u. í6. szám a|atti lakások és helyiségek elidegenítése

NY!LATKOZAT
kiíróval szemben fenná|ló tartozásról

A|u|írott (név) mint a

... (társaság neve) vezető tisztségvise|ője

kije|entem, hogy az aján|attevőnek,

- Kiíróva| szemben tartozása (he|yi adó, bérleti díj stb) * van/ nincs;
- Kiíróval szemben szeződésben vá||a|t és nem te|jesített köte|ezettsége * van/ nincs'

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

1.

2.

Budapest,

pä|yázr aláírásďcégszerĹĺ a|áírás

A *-9a|je|Ö|t részné| a megfe|e|ő szoveg a|áhúzandl.

21
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6. számú me||éklet

Budapest Vll!.' Tömő u. 16. szám alatti lakások és helyiségek elidegenÍtése

NY!LATKOZAT
pénzügyi alkalmasságró!

A|ulírott (név) mint a

-ľ""""' ;;,; ; ,;; o^,,u,,,nn.i *uo".o ,.n",",.l,1i"Tľ."-T:"J''#:::: -äľ:ä:i::
szü kséges anyagi eszközök rendelkezésem re á|| nak'

A szám|avezetó bankná| az e|múlt 1 évben sorban ál|ás nem vo|t, amelyeket az a|ábbi okiratokka|
igazolok:

1..............

2..............

Budapest,

pá|y áző a|áirásal cégszerű a lá í rás

/
ď,Í/
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7. számú me||éklet

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

NYILATKOZAT
a kézbesítés he|yéről és bankszámlaszámról

A|u|ĺrott ... lnévl mint a (társaság neve)
vezető tisztségvise|ője kérem, hogy a Pá|yázatta| kapcso|atos mindennemű nyi|atkozatot, felhívást,
értesítést, vagy más információt, va|amint a Pá|yázatta| kapcso|atos esetleges jogvitában minden
értesítést, idézést és bírósági határozatot, stb' az alábbi címre kérem postáznĺ:

Címzett:

Cím:

Amennyiben az á|ta|am a fentiekben megje|ĺi|t címzett a fenti címen az iratot nem veszi át, ennek
következményeit a gazdasági társaság vá||a|ja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a címzett a
fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postára adást kovető 5. munkanapon
kézbesĺtettnek minősÜl.

A pá|yázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásár|ására fordított összeget
kérem az a|ábbi ban kszám |aszám ra visszauta|ni :

Ban kszám lavezető pénzintézet:

Bankszám|ávaI rende|kezni jogosult:
(név, |akcím vagy székhe|y)

Budapest,

pá|yáző a|áírásďcégszerĹĺ a|áírás
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8. számú me||ék|et

Budapest V!!l.' Tömő u. 16. szám alatti lakások és heIyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT

Alu|írott kijelentem, hogy cégünk a nemzeti vagyonró| szo|ó 2011 . évi CXCV|. tĺirvény 3. s (1) bek. 1 .

pontja szerinti

a. ) át|átható szervezetnek minősü|.

b.) nem minősü| átlátható szervezetnek.

(a megfelelő szoveg aláhúzandl)

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

Budapest,

pä|yázr a|áírása/cégszerĹĺ a|áírás

ł
{t

ľl-iĺ ,/- żi/
Í/
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9. számú me||ék|et

Budapest Vlll.' Tömő u. í6. szám a|atti |akások és heIyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT
a pá|yázaton meghirdetett ingat|an megtekintéséró|, á!lapotának megismerésérő|

A|u|írott a pá|yázaton meghirdetett Budapest vlll., Tömő u. í6. szám a|atti í8 db lakást és 2 db nem
lakás céljára szolgáló he|yiséget e|őzetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az á||apotát és
arra vonatkozl m űszaki tájékoztatást meg ismertem.

Budapest,

pá|y ázr a|áir ásď cégszerĹi a|á írás
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10. számú me||ék|et

TERVEZET
Adásvételi szerződés fiig gőben tartással

(egyösszeg ű fizetésse|)

ame|y |étrejott egyrészrő| Budapest Főváros V!!|. keriilet Józsefvárosi önkormányzat (székhe|ye:
1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószáma: 15735715-2-42, KSH-száma: 15735715-8411-321-01,
képviselĺ: dr. Kocsis Máté po|gármester) képviseletében e|járo Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt'
(1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószám: 25292499-2-42, cég1egyzék szám: 01-10-048457, KsH-
szám: 25292499.6832-114-01, képvise|i: igazgató), mint eladó

1.) Eladó tu|ajdonát képezi 1/1 tu|ajdoni arányban a Budapest V!ll. kerület,

a.) 36259/0/A/í he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. í6. fsz. í.
szám alatt ta|álható, 35 m. a|apterü|etű, 1 szobás |akás, a kozös tu|ajdonbó| 270110000
tu|ajdoni i||etőségge|.

b.) 36259/0/A/4 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. í6. fsz. 4.
szám a|att talá|ható, 29 m. a|apterü|etű, 1 szobás |akás, a közös tu|ajdonbő| 224110000
tu|ajdoni iIletőségge|.

c.) 36259/0/A/5 helyrajzi számmaljelzett, természetben a Budapest VlIl., Tiimó u. í6. fsz. 5.
szám a|att ta|á|ható, 38 m. a|apterÜ|etű, 1 + fé| szobás |akás, a közös tu|ajdonbó| 293/10000
tu|ajdoni i||etőségge|.

d.) 36259/0IN7 he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vll!., Tömő u. í6. fsz. 7.
szám a|att talá|ható, 52 m" a|apterü|etÚ,2 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbr| 402lí0000
tu|ajdoni iIletőségge|.

e.) 36259/0/A/í0 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. ĺ6. í. em.
1. szám a|att ta|álható' 53 m. a|apterü|etű 1 + fé| szobás |akás, a kozos tulajdonbó|
4041 10000 tu|ajdoni ilIetőséggel.

f.) 36259I0lN1í he|yĘzi számmalje|zett, természetben a Budapest Vl|!., Tömő u. í6. í. em'
2. szám a|att ta|á|ható, 34 m. a|apterületű 1 szobás |akás, a kozös tu|ajdonból 262fi0000
tu|ajdoni i||etőséggel.

g.) 36259/0/N12 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest V|ll., Tömő u. í6. í. em.
3. szám alatt ta|á|ható, 67 m. a|apterü|etil 2 + fél szobás |akás, a kozös tu|ajdonbr|
51 5/1 0000 tu|ajdoni illetőségge|.

h.) 36259/0/A/í3 he|yĘzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tiimő u. í6. í. em.
4. szám a|att ta|á|ható, 32 m. a|apterületĹi 1 szobás |akás, a közös tulajdonbT| 247110000
tuIajdoni i||etőségge|.

i.) 36259loIN18 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vll!., Tömő u. í6. í. em.
9. szám a|att talá|ható, 34 m. a|apterü|etű 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbr| 263/10000
tu|ajdoni iIletőségge|.

j.) 36259l0IN19 he|yrajzi számma|jelzett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. í6. í. em.
í0. szám a|att ta|álható, 53 m. a|apterÜletű 2 szobás |akás, a közos tu|ajdonbó| 406/10000
tu|ajdoni illetóségge|.

k.| 3625910lN20 helyrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vll!., Tömő u. í6. 2. em.
í. szám a|att ta|á|ható, 53 m. a|apterü|etű 1 + fél szobás |akás, a közös tu|ajdonbó|
405/1 0000 tu|ajdoni i||etőséggel.

/,,7
26



2.)

l.) 36259IolN23 helyrajziszámma|je|zett, természetben a Budapest Vl!I., Tömő u. í6. 2. em.
4, szám a|att ta|á|ható, 33 m. a|apterü|etű, 1 szobás |akás, a kozös tu|ajdonbó| 253/10000
tulajdoni i||etősségge|.

m.) 36259/0/A/24he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tĺimő u. í6. 2. em.
5. szám a|att ta|álhatő,32 m. a|apterĹl|etű .ĺ szobás |akás, a kozös tu|ajdonbĆ/. 247110000
tu|ajdoni i||etóségge|.

n.) 36259/0/A/26 helyrajziszámma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., T<imő u. í6. 2. em.
7. szám a|att ta|álható, 53 m, a|apterÜ|etĹi 2 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó| 410/10000
tulajdoni i||etőségge|.

o.) 36259/0lN27 he|yra)zi számmalje|zett, természetben a Budapest Vl|l., Tömő u. í6. 2. em.
8. szám a|att ta|á|ható, 59 m. a|apterü|etű 2 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó| 456/10000
tu|ajdoni i||etóségge|.

p.) 36259/0lN28 he|yrĄzi számma| je|zett, természetben a Budapest V!l!., Tömő u. 16. 2. em.
9. szám a|att ta|á|ható' 34 m. a|apterületű 1 szobás |akás, a kozos tulajdonbT| 263/,|0000
tu|ajdoni i||etőségge|.

q.) 36259/0lN29 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. 16. 2. em.
í0/b. szám a|att ta|á|hatő, 25 m. a|apterü|etÚ 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó|
1 91 /1 0000 tu|ajdoni illetőségge|.

r.) 36259/0/A/30 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. 16. 2. em.
í0/a. szám a|att ta|á|ható,27 m. a|apterü|etű 1 szobás |akás, a közos tulajdonbó| 204110000
tu|ajdoni i||etőségge|.

s.) 36259/0/A/31 he|yrajzĺ számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. í6. szám
a|att ta|á|ható' 60 m. a|apterÜ|etű Üz|ethe|yiség, a kozös tu|ajdonbó| 464110000 tulajdoni
i||etőségge|.

t.) 36259/0/A/32 he|yrĄzi számmal je|zett, természetben a Budapest Vlll., T<imő u. í6. szám
a|att ta|á|ható, 39
iIletőségge|.

A nemzeti vagyonró| szó|ő2011. évi CXCV|. Törvény 14. s (2) bekezdése a|apján a Magyar
Al|amnak - minden más jogosu|tat mege|őzo _, az 1991' évi XXX|||. tv. 39. $ (2) bekezdése
a|apján pedig a Budapest Fővárosĺ tnkormányzatnak e|idegenítés esetén e|ővásár|ásijoga van'

Az egyes á|lami tu|ajdonban |évő vagyontárgyak tnkormányzatok tu|ajdonba adásárT| szl|ó
1991. évi XXXI||. tV.39. $ (2) bekezdése a|apján a Budapest Fóvárosi tnkormányzatnak
elővásár|ásijoga van.

A Corvin Zrt-nek az adásvétel tárgyát képező ingat|anokra szerződésen alapu|ó e|ővásár|ási
joga van.

Jogosu|tak e|ővásár|ási jogukka|, postaĺ kü|demény esetén a kÜldemény fe|adásának igazolt
napjától számított 35 napon be|ü| é|hetnek. Amennyiben az elővásár|ás jogosu|tja é| jogáva|, az
adásvéte|i szezódés közte és Eladó között jon |étre. Ez esetben a vevő álta| befizetett....''..,-
Ft, azaz forint összeget EIadó az e|óvásár|ásĺ jogra vonatkozi nyi|atkozat
kézhezvéte|étó| számított 15 munkanapon be|ül a .....'...'. á|ta| vezetett .. számÚ
szám|ára visszauta|ja. A ........... tudomásu| veszi, hogy a befizetett összeg után Elado
kamatot, vagy bárme|y jogcímen e|számo|andó kö|tséget, kártérítést nem fizet.

Az adásvéte| tárgyát képező bekoltozhető ingat|anokat E|adó, az 1993. évi LXXVI||. tv. és a
Budapest Józsefvárosi onkormányzat 32t2O13. (V||. .ĺ5') számú, a 66ĺ2012' (X||. 13.) számú
rende|etében, valamint a Képvise|ő{estÜlet 47l2o,|5' (||. 19.) számú határozatban fog|altak,
i|letve a Képvise|ó{estÜ|et.../2016.(....'.) számú határozata a|apján 20í6. február8. és 20í6.
március 1. között |efolýatott nyi|vános pá|yäzat, és a Képvise|ő-testület .'.'.12016' (.....) számú
határozatába n m egál |a p ított nyertes részére értékes íti.

Eladó ezenne| e|adja, Vevő pedig megveszi E|adótó| te|jes tu|ajdonjoggal, összes tartozékaival,
megtekintett á||apotban véte| jogcímén az 1.) pontban korÜ|írt valamennyi ingat|an 111 arányÚ
tu|ajdonjogát együttesen az a|ábbi fe|tételekke|.

Az 1. pontban körü|írt ingat|an vételára: Ft, me|y az 1. pontban írt ingat|anok között
aza|ábbiak szerint oszlik meg:

a.) 36259ĺ0lN1 he|yrajziszámma|je|zett |akás Ft,

3.)
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b') 3625910ĺN4 he|yrajzi számmal je|zett |akás

c') 36259ĺoĺN5 helyrajzi számma| jelzett lakás

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

e.) 3ô259l0lN10 he|yrajzi számma| je|zett |akás

f.) 3625910lN11 he|yrĄziszámma| jelzett |akás

g. ) 36259 lo ĺ N 1 2 he|yrĄzi szám ma| je|zett |akás

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

i.) 3625910lN18 he|yrajzi számmal je|zett |akás

j.) 3625910ĺN19 he|yrajzĺ számma| je|zett |akás

k') 3625910lN20 he|yĘzi számma|je|zett lakás

|.) 36259l0lN23 helyrajzi számma| je|zett |akás

m.) 36259/0 l N24 he|yrajzi számmal je|zett |akás

n.) 3625910lN26 he|yrajzi számma| jelzett |akás

o.) 3625910l N27 he|yrĄzi számma| jelzett |akás

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

q.) 36259ĺ0l N29 he|yrajzi számmal je|zett |akás

r.) 36259l0lN30 he|yrajzi számma| jelzett |akás

s') 36259/0/A/31 helyĘzi számma| je|zett lakás

t.) 3625910l N32 he|yrajzi számmal je|zett |akás

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Fr,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft.

4.) Vevő 2016. év...... . napján megfizetett.....,. Ft.ot, azaz....... forintot ajánlati biztosíték
címén átuta|ással a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ zrt., K&H Bank Nyrt.-né| vezetett
10403387-00028859-0000006 számú szám|Ąáĺa, amely összeg a vételárba beszámít, és
ame|y összeget fe|ek fog|alónak tekintenek. Fe|ek a fogla|ó jogi természetét ismerik.

5.) Vevő a fennmaradó '....,- Ft, azaz .'. forint vételárhátra|ékot az adásvéte|i szeződés
a|áírásának idópontjáig a Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ zrt., K&H Bank Nyrt.-né|
vezetett 10403387-00028865-0000007 számú bankszámlájára banki átuta|ással megfizette, így
E|adó a teljes véte|ár megfizetését e|ismeri'

6.) Felek közösen kérik a Fö|dhivata|t, hogy a Vevő tu|ajdonjog bejegyzését tartsa fÍiggőben a
tu|ajdonjog bejegyzés iránti kére|em benyújtásáig, de legfe|jebb 20í6. ..... napjáig.

7.) Yevő az ingat|anok eset|eges hiányosságai címén az EladóvaI szemben semminemű igényt
nem támaszthat. Vevő az ingatlanokat megtekintette, az épÜ|et ingat|anokra vonatkozó műszaki
tájékofatást ismeri, tudja, hogy az épü|et teljes fe|újításban nem részesült, így bárme|y
szemrevételezésse| nem ész|e|hetó épü|ethiba kĺjavítása sziikségessé vá|hat.

Eladó nem szavato| az ingat|anoknak a tu|ajdoni |apon fe|tÜntetett térmértékéért.

8.) E|adó kije|enti, hogy az ingat|an per-, igénymentes.

9.) Eladó az e|ővásár|ási jog gyakor|ásárl| szó|T |emondó nyi|atkozatok megérkezését kovetó 5
napon be|ĺl| kote|es az ingat|an birtokát Vevőre átĺuházza. Vevő ettő| az időponttó| kezdődően
viseli azoknak terheit, szedi hasznait és ebben az időpontban szá|| át a kárveszé|y vise|ése is.
Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a bińokátruházásró| jegyzőkonyvet vesznek fel, amelyben
rögzítik a |akóingatlanokban fe|szerelt va|amennyi kozmĹÍmérő á||ását, ame|y mérőá|lásig
va|amennyĺ rezsi-, és kozmĹÍkö|tséget az Eladó vise|i, míg ezen ĺdőponttó| és mérőá||ásoktól
kezdődően a hivatkozott rezsi-, és kozmÚköltségeket Vevő tańozik vise|ni. Vevő a birtok
átruházást követő hónap első napjátótfizetiaz ingat|an fenntańási kö|tségeit.

10.) E|adó kije|enti, hogy az ingatlanokka| kapcsolatban közüzemi díjtartozása nincs. Tekintettel
arra, hogy EIadó erre vonatkozőan igazo|ást Vevőnek nem mutatott be, amennyiben az
adásvéte|i szerződés a|áírásának napját mege|őző időszakra vonatkozó tańozást ál|apítanak
meg, annak megfizetésére E|adó kötelezettséget vá||a|' E|adó kije|enti továbbá, hogy az
ingat|anoknak bér|ője nincs.

11') Fe|ek a Po|gári Törvénykönyv 6:98. S (2) bekezdés a|apján kizárják mind E|adó, mind Vevó
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12.)

fe|tĹinŐ értékarányta|anságon alapuló esetleges megtámadási jogát.

Vevő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ezt Eladónak bemutatott és eredetben
átadott Cégkivonatta| és A|áírás mintával/A|áírási címpéldánnya| igazo|ta. Vevő je|en okirat
aláírásáva| kije|enti, hogy a Nemzeti Vagyonró| szó|ó törvény a|apján átlátható
szervezeVingatlanszerzési képessége nincs kor|átozva.

Vevő tu|ajdonjogának bejegyzését a Budapest Főváros Kormányhivata|ának Fö|dhivataláná|
Eladó kére|mezi, amelynek kö|tségét Vevő fizeti meg.

Vevő tudomásu| veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruházási i||etéket ke|| fizetnie'

2012, január 1. napjátó|a17612008. (V|.30.) Korm. Rendelet 1. s (3) b.pontja a|apján Eladó
köte|es energetikai tanúsítványt készíteni és azt Vevő részére átadnĺ. Vevő je|en okirat
a|áírásával kije|enti, hogy a HET-00335386, HET-00335387, HET-00335390, HET-00335394,
HET-00335395, HET-00335396, HET-00335397, HET-00335398, HET-00335400, HET-
00335401, HET-00335402, HET-00335403, HET-00335404, HET-00335406, HET-00335407,
HET-00335408' HET-00335409, HET-0033541 1, HET-00335412, HET-00335413, azonosító
szám m a| e||átott energeti kai tanús ítváný átvette'

Vevő a szeződés megkÖtéséve| kapcso|atos e|járásĺ kö|tségek címén az 1.670,- Ft/szemé|y
.lÜa euarasi d,ljat, az 5.500,- Ft + Áfa e|járási díj összeget és á z*o.ooo,- Ft/ingat|an fö|dhivataii
eljárási i||etéket a szerzodés a|áĺrását mege|őzően megfizetett. Vevő kéri, az errő| szi|ó
szám|át részére megkü|deni.

E|járó Ügyvéd tájékoztatja Fe|eket, hogy a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzésérő| és megakadá|yozásárT| szÓ|ó 2007. évi CXXXV|. törvény rendelkezései szerint
azonosítási kote|ezettség terhe|i Fe|ek adatai vonatkozásában. Fe|ek kije|entik, hogy adataik a
szeződésben he|yesen kerti|tek rÖgzÍtésre az á|ta|uk bemutatott szemé|yi azonosító okmányok
aIapján'

Felek je|en szerződés a|áírásáva| fe|tét|en és visszavonhatat|an hozzájáru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikró| fénymáso|atot készítsen, és azokban rögzített adataikat a
szerződéssel egyÜtt keze|je.

18.) Fe|ek tudomásu| veszik e|járó ügyvéd tájékoáatását, ame|y szerint adataikat az információs
önrende|kezési jogró| és az információs szabadságró| szó|ó 2011. évi cX||. törvény
rende|kezései szerint kizáró|ag je|en szezĺjdéshez kapcso|ódó megbízás, i||efue a
jogszabá|yokban meghatározott köte|ezettsége te|jesítése érdekében keze|heti.

Fe|ek kije|entik, hogy je|en jogügy|et nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzéséről és megakadá|yozásáról szó|ó 2007 . évi cXxXV|. torvénybe'

19.) Je|en szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. adásvéte|re vonatkozó, i||etve az ide
vonatkozó jogszabályok je|en szerződés a|áírásának napján hatá|yos rende|kezései az
irányadók.

20') Fe|ek meghata|mazzák budapesti (.... ...'.... SZ. a|atti) ügyvédet, hogy őket je|en
jogügylet kapcsán a fĺi|dhivata|i e|járás során az Ügyvédi törvényben írt te|jes jogkörre|
képvise|je.

Fe|ek a fenti okĺratot e|o|vasták, megértették, és mint akaratukka| mindenben egyezőt,
he| yben h ag y ó|ag a|áirják.

Budapest, 2016. év ...... hó ....... napján'

13.)

14.)

15.)

16.)

17.)

Budapest Józsefvárosi onkormányzat

e|adó nevében e|járó

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

A je|en okĺratot budapesti(......''.., székhe|y: .............) Ügyvéd készítettem és
ellenjegyzem.

Ke|t: Budapest, 2016. év .....''' hó .....' napján.

okiratkészítő ügyvéd

Íy,

U ?;/
v
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11. száml3 me|lék|et

ľERVEZET
Adásvételi szerződés függőben tartássa!

(banki hiteles)

ame|y |étrąött egyrészró| Budapest Főváros Vllt. kerü|et Józsefuárosi tnkormányzat (székhe|ye:
1082 Budapest, Baross u' 63-67., adószáma: 15735715-2-42, KSH-száma: 15735715-8411-321-01,
képvise|i: dr. Kocsis Máté po|gármester) képvise|etében e|járo Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
(1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószám: 25292499-2-42, cégjegyzék szám: 01-10-048457' KsH-
szám:25292499-6832-114-01,képvise|i: igazgató),minteIadó

másrészrő|: ...... (székhe|ye: '.'''..'; adószáma: 21446823-2-43; cégjegyzék száma: '...'; KSH
száma: .....; képvlseletében eljárn! jogosult: ...... vezetó tisztségvise|ő, szĹi|etett .'.. (szĹi|etési
he|ye és ideje: ....''.'; anyja neve: ......; szemé|yazonosító igazo|vány száma:......; lakcímet igazolo
hatósági igazo|vány száma: ....; á||andó |akcíme: ......; a képvise|et módja: önálló)' mint vevő között
aza|ábbiak szerint:

1.) Eladó tu|ajdonát képezi 1/1 tulajdoni arányban a Budapest V!ll. kerüIet,

a.) 36259/0/N1he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vlll.' Tömő u. í6. fsz. í.
szám a|att ta|á|ható, 35 m. alapterÜ|etű, 1 szobás |akás, a kozös tu|ajdonbT| 270110000
tulajdoni illetőségge|.

b.) 36259/0/A/4 he|yrajzi számmalje|zett, természetben a Budapest Vlll.' Tömó u. í6. fsz. 4.
szám a|att ta|á|ható, 29 m. a|apterÜ|etű, 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbÓ| 224110000
tu|ajdoni iIletőségge|.

c.) 36259/0/A/5 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest V|l!', Tömő u. ĺ6. fsz. 5.
szám alatt ta|á|hato, 38 m. a|apterÜletű, í + fé| szobás lakás, a közös tu|ajdonbó| 293/10000
tu|ajdoni i||etőségge|.

d.) 36259/0/A/7 he|yrajzi számmalje|zett, természetben a Budapest Vlll.' Tömő u. í6. fsz. 7.
szám a|att ta|á|ható, 52 m. a|apteru|etű, 2 szobás |akás, a közos tu|ajdonbó| 402fi0000
tu|ajdoni i||etőségge|.

e.) 36259/0/A/í0 he|yrajzi számmalje|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. í6. í. em.
1. szám a|att ta|á|ható' 53 m" alapterÜ|etű 1 + fé| szobás |akás, a kozös tu|ajdonbó|
404/1 0000 tu|ajdoni i||etőségge|.

f.) 36259/0/A/í1he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vll|.' Tiimő u. í6. 1. em.
2. szám a|att ta|á|ható, 34 m. a|apterÜ|etĹĺ 1 szobás |akás, a közos tu|ajdonbÓ| 262fi0000
tulajdoni illetóségge|.

g.) 36259/0/N12he|yrĄzi számmaljelzett, természetben a Budapest VllI.' Tömő u. í6. í. em.
3. szám a|att ta|á|ható, 67 m. alapterü|etíl 2 + fél szobás |akás, a közÖs tu|ajdonbó|
51 5/1 0000 tu|ajdoni i||etőségge|'

h.) 36259/0/A/í3 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest V!ll., Tömő u. í6. 1. em.
4. szám a|att ta|á|hatő, 32 m. a|apterületĹi 1 szobás |akás, a közos tu|ajdonból 247110000
tu|ajdoni i||etőséggel.

i.) 36259l0lil18 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest V|ll.' Tĺimő u. í6. 1. em.
9. szám alatt ta|á|ható, 34 m. a|apterÜ|etű 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó| 263/í0000
tu|ajdoni i||etőségge|.

j.) 36259/0/A/19 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vl|l., Tömő u. 16. 1. em.
í0. szám a|att ta|á|ható, 53 m. a|apterü|etĹĺ 2 szobás |akás, a közös tulajdonbó| 406/10000
tu|ajdonĺ i||etőségge|.

k.) 36259/0/A/20 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vl!l.' Tömő u. í6.2. em.
1. szám a|att ta|á|ható, 53 m. alapterÜletÍĺ 1 + fél szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó|
405/1 0000 tu|ajdoni i||etőségge|.
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2.)

3.)

!.) 36259I0IN23 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. í6. 2. em.
4. szám a|att ta|á|ható, 33 m" a|apteru|etű, 1 szobás |akás, a közos tu|ajdonbó| 253/10000
tu |ajdoni i||etősségge|.

m.) 36259/0IN24 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest V!|l., Tömő u. í6. 2. em.
5. szám a|att ta|álható,32 m. alapterÜ|etű 1 szobás lakás, a közös tu|ajdonbő| 247110000
tuIajdoni i||etőségge|.

n.) 36259/0/A/26 helyrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest V!l!., Tiimő u. í6. 2. em.
7. szám a|att ta|álható, 53 m" alapter[i|etű 2 szobás lakás, a kozos tu|ajdonból 410/10000
tuIajdoni i||etőségge|.

o.) 36259/0lN27 he|yrĄzi számma|jelzett, természetben a Budapest Vll!., Tömő u. í6. 2. em.
8. szám a|att ta|á|ható, 59 m. a|apterü|etű 2 szobás |akás, a közös tu|ajdonbó| 456/10000
tulajdoni i||etőségge|.

p.) 36259/0IN28 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. í6. 2. em.
9. szám a|att ta|á|ható, 34 m. a|apteru|etű 1 szobás |akás' a kozös tu|ajdonból 263/10000
tulajdoni i||etőségge|.

q.) 36259/0lN29 he|yrĄzi számma|jelzett, természetben a Budapest Vll!., Tömő u. í6. 2' em.
í0/b. szám a|att ta|á|ható, 25 m" a|apterÜ|etĹi 1 szobás |akás, a kozös tu|ajdonbl|
1 91/1 0000 tu|ajdoni illetóségge|.

r.) 36259/0/A/30 he|yrajzi számmalje|zett, természetben a Budapest V|!l., Tömő u. í6. 2. em.
1ola. szám a|att ta|á|ható, 27 m. alapterÜ|etű 1 szobás |akás, a ktzös tu|ajdonbó| 204110000
tulajdoni il|etőségge|.

s.) 36259/0/A/3í he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest VI!I., Tömő u. í6. szám
a|att talá|ható, 60 m. alapterü|etĹi tlz|ethelyiség, a közos tu|ajdonbó| 464/10000 tu|ajdoni
i||etőséggel.

t.) 36259IolN32 he|yrĄzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vl!l., Tömő u. í6. szám
a|att ta|á|ható, 39 m" alapterü|etĹĺ raktár, a közös tu|ajdonbÓ| í18l10000 tu|ajdoni
i||etőségge|.

A nemzeti vagyonri| szi|ő2011. évi CXCV|. Törvény 14. s (2) bekezdése a|apján a Magyar
A|lamnak - minden más jogosu|tat mege|őző _, az 1991. évi XXX|||. tV' 39. $ (2) bekezdése
a|apján pedig a Budapest Fővárosi tnkormányzatnak e|idegenĺtés esetén elővásár|ásijoga van.

Az egyes á||ami tu|ajdonban lévő vagyontárgyak onkormányzatok tulajdonba adásáró| szó|ó
1991. évi XXX|||. tV.39. $ (2) bekezdése a|apján a Budapest Fővárosi tnkormányzatnak
e|ővásár|ásijoga van.

A Corvin Zrt-nek az adásvéte| tárgyát képező ingat|anokra szeződésen a|apu|l e|ővásár|ási
joga van.

Jogosu|tak e|ővásár|ási jogukka|, postai kÜ|demény esetén a küldemény fe|adásának igazo|t
napjától számított 35 napon be|ii| é|hetnek. Amennyĺben az e|őväsár|ás jogosu|tja é| jogáva|, az
adásvéte|iszerződés közte és Eladó között jon létre. Ezesetben a........ álta| befizetett........,-
Ft, azaz forint osszeget Eladó az e|ővásár|ási jogra vonatkozó nyilatkozat
kézhezvéte|étő| számított 15 munkanapon be|ü| a '. álta| vezetett .. számú
szám|ára visszauta|ja. A ........... tudomásu| veszi, hogy a befĺzetett összeg után Eladó
kamatot, vagy bármely jogcímen e|számolandó kö|tséget, kártérítést nem fizet.

Az adásvéte| tárgyát képező bekö|tozhető ingat|anokat E|adó, az 1993. évi DfiV|||. fu. és a
Budapest Józsefvárosi onkormányzat 32ĺ2013. (V||' 15.) számú, a 6612012. (X||' 13.) számú
rende|etében, va|amint a Képvise|ó-testü|et 47l2o15' (||' 19') számú határozatban fog|a|tak,
i|letve a Képvise|ő-testület ''./20,|6.(.'....) számú határozata a|apján 2016. február 8. és 20í6.
március í. között |efo|ytatott nyi|vános pá|yázat, és a Képvise|ő-testü|et ..... ĺ2016' (....') számú
határozatába n m egá | lapított nyertes részére érté kes íti.

Eladó ezenne| e|adja, Vevő pedig megveszi Eladótól te|jes tu|ajdonjogga|, összes tartozékaiva|,
megtekintett á||apotban véte| jogcímén az.ĺ.) pontban körü|írt va|amennyi ingatlan 111 arány(l
tu lajd o njogát e gyüttese n az a|ábbi fe|téte| e kke|.

Az 1. pontban körÜ|írt ingat|an véte|ára: Ft, me|y az 1. pontban íń ingatlanok között
aza|ábbiak szerint oszlik meg:

a.) 36259lolN1 he|yrajzi számma|jelzett lakás Ft,
ĺ
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b.) 36259l0lN4 he|yrĄzi számma|je|zett |akás

c.) 36259l0ĺN5 he|yrajzi számmal je|zett |akás

d.) 3625910lN7 helyrajzi számmal je|zett |akás

e.) 3625910lN10 he|yrajzi számma| je|zett |akás

f.) 3625910lN,|1 helyrajzi számmal je|zett |akás

g.) 3625910l N 1 2 he|yrĄzi szám ma| je|zett |akás

h.) 36?59ĺ0lN13 he|yĘzi számma|je|zett |akás

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

j') 3625910lN19 he|yrajzi számma| je|zett |akás

k.) 3625910lN20 he|yĘzi számma|jelzett |akás

|.) 36259lolN23 he|yrajzi számma| jelzett lakás

m') 36259/0lN24 he|yĘzi számma| jelzett |akás

n.) 3625910lN26 he|yrajzi számma| jelzett |akás

o. ) 3625910 l N27 he|yrajzi szám ma| je|zett |akás

p.) 3625910lN28 he|yrajzi számma| jelzett |akás

q.) 3625910lN29 he|yĘzi számma|jelzett |akás

r.) 36259l0lN30 he|yĘzi számma|je|zett lakás

s.) 3625910lN31 he|yĘzi számma|jelzett |akás

t') 3625910l N32 he|yrĄzi számma| jelzett |akás

Vevő 2016. év...... . napján megfizetett.....,. Ft.ot, azaz....... forintot ajánlati biztosíték
címén átuta|ássa| a Józsefvárosi GazdáIkodási Központ zrt., K&H Bank Nyrt.-né| vezetett
10403387-00028859-0000006 számú szám|ájára, ame|y összeg a véte|árba beszámít, és
ame|y összeget fe|ek fog|a|ónak tekintenek. Fe|ek a fog|a|ó jogi természetét ismerik.

Vevő a fennmaradó .....,. Ft, azaz ............ forint vételárhátra|ékot az adásvéte|i szeződés
a|áírásának napjátó| számított 90 munkanapon be|Ü|, ..... Bank á|ta| folyósított hite|bő|
fizeti meg, amennyiben EIadó erre vonatkozőan másként nem nyi|atkozik, a Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ zrt., K&H Bank Nyrt'-né| vezetett 10403387-00028865-0000007 számú
bankszám|ájára banki átuta|ássa|.

Felek kozösen kérik a Fo|dhivata|t, hogy a Vevő tu|ajdonjog bejegyzését tartsa fiiggőben a
tu|ajdonjog bejegyzés iránti kére|em benyújtásáig, de legfeIjebb 20í6. ..... napjáig

EIadó az adásvételi szezódés megkötéséve| egyidejĹi|eg az ingat|anra vonatkozóan a|áírja és
e||enjegyzó ügyvédné| (....) Ĺigyvédi |etétbe he|yezi a tu|ajdonjog bejegyzésére vonatkozi
nyi|atkozatát, amelyben feltét|en és visszavonhatat|an be|eegyezését adja saját tu|ajdonjoga
törléséhez és Vevő 1l1 arányÚ (egész) tu|ajdonjogának véte| jogcímen történő bejegyzéséhez.

Letéteményes Ügyvéd az 1. pontban írt véte|ár hiánytalan megfizetéséró| szó|ó igazo|ás
bemutatását kovető 8 napon be|ü| jogosu|t és kote|es a bejegyzési engedé|ý a Budapest
Főváros Kormányh ivata| X|. kerĹi leti H ĺvata |á hoz benyújtan i.

Amennyiben a Véte|ár kifizetésére va|amennyi ingatlanra vonatkozóan legkésőbb ...... napjáig
bármi|yen okná| fogva nem kerÜ| sor, ĺ||etve annak megtörténtét a fe|ek bárme|yike a fentĺ
időpontig nem igazo|ja hite|t érdem|Ően letétkeze|ó ügyvéd e|őtt továbbá, ha aje|en szerződés a
fenti időpontig bármi|yen 'okbó| meghiÚsu|, és errő| a |etétkezelő ügyvéd hite|t érdemlően
tudomást szerez, akkor a |etétbe he|yezett bejegyzési engedé|yt |etétkeze|ő ügyvéd köte|es
ha|adékta|anuI megsemm isíteni.

Fe|ek a jeĺen szerződés a|áírásáva|, |etéteményes ügyvéd pedig a szeződés e||enjegyzéséve| a
6-8. pontban rögzített |etéti szabá|yokat e|fogadja.

Vevő az ingat|anok eset|eges hiányosságai címén az E|adóva| szemben semminemű igényt
nem támasáhat. Yevő az ingat|ant megtekintette, az ingatlanokra vonatkozó műszaki
tájékoztatást ismeri, tudja, hogy az épü|et te|jes fe|újításban nem részesült, így bárme|y
szemrevéte|ezésse| nem észlelheto épü|ethiba kijavĺtása szükségessé vá|hat. I

c,iĺ rĺ/
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'14.)

15.)

16.)

12.)

13.)

23.)

24.)

Eladó nem szavato| az ingat|anoknak a tu|ajdoni |apon fe|tüntetett térmértékééń.

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

Eladó a véte|ár te|jes megfizetését követő 5 napon belÜl kÖte|es az ingat|anok birtokát vevóre
átruházni. Vevő ettől az idóponttó| kezdődően vise|i azoknak terheit, szedi hasznait és ebben az
időpontban szá|| át a kárveszé|y viselése is' Felek megá||apodnak abban, hogy a
birtokátruházásrll jegyzőkonyvet vesznek fel, ame|yben rogzítik a lakóĺngat|anokban felszere|t
va|amennyi kozműmérő á|lását, ame|y mérőá|lásig va|amennyi rezsi-, és közműkÖ|tséget az
E|adó vise|i, míg ezen időponttó| és méróá||ásoktl| kezdődően a hivatkozott rezsi-, és
közműkoltségeket Vevő tartozik vise|ni. Vevő a birtok átruházást kovető hÓnap e|ső napjátó|
fizeti az ingat|an fenntartási kö|tségeit'

Eladó kijelenti, hogy az ingat|anokka| kapcso|atban közüzemi díjtartozása nincs. Tekintette|
arra, hogy Eladó erre vonatkozóan igazo|ást Vevőnek nem mutatott be, amennyiben az
adásvéte|i szerzŐdés a|áírásának napját mege|őző időszakra vonatkozó tartozást á||apítanak
meg, annak megfizetésére E|adó köte|ezettséget vál|a|. Eladó kije|enti továbbá, hogy az
ingatlanoknak bér|ője nincs.

Fe|ek a Po|gári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés a|apján kizárják mind EIadó, mind Vevő
fe|tűncj értékaránytalanságon a|apu|i eset|eges megtámadási jogát'

Vevő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ezt Eladónak bemutatott és eredetben
átadott Cégkivonatta| és A|áírás mintáva|/A|áírási címpé|dánnyal igazolta. Vevő jelen okirat
a|áírásáva| kijelenti, hogy a Nemzeti Vagyonró| szó|ó torvény alapján át|átható
szervezet/ingat|anszerzési képessége nincs kor|átozva.

Vevó tu|ajdonjogának bejegyzését a Budapest Főváros Kormányhivata|ának Fo|dhivata|áná|
Eladó kére|mezi, ame|ynek kö|tségét Vevő fizeti meg'

Vevő tudomásu| veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruházási i||etéket kell fizetnĺe.

15.) 2012' január 1 . napjától a 17612008. (V|. 30.) Korm. Rende|et 1 . s (3) b' pontja a|apján
Eladó köte|es energetikai tanúsítványt készíteni és azt Vevő részére átadni. Vevő je|en okirat
a|áirásáva| kijelenti, hogy a HET-00335386, HET-00335387, HET-00335390, HET-00335394,
HET-00335395, HET-00335396, HET-00335397, HET-00335398, HET-00335400, HET-
0033540,ĺ' HET-00335402, HET-00335403, HET-00335404, HET-00335406, HET-00335407,
HET-00335408' HET-00335409, HET-0033541,l' HET-00335412, HET-00335413, azonosító
szám m a| e| |átott energeti kai tanús ítványt átvette.

Vevő a szerződés megkotéséve| kapcsolatos e|járási koltségek címén az 1'670,- Ft/szemé|y
lÜa eljarasi díjat, az 5.500,- Ft + Áfa e|járási díj összeget és a 2*6.600,- Fvingat|an fö|dhivata|i
e|járási il|etéket a szerződés a|áírását mege|ózően megfizetett. Vevő kérĺ, az errő| szóló
szám |át részére megkÜ|deni.

E|járó Ügyvéd tájékoztatja Fe|eket, hogy a Pénzmosás és a terrorĺzmus finanszírozása
mege|őzésérol és megakadá|yozásárl| szl|l 2007. évi CXXXV|. törvény rendelkezései szerint
azonosítási köte|ezettség terhe|i Felek adatai vonatkozásában. Fe|ek kije|entik, hogy adataik a
szerződésben he|yesen kerÜ|tek rogzítésre az á|ta|uk bemutatott személyi azonosítl okmányok
a|apján'

Fe|ek je|en szerződés a|áírásáva| fe|tétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikró| fénymásolatot készítsen, és azokban rogzített adataikat a
szerzódéssel együtt keze|je.

Felek tudomásu| veszik e|járó ügyvéd tájékoztatását, ame|y szerint adataikat az információs
önrendelkezési jogro| és az információs szabadságró| szóló 2o11. évi cX||. torvény
rende|kezései szerint kizáró|ag je|en szerződéshez kapcsolTdó megbízás, i||etve a
jogszabá|yokban meghatározott köte|ezettsége te|jesítése érdekében kezelheti.

Fe|ek kije|entik, hogy je|en jogügylet nem Ütkĺjzik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáró| szó|ó 2007. évi cxxxv|. torvénybe.

Je|en szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. adásvéte|re vonatkozó, i||etve az ide
vonatkozó jogszabá|yok jelen szerződés a|áírásának napján hatáĺyos rendelkezései az
irányadók.

Fe|ek meghata|mazzák budapesti (....'.....'... sz. a|atti) Ügynĺédet, hogy őket jelen
jogĹigy|et kapcsán a fö|dhivata|i e|járás során az Ugyvédi törvényben írt te|jes jogkörre|
képviselje.

17.)

í8.)

í9.)

22.)

20.)

21.)

ĺ
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Fe|ek a fenti okiratot e|o|vasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt,
he|ybenhagyó|ag a|áírják.

Budapest, 2016. év ...... hó ....'.. napján.

Budapest Józsefuárosi onkormányzat

eladó nevében e|járó

Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.

igazgató

VEVO

A jelen okiratot budapesti(...''..'''' székhe|y: .............) ügyvéd készítettem és
ellenjegyzem.

Kelt: Budapest, 2016. év ........ hó ...... napján'

okĺratkészítő Ügyvéd
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12. számú melléklet

összefoglaló a benyújtandó ajánlat formal és tartalmi követetményeirőt, táiékoztatás
az átIáthatószervezet fogal máró|

Az aján|atot a társaság képviselője minden o|da|on kézjegyéve| kote|es e||átni.

Az ajá n latnak fo|ya matos sorszá mozássa| ke| | rende| kezn ie.

A borítékon nem szerepe|het a benyújtóra vonatkozó je|zés.

Az aján|atot két pé|dányban, kÜlon |ezárt borítékban ke|l benyújtani, az egyĺk példányon
feĺtüntetve az,,Eredetĺ pé|dány'', a másikon a ,,Máso|ati pé|dány'' szöveget.

A borítékon a kovetkező szöveget ke|| és lehet fe|tüntetni: ,,Budapest Vl||', Tomő u. 16. szám
a|atti |akások és nem lakás céljára szo|gá|ó he|yiségek e|idegenítése''

Az ajánlatot sértet|en borítékban ke|| benyújtani, sérÜ|t, fe|nyitott borítékot a Lebonyo|ító nem
vesz át.

Aho| az nincs je|ezve, hogy máso|at is elegendő, az eredeti igazolást ke|| csato|ni az
ajánIathoz.

Az aján|ati biztosíték befizetéséné| a közlemény rovatba a következőt ke|| beírni: aján|ati
biztosíték

Az Ąán|at tartalmát a következő sorrendben ke|| összefĹĺzni:

1. Je|entkezési |ap

2. Aján|ati összesítő

3. Eredeti, 30 napná| nem régebbi cégkivonat

4. Eredetĺa|áírásicímpéldány

5. A Ptk. előírásai szerinti bĺzonyító eĘű meghata|mazás, amennyiben az aján|atot nem
a cég képvise|ője irja a|á

6. Pá|yázati dokumentáció megvásár|ásáró| szó|ó bevéte|i pénztárbizony|at másolata

7. Aján|ati biztosíték befizetésérő| szó|ó igazo|ás máso|ata

8. Nyilatkozat vége|számo|ásró|, csőde|járásró|, fe|számo|ásró|

9. Nyi|atkozat a pá|yázati fe|téte|ek e|fogadásáről, szerződéskötésrő|, ingat|anszerzési
képességrő|, aján|ati kotottségről

10. Nyi|atkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásró|; Kĺíróva| szemben fennál|ó
tartozásró|

11. NAV igazolása

12. He|yi adó igazo|ás (beszerezhető: Budapest Józsefuárosi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala 1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

13. Bérbeadóval szemben fenná|ló tartozás igazo|ása (beszerezhető: Józsefvárosĺ
Gazdá|kodási Központzrt. 1083 Budapest, Losonci u.2', és Budapest Józsefvárosi
onkormányzatPo|gármesteri Hivata|a Pénzügyi Ügyosztá|y 1082 Budapest, Baross u.
63-67. ll. em.)

14. Nyi|atkozat pénzÜgyi a|ka|masságról

15. Nyi|atkozat a kézbesítés helyérőlés a bankszám|aszámről

16. Nyilatkozatátláthatószervezetről

17 ' Az adásvéte|i szerződésse| kapcso|atos észrevételek, módosításijavas|atok

juĺ
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Átlátnato szervezet:

A2o11. évi CXCVI. tv.3. $ rende|kezéseia|apján átlátható szervezet:
1. átlátható szeruezet:

a) azá||am, a kö|tségvetésĺszerv, a köfestÜ|et, a helyiönkormányzat, a nemzetiségiönkormányzat,
a társulás, az egyházijogi személy, az o|yan gazdálkodó szervezet, amelyben az á||am Vagy a
he|yi önkorm ányzat kü|ön-kÜ|ön vagy egyĹitt í 00%-os részesedésse| rendelkezĺk, a nemzetközi
szervezet, a kü|Ío|di á||am, a kÜ|fö|di helyhatóság, a kÜ|fö|d| á||amivagy he|yhatósági szerv és az
Európai GazdaságiTérségró| szólT megá||apodásban részes á||am szabá|yozott piacára
bevezetett nyi |vánosan m ű kodő részvénytársaság,

b) az o|yan be|fÔldi vagy kü|fö|di jogi szemé|y vagy jogĺ szemé|yiségge| nem rende|kező gazdálkodó
szervezet, ame|y megfe|e| a kovetkező fe|tételeknek:

ba) tu|ajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|ozésérő| és
megakadá|yozásárő| szó|ó törvény szerint meghatározott tény|eges tulajdonosa
megismerhető,

bb) az Európai UniT tagá||amában, az EurÓpai Gazdasági Térségrő| szó|i megá|lapodásban
részes á||amban, a Gazdasági Együttműkodésĺ és Fej|esztési Szervezet tagá||amában Vagy
o|yan á|lamban rende|kezik adói||etőségge|, ame||ye| Magyarországnak a kettős adóztatás
e|kerÜ|ésérő| szó|T egyezménye van,

bc) nem minősü| a társasági adTró| és az oszta|ékadóró| szó|ó torvény szerint meghatározott
e||enőrzott kü|fö|di társaság nak,

bd) a gazdá|kodó szervezetben közvetlenÜ| vagy kozvetetten több mint 25%-os tu|ajdonna|,
befolyássa| vagy szavazatijogga| bírr jogĺ szemé|y, jogi szemé|yiségge| nem rende|kező
gazdá|kodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti fe|téte|ek fenná||nak;

c) az a civ1| szervezet és avízitźtsulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezeti5 tisztségvise|ői megismerhetók,

cb) a civi| szervezet és a vízitársu|at, va|amint ezek vezetó tisztségvise|ői nem át|átható
szervezetben nem rende|keznek Zío/o-ot megha|adó részesedéssel,

cc) székhe|ye az Eurlpai Unió tagá||amában, az Európai Gazdasági Térségró| szó|ó
megá||apodásban részes á||amban, a Gazdasági EgyüttmŰködésiés Fej|esztési Szervezet
tagá|lamában Vagy o|yan á|lamban Van, ame|lye| Magyarországnak a kettős adóztatás
e|kerü|ésérő| szó|ó egyezménye van;

9. meghatározó befolyás: aza kapcso|at, ame|ynek révén természetes szemé|y, vagy jogiszemé|y
egy jogi szemé|ynek tagja vagy részvényese, és

a) jogosu|t e jogi szemé|y vezető tisztségvise|ői vagy fe|Ügyelőbizottsága tagjai többségének
megválasztására és visszahívására, vagy

b) a jogi szemé|y más tagjaĺval vagy részvényeseive| kötött megá|lapodás a|apján egyedü|
rende|kezik a szavazatok több mint ötven száza|ékáva|:

3. s (2) Az (1) bekezdés 1. pont b) és c) a|pontjában fog|a|t fe|téte|eknek való megfe|e|ésró| a
szerződő fé]nek cégszerűen a|áírt módon nyi|atkoznia kell. A va|ltlan tarta|mú nyi|atkozat a|apján
kotott szeződés semmis'
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Az éľtćlĺbecslés fo rdrrlónapja:
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Józsefuárosi Gazđá{kodasí Kĺi4ont Zľt.
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Figyelemmel ae összes vonatkozó tenyezőrą a 1083 Budapest, TÖmći utca 16. Fszĺ 1. szám alďti

ingatlan általuú męfuatározoü, kerekített valós piaci értéką mai áll*potaban' 20i6. januar havi

éľváryes árszinten

A meghatáĺozott éľték nettó éľtéŁ általános forgalmi adót nem taĺtalnaz^

Az értękbecslési szakvélemeny a26ľf005. (Vĺtr- 1I.) PM rendeletel módosított 25l1997'(uil.1.)
PM. rendeletben foglďtat vďamint az EVS 2012 irĺáĺrymrĺanása alapján készütf.

Az ingatlaĺron es kiizrĺeüen köľnyezetebm helyszíni szemlét taľtotfunk. A hebszíni szernle soľán az

ésdelt altapotokat rtigzítettiit amelyeket a saakértői véIe'mény kidolgozása soráĺr figyelembe vettÍink

es értékelt.tak'

Az Ęadan é'ľtékének meglatározfuához az általánosan elfogadott piaci ĺisszehasonlÍo adatokon

ďapuló módszeľt és a hozamđapri módszert alkalnaztuŁ
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A szakvélemenyben felhaszĺált alapadatokat a Megbízotól kąptuk. }ogi természerĺÍ ügyekben,
valamint a részÜnlae źtaÄott alapadatok helyességeert felelőssęet nem váłlalunk. Nem
folytáĺhlnk vizsgáIatot jogcímľą vw az értékeh íngaÍlaĺľnď szemben femrálló
kötelezettsĘekre Az értekelés sonán fehéteteaulí, hory a tul{doqiogok megfele}őek es
ertékesíťretóŁ

Nincsenek olyan megkötéset amelyek egyszerű eljfuássď nem lehetrek tisztázüatok. Áe
ineatle'nal szembeĺr esetlęesen ťerrnálló koveüelesel&el kapcsolatbaĺ vizsgálatot nem
végexĺink.

A szakértői vélem&r:n]nkba közöh adatok a legiobb tudomasunk szerint helyĺátlóalą pontosak.
Az adarn|rat megbízluto fonásból gyüjtöttĺilq valaľnint a heýszíni felméľesek ďapjá''
határoztrlk meg. Nem vállďrmk felelősséget olyan adat porĺtosságáéľą amelyet mások adtak aĺ
résziinkĺe es ezeket az éľtékelés soľán felhasználtuk.

Nem végezttbk kömyezetzennyezesi' tďajelemzesi es geológiđ állryotvizsgátatot, ľoncsolásos
fiuikai vizsgálaoą az értékelest szernľevételez& es a Megbízoi ađatsmlgáltatlásai ďapjłńn
kesátettrik

Á szakérÚői véIeményben közzétett éľtekek a fentiekben rbgzíbttťeltétetezeseken alapulnak és
}jzźüőllag az itt megfuaáĺozot célľa érvényesek' Ezen értéketesi sza}ľélemmy a Megbízó & a
Megbízott eg1nittes beleeryezesével ađható ki harmadik személynek'

,A. piaci éľtek megh*áľozasa az éľtékęIesi időponůan fermáttó hazai piacgazđaság helyzete és
az ak&or éľvenyes foĺint vásáľĺó-erő firyelembe vételével toľtent.

A megälapíÚott érték per, tełrct és igen1'mentes áUąpotra vonatkozik.

}elen szakvélemary f ftét) eredeti példanyban készolt'

Buđap+sĺ Tomó utca l6.fszt'1 szám alati íagĺüan éĺtélcbecslésí szakvé}cménye
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ľj 3. Az INGATIIIN LEÍRÁSÁ
Í.;

3.I Áz ingatlan adatai (a aúajdoni lap szerint)
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3.2 Áz ůngadan könnyaetének ismertetése

{,z lngatlan Bud4est VIII' kerületében Józsefrfuos Coľvin negled részeą a Tomő u 16.
śut. l. szhú alafi tatrálható. A táľsashaz komyezeteben hasodóJeilegü és koru, hagyom..ányos
épitésű tégla épťiletet és rijépítésű lakóháuak & irodaházak talĺĺnatot.
Paľkohri azmgarlrrn előtt es a komyező ücakban dijkotetezett ôveretben lďret.
A köĺnyék foýaľratos fejlőđésen ľregy keresaul' jelenteg tobb épĺtkezes fołyik az ingaÍlan
közeleben

. 
Az lngatlan kĺizĺretlen kőmyezetében minđen alapfokú ellłfufut biaosŕtó inté'mény' bevasfuló
kö4ont, es tóbb eryetem is megtalrálhaĺó. Torĺegközlekedéssel és személyautóvđ ĺs konnyeo
megkozelíthaő. Kômyezetének infrasĺľuktuĺális, kozlekedési kapcsolami jók.

Budapcst Tiimő utca l6.fľa' l qzłíĺ ďatti ingaťaÍr értékbecslési szakvélcméĺye
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3.4. Az ĺngatlan leínf,sa

Épfiés éve:

Beépítésmą

Épttésnódja.
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Az Ęat|an legfďnúosabb műszaki ađatait táblrázatos formában az aŁábbiakbm imertetjuk.

Budapest Tömő utcc t6lsut.l szám alaniingĺtlan éÍtékbcslási wahrcleménye
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Azépüłeł leírłúsa:

Az értékelenđő lakás egy pinceszint + ťdlđszint + 2 emelet + t€tőt€ť kialakításu, 1900łan
épult tarsasház foldszintjén találbató. A lakásokat belsĺĺ udvaĺót a tęcsóhazból' és a
frggőfolyosokról lehet megkÖzelíteĺi. A kétszáÍny'i fa bejrárati kapu rossz áttapotu,
javitäsra szonrl. A kapualjban a vakolat leomlott, uđvaĺban is fetlethető hiányos *ko1ą1' á
fa|azat nedves, salétromos. Az udvaľ buľkolata hullámos, javítandó' A kiińó homlokzat
feltijításľa szorul' a gípszminták és vakolat hiányos. A hrłzban 39 |ĺkás és ĺ:€ľ egyéb
helyiség lett kiďakítva Az éptilet mĺiszaki állapota nagyon rossz. A épüIet gyenge
szigetelésének koszonhetően a füldsánti lakások nedvesek. Az értéketendő hĹ.as-a
tulajdoni lapon 35 m2 aĺapteťriłetö. Elosztása: ełőszobé konyhą kamĺą WC, szoba.
Padlóburkolata jarólap, szd'nyegpadló^ Fatai festetteŁ keľámiávď burkoltak. Fűtés bekoťve
de jelenlęg ellátasa nincs. Kĺizmfiórak bekowe' Az éľtékelt ingatlan teljeskorĺĺ felujítast
igényel. Melybe a elekhomoą. víáralózati,- csatorna rendszeą . felujítasą a buľkolatok
nyílászarók szaniterek cseľéje is beletartozik. Falak javitása helyľerĺlitĺsa festése és a
penészeđés, vizesedés megsa)ntetése.

.4x epfrldck alqtłüI*:

szitĺ.ű/epiild Alqte,.üIet fuz ) SńIyozńs KaIkuIóIt üIeptprtilet
(-')

F.pJ t$tr/a lł'liiä'si:ooĺln 1 j.ĺti
iiłiiiliiliiioĺotiffi it a% iiffi iillo-ffi ĺn?liĺi.,:..'iff

ľ.ffi.ĺérin.é.ttó;ĺ liiiiiiiitiiĺŕil a% illl.loĺiiitffi ii:lń?Liiilł:ffi
iii.łłiliilioĺdö i 0% ijiĺii#u'ol.m?;l'l'ĺ#

a% iĺli'ilitiiiiił.o
hdéĺléképülď'ékji]liiliiĺi!.:i 0%

lsszesen

Ä'BIBruart
ďapteľfiIet
keľekítve:

Budapest Tômö Btct l6.Íšzt.1 szám alani.iugatlan éÍtékbecs}ési szakvélemeuye
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4' ÁZ INGATI.łľ unrt.xÉľľgĺ< nflEcÁLt,ApÍľÁsa

4.l. Az értékelés rĺItalános módszłľtana

Piaci érték alat1az a várható osszeg éľtendő, amelyért az ingatlan gazdátcserélhetne, magánjogi
adasveteli szerződés keretébeą egy eladni saánđékozó eladó es egy otyan vevö kozött, akivel
kłpcsolata kiz.árótag piaci teľmészetĄ az értékbecstés fordulónapjĘ feltétetezvą hogy az
ingatlan a piacon nyilvánosan meghirdetésre kerĹilt, a piaci köriilmények lehetővé teszik a
szokváĺryos ćľtékesítést és anĺak lebonyolításfua az ineatlan teĺmészetetól fiiggő' megťelető
időtartam áll rendelkezésre. (18 hónap)

Gyorsított eladlĺsi' likvidaciós érték azonos a forgďmi éľték męhatározásával azzal akiegeszítő
feltételle|' hogy a maľketĘ tevékeqnégre ľendelkezésre altó idő trilságosan röviđ, a nyilváĺos
męhiľdetés és a piacon rłaló megielenés nem megfe1elő, összehasonlítva a säikséges iđővel és
a promócióŚ intézftedésetkel' metyek a piacon a legiobb fu eléréséhez szĺikségeseŁ Á
likvidációs éĺték feltételezi' bogy az ingatlaĺ miĺkodésen kŕ'/til á]l, valamint hogy azéľtékesítés
során az eredeti funkció _ kereďet híján - figyelmen kívĺil hagyható. (ő hónap)

lłz éľtékbecs|ésĺ szalĺvé|emény & 26ĺ2tos. fiim 1ĺ.} Plt{ ľendetette| móđosított
25/1997.(vm.t.) PM. rcndeletben fog!ďtat valemĺnt az EVS 20t2 iránymutatása
ďapján készĺi|t.

Pĺacĺ iĺsszehesonlító adatok elemzésén alapuló éľtéketés:

A piaci osszehasonlító adatok elemzésén ďaputó éľtékelés máĺ megtortént, konkrét és ismęrt
adásvételi rigyletek áÍainak a vizsgált esetre vďó kiterjesztéséve| összehasonlitasávď torténik.

Apiađ osszehasonlíto adatokon atapuló módszeľ fö lépései:
1. Az alaphďmaz kiváłasztása.
2. osszehasonlításra atkalĺnas ingatlanok kivátasaasą adatainak elemzése.
3. Fajlagos alapéľtékmęhaĺłrozása.
4, ÉttékmódosÍtó tényezök elemzése.
5. A fajlagos ďapérték módosításą fajlagos érték számítasa.
6' Végső éľték számÍtása a fajlagos énék és az ingatlan mérete smtzataként.

1' 'p'a' összehason|ítő .ťlľ:sgźÄatokat egy oIyan" ingatlanokat tarÍa|mazô alaphalnazban kďl
elvégezni' amely ffldľajzi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanéhoz hasoľtló, és az abban szereplő
ingatlanok típusa afonos a vizsgált ingatlannal. Az ďaphalmae adatainak át|agźlło|jeteĺrtősen
eltéĺő szélső értékeket az elemzes soran figyelmen kívĹiLl' ken hagyni.

f. Az elemzés során az értékelőnek az osszehasonlítas ďapjáut szolgáló ismérveket ďaposan
meg kell ismerĺią és ezeket egyenként kell a tárgł'i Ęatlanhoz hozzámérni. csak aŹonos
éĺtékformłäkat és csak azonos jogokat (pl. teheľmentes firtajdonjog beľIeti jog) szabad
összehasonlítani, ifietvę a kriĺonboző éľtékformak és jogok kĺjzött koľľekciós tényezőket kell

kďl figyeleĺnbe
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3, Az elemzett összehasonlím ađatokbol ke|I azalapértéket męfua*áľoai . Ez az alapéÍttkfajlagos
értét áIalában teľiiletľe (nfuzemetene) vetítve, de eryes esetekben más volumen mérő,sámok
va$' kapacitási szfuok (tanterem' kőthäágy,szál|ođalágy stb,) is älkalnazfigÍ.óak'

4. A üzsgĺłlt íngatlm éľtékfuek pontosabb męfuatĺrozasa értekľnódosító teĺĺyezÍk
figyelembevételével tóľtenik' Énékmódosíto tenyerśként csak olyan jelentős, éľteket befolyásoló
terryező vďletó fe| amely az összehasoďító adätok a|apÍn|mazžaanem jellernző. Az értékmódosító
teľIyezők klzul az alábbiakatminđen eseiben vizsgální kelt:

4.l. Miĺsuaki szenpontok:
4.2. Építészeti szeľnpontok:
4.3. Hasaáati szempontok:
4.4. Telekadotreágok:
4.5. Infrastruktúra:
4.6. Kömyezeti szemporľtok:
4'7' Áltematív hasanosítás szempontjai:
4.8. Joei szeÍnpontot haĺosfui szabátyozas:

5. Á szakvéleményben az értéknródosító tényezők koztil az éľteket jelełrtősen befofuásolókaĺ fel ket1
t.inÍeüili, és ha aľra lehetóség vaĄ akkoľ értékľnódosí1o hatásukat számszęľüen is meg kell határomi.
Az éľtékmódosító tényezők alapjan kell módosítaľri a fajlagos alapéľtéket.

6' Az ngallan forgalmi értékét a fajlagos ďąpéľték értekmódosítasa után kialakuló fajlagos eĺék es az
insatlan mérete (volumene' kapacitása) szoľzatakéut kell megáIlapíani.

A piaci összehasonlító adatok ďemzésén ďapuló éfiék mtgátlapításánĺí| ďt<atmezott
különleges m€gkötftek!

Az éľľélmódosító téľryezők értét<ľriivelő htása a Ęjlagos alapérĺek 3oyo-os mértékét csak kiveteles
metben, legfeljebb az alapérték 50%-ávď hatadhatja meg' Ilyenkor az énéketőt inđoHasi
kotelezetľség terłreli'

Hozamszámĺĺáson alapuló értékeHsl

A hozamszámítason alapuló éĺtekeles az ingat|an jövóbeni haszlainak és az ezek megszeľzese
érde.kében felmenilő kiadások küIônbségétŕil (ts"a jovedelmek) vezeti Ie az érteket. Az é*ék
megallapĺtása azĺln az elvm ďapszik, hogy báĺmely eszköz éľtéke anný, mint a betőle származó
tisza jovedďmek jelenértéke.

Ielen esetbełr haszná}t módszer.

Költségďapú módszeľ:

Jelsn esetben elurek a módszemek a használata nem céIszeríĺ .
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Kłittséga|aplfi mĺídľzeľl

Á kolÍségďap{r érték-megközelítés lényege, hogy az ingaf,an újľa-előälítási köl*égéből le kell vonni
az iđő mulása miatti arnrlást, majd ehhez kďl hozzáađni a felépítnenyełüez thÍtĐzo fol&ertilet
értékét. Ez a móđszsr Íejezi' ki legkevésbé a tenyleges piaci viszonyokat. Építes alatt lévő
tércsíménynél' károsodott létesíĺnényné| takart mitargmál, valamintolyan eseŕekbeľr alkalmazfrasó,
ba más módszernem álI rendelkezésre.

Á módszer fiö lęései:
1. Atelekéľtékmeghataĺozasa
f . A felépítnény rijľaepítesi vary potlasi koleégének megbaÍĺľozasa
3. .Ąvulasokyzimitfuąl.
4. A felépítmeny ńjra.előáIlítási kölmégéffil az avulźs levonása es a

telekéľtélĺkel való osszegzese.

1' Á ftlđÍerület éľtékét aĺmak tires ďlapotran való értékelesével kell megállapítaľri, vary a piaci
összďrasonlító adatok elemzéseĺr alapuló módszer' vary kulönleges esetben a hozamszámításon
đaputó módszer szerint.

2. Á póttási költség olyan szerkezeteket es fuítesi munkrfu takar, amellyel az éľtéketes időpontjrĺban a
meglevő fuľrkciók (de esetleg más szerkezetek s mťiszaki megoldasok) a legkisebb kiiltségge| de
azoÍros hasmossággď potolhatóak lenrrenek Áz újľaepítesi ktiltségben a męlévő szeľkeaeľek
változatl an újrateremtesełrek kĺiltségeit kell előiranyoai, függetlenül azok jelemlegi haszrosulasáml.
Á póÍJási és az ťljraépít&i koltség eryüttesen: újra.előallítasi költség'
Az újra-előállĺtási köIbégbe kell éľteni a kiizművesítesi, atervez&i, az engedélyezesi, a válla}kozásĹ
akivitelezesi, a beruháaóĺ, apenzuryi es minden egyéb tenylegeseĺr fizetenđő kolséget

Áz i$ra-előáltítasi költség általános foĺgalmi adót nem tartalmazhat'

3. Áz avulás a idő mutása miati értékcsokkeĺrąs. Három fiő eleme: a Íĺnkzĺ ľom}ás, a fimkcionális
arruIas es a kôrnyezeti avulas. Az avulasi elemek lďreürek kijavíthatóak vagy ki ĺem javíthatóak.

4, 'pE {jra-előátlítasi koltséget az avulrrĘgal csökkentve és a telekéľtékkel nóvelve ađódik
eredmełtyul a költségalapon számított forgďĺni érték.

Budapest Tömô utcł l6.f""t l sánr alani Ęatlan éĺtékbecslési saakvé|cmenye
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Á. foryďmi éľték ftitelfeđezet cć|ifua történő.} megĺíllapításĺĺnál a|ka|mazott kÍilłin|eges
mękiltéstk:

Az éĺték meghatározasfuiak folyaľratában a piaci éľték megbatáľozásakor a költségalap'i móđszer
elsősoĺban elle'nőľzö szamíüásokra szolgalhat. Kísebb jelentőségfi kiegeszítő épÍiúetekné| takaĺ
létesítĺrényeknél és mezögazdasági ĺétesítneĺryeknél alkalma:*rato onállóan. É6iIő létesíĺĺények
esetéb€n az e[iáĺ.as akkoľ alkalmazľrďń,baaz ęítés gazdaságossága már eryéb móđon bizonýtott.

Äz éľtékelés esetében az rijraépítesi kökség csak kĺvételes alkalmakkor hasmátható' az értékelőnek a
pótlasi koltséget keu alkďmaania

Áe éľtékeles soráľr csak az átlągos igényszintrek megfelelö kivitďezes pótlási koltsége fogadható el.

}Ia a kĺiľnyezeti awlási elem meghaladja a 20 százahéko1az éľtékeles ezen móđszere a je}entős

becslssi pontatlansag mimt a hitelbiĺosítéki érték megĺállapítására tút kockázatos, és ezéľt nem
alkalmazható.

4.2Á telület ĺngailanpiacĺ elemzése

Az ingalan Budapest VIII. kerületébeą a Tomő utca t6. fszt.jén taláIható. Kömyezetenek
infrastrukfuĺáĺis' kózlekedésí kapcsolatai jók. Ktirnyék frekvenulą elsösoĺbm takóházał&al,
Éľsasházakkal beépített.

4.ł. płz ingatlan foryďomkópessęének vĺzsgiĹlata

Az ngatlan piacképességérőt megál|apíürató, hory forgalomképes. fotékét peľ., igény- és
Íehermęntes allapotra haÍároztuk meg. Áz éľtékbecsles a fordulónapnlszÁmitlła90 napig eľvényes.

4.4. .^z n|kłlmazott módszeľ

Az ingatlan éľtékének meglratározásähoz az általanosan elfogadott piaci összehasonlító adaĺokon
alaputó rnóđszert és a hozamalapri módszert alkďmaztulc Az alka|mamtt módszer nem tette tehetővé
hagy az ingatlan éľtekét mepsatáĺozea telek es felepítrneĺly vonďkozásában

Budapest Töm6 uÍca l6.fgt' 1 'gzám alatti ingatlalr értékbecslé'si szakvć'|cnenyevľí
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4.5. Eľték megĺíllapítĺĺs

4.5.1. Piađ összehasonlító adatokon alaputó értď{elés

Áz ingatlan piaci éľtékének meghaĺározĺsďnz hasonló adotnágu ingatlanok ađatait wtľuk figyďembe.
Áz éľteketést táb|Íluatĺs fomrában az atabbiakban száľnít'uk-

Bp.Tömó utca ló.fszt.t. ýjm atatti iügatlalr éÍtékbecslési szalcvélcménye
.łt

összehasonlíto adatok
ingadan azonosítása irÉkelt mgatJaĺ adal l. adat2. afut3.
tľánvítósaám 1083 1083 1082 1Ü83

az ingatlan címe
Bud4est

Tłimő utca

Budapest

Corvĺn sétánv

Budapest

Vaiđabunvadutca

Budapest

Corvin koz
źpÍtési éve 1900 1910 1920 t940
ŽIapterĺJlcu 35 m" 2'6 ÍIť 28 m' 48 m'
úra 7,0 MFr 6.5 MFr 9-0 MFt

ĺ:il.lże5.i.#łim.'.l iłiliĺs?;iěéťńą
łifullat/ćrĺé|cesttés ljlliiiffiÉIatil iliiiiii'}đńátďli.

ú ánlałértéĺre síté s időponti a aorc 20t6 201s
dł,át ď,Jir,ŕlfu ió Łłrr e kci ó -10 % -t0 % -IO Yo

iiilit it.ĺ.l iĺ;iiĐłäiiéľ.ffi?' liiiií6.9iiérŮ1
korrekció

elhelyezJłedés i,;:..'.;iiill;iiäbbilii.i i;i iiiiil#iobbiirił:.; ił+li,..+iahłĺilli.l+ii
-5 Yo -5 Yo -S Yo

kanryezel ii.iłii.... obib'łi:iii..fi
-S Yb Ü% -5 o/o

alapteralet i]łliijlffi0il6lii. ll''l.;iiffionłői'l' lłiiliji':i ob'Ü.,,i i
AYo 0% s%

dllapot ir.,i;ii:i bi,ii.i,ä,i ;ill jiijiliiiiď;ľil:lL:iĺlĺi :li ha$nlói+É
-30 Ya -30 Yo 0 a/s

?łłt :':iii]ll.IiáśoÍiló;.+i ....#i$esiĺilóii',: 
.. il:.': ti2i5-onlóll.iii'.l

O%o 0% AYo

infłafuktlźra
:':.fii,.Ł*rnlósiii

0To 0% AYo

fekzereIíség ilrli.łiiiił'bbi.*: i .iili'fiobbi.:,',.l iiłii ii]l.+i."joütł ::l.ill'; .

-75 Yo -rs % -S alo

źpir lebn be lúIi e IIe ýezkedé s
iiiiiiośśż b,..ril ii;i:iĺ*.śxbB;i,L'l',

AYo s% 5 o/o

łLlliiilliĺ..:i.l jili'ĺlillł'5S.%+iii iid:4sfiii:ĺ.... ijlliiiiiői,'%]i:iłiĺii
lliiii:ä-g1léF.ffi iĺ.i'6.fi9.; .ffi.ł1 ;i.ilĺo;ĺlien'tlmÍi
liiĺiiił'4:ĺl.$ffĺilll
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A.s.f. Az ĺngatlen hozam elvií óřtékďése

Fentiek alapjäľ' kiszámoltuk az ingatĺan feltételezetą éves nettó bevétďét, a teljes
alaptertiletre vonatkoŹltátve.

Az elvaĺt tőlćsítési ÍáÍa 7 %

A tőkésítési képlet : P:A/ i
Aévesbevétel i:kamatlab P:tőkeeľték

Azíngtlanbtéką:

Az ingatlan alryrcfülete :

Fajlagos bérleti díj:

,4 bérleti dźjkó lsszesen:

Bp'Tömő uĺca l6.fszĹ 1. szám alatti ingatlan ćrtékb*stesi szakvétemén1'e
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Leonaĺđo đa Vinci kiadó lakás 2658 Fvĺuď
Corvinközkiađó lakís 3 157 Ftlhó/ď

Práteľ utca kiadó lakás t9f3 Fuwĺł

Korrekció: . l 07o min&seg -zaył áÁ]apt" . l 5 felszerelÍség miatt 45 o/o

ilĺiĺ#ii.ilili'ffi .ĺľmď.

Az Ęatlan kaĺbantartási, fehijÍtasi koltségeí {2%):

Az ingatlan biztosítasi' itl. épímrényadó köttségei (4 v,):

Az Ęatlan kihaszľláltsaga (80 7o):

Az ingatlan bérbeadasábő| szäĺvlaza éves nettó bevétel
ĺisszesen;

1I 760 Fťév

23 ífO Ftley

470 4a0 Ftlév

120 Ftiév
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45.3. Ettd ményeŁ elemrÉse

Áz ingalan értékmek meghatłározásához az általánosmr elfugađott piaci osszehasonlító adaÍokon
ďapuló móĺđszeľt es ahozanralapú módszen alkalmaztuk.

Áz ogyos órtékelési módszgrgk alkďmazasríval8z ÔgJ/gs éľtékoket összegeztuk és etemztĹĺk Vógső
foľgalmi érté}nek a két módszeľ ďapjáľ' megállapított értéket 50%-bm vettük figyelembą mett ez
közelíti meg legiobban az ingalanreńlis nyílpiaci éľtéket.

FtgłelcnnłJ az, iJsszes vonatfuaň tényezőre, a 1083 Buiłpesą Töł,tő lłtła 16. Fsď. I. saům aIúŮ
Íngúan úIralunk meghdfuoloĄ karekĺrú valós piałł &ék2, waů óilryofiúban, f0I6, januđĺ
hwíénlényes bszinÍsn

s 30a 000 Ft
azaz ÖtmŕłIíłÍ-húromsaúzezer forínÍ

A męhataromtt éĺék nettó értét általános forgalmi adót nem tartahĺnaz.

Bp.Tomó utłá I6.&atI. ęzłm alatti ĘatJan éťtékb€łsl€đi catcrćlemérye
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É nľ Éxľ nc s ĺ,rs r szA KvÉ r,n ľĺÉ ľy
A 1083 Budapest, Tłĺmő utca I'6. F$zt d. szám alattĺ (Eľsz: 36259tölA,4!
LAKÁS ĺngĺtlan éľtékónek męhłtáľozĺłsáľóI

TARTALoM IEGY?;ÉK

Ô ssznľoGLALo-EnĺÉr<ľĺľÚsÍľvÁľv

vÁľ'mrÁsor És ronĺlĺ.ľozo FE,I"TÉTELEK

Az INGATLAIY ĺBÍnÁse
3.1. Azrngatlan adatai
3.2, Az ingatlan kÔrnyezetének ismeľtetése
3.3. A telek ismeĺtetése
3.4. Az ingatlan leíĺisa

Áz INGATLAľ pnľÉlĺĺmľnK MEGÁLt,łľÍľÁsĺ,
4.L.Az értékelés altalrános módszertana
4.2.A tertilet ingatlanpiací eĺemzése
4'3. Az ingatlan forgďomképessęének vizsgĺłlata
4.4, Az alkalmazott módszer
ą.5' Érĺék megáłlapítás

nffiLLÉKLETEK

Tulajdoni lap
Térkép
Alaptenilet kimutatás
Alaprajz
Fotók

ľ;.ä.:.jr:#iĺL1*łľ:it

A szalrvéIeméayt készÍtette. c!. ci.09-!1c7',41

Uén.*ł C:_
Diamond Ingatlaniroda Kft .

Veres Edit
ingatlan énÉkbecstő.vagyoné*ékeló

{02745ft0a1nýlv.)
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1. Ôsszľľocĺł.I,l.ńnľńrĺľłmjsÍnlÁNľ

A 108:} Budapest' Tömő utca 16. ľ.szt.4. szńm atattĺ (Erg: ffif59l0tM4]l
IÁr<Ás

ingađan éľtólĺćnek meglatáľoz:f,sĺĺľĺíl.

MogbÍzottmęnevezése,ďme: DiamonđIngatlmirodaKft.
1094 BudapestBerzenczey urca33. &zt 5.

Józsefvĺárosi clazdiálkođás i Kózpcľĺlt Ztt'
1082 Budapest, Baross utła63..6?.

Ae ingatlan valós piaci ertékének
meghatározása a Megbízo ĺeszére.

1083 Budapmą Tomő utca 1ó' Fszt 4. szam

Budapest beltertilet 3 6z59ĺaĺ N 4

MębÍz.ó

Ázéľtékelés cĄia:

.Ą.z értékelt ingat|an címe:

Eelyľajzi s'áma:

Az ingatlan tu|aidonĺ l,ap szerĺnti
alapterđ|etet 29 m2

A hďyszínĺ szemle ĺdőpontja: 20t6.01.05

Áz éľtékbetslés fordulónapja: 20l6.0t.05
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29 tŕ

Firyelemmel az összes vonaÍkozó tényezőľą a 1083 Budapest Ttimő utca 1ó' Fszt. 4. szrim alatti
mgatlan általunk meghatározott kerekített vďós piaci érteke' mai allapotabaľl' 2016. januáľ havi
érvéłryes arszintgr

A meghatározott érték netto éľtéŁ általanos foľgalmi ađót nem taÍtalfraz,

Áz értékbecslési szakvéIemény a26ĺ2005. (uI[ 11') PM rendelettel móđosított 25l1997.(WE.1.)
P]vĹ ľendeletben foglaltĄ valamint az EVS 2012 iráĺrymutłtása alapján készüh.

Áz ingaĺlanon es kozvetleĺr komyezetében helyszíni szemlet tartottunk A heýsáni szemle során az
eszlelt allapotokat rogzítetttiŁ aľrelyeket a szakértői véleméĺry kidolgozasa során firyelembe vetttink
es értékeltünk.

Áz ingaŕlan értékárck meghatáľozasäkoz az álalánosan elfogadott piaľi összehasontító adaĺokołr
alapuló módszeĺt és a hozamďapír módszeĺ alkalmaztuk

Bp. Tómö utca 16.fsoÍ 4. v.árr alaui ingatlan érté*bécsl&i szakrÉleméĺĺye
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Az ingłtlan rcdutrĺ{tt
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f. vÁĺ;'łu{sor ús KoBĹÁTozT FEŁTÉTELEK

A szakvélemeĺrýen felhasznált ďapadatokat a Megbízotól kapa'Ł Jogi természetii üryekbełl
valamint a reszĺiłrke átadľltt alapadamk helyessĘéért felelősséget nem vállďurk Nem
folyatľunk üzsgálatot jogcímre, \ľagy az éľtekeh ingat}anľral szemben feĺmáIló

kotelezetségękľe. Az ertékelés soľán felteteleztĺĄ hogy a tulajdonjogok megfeleloek es

éľtékesíđretök

Nincsenek oýan megkĺitesek, amelyek e5nszerű eljárassď nem lehetnek tisztazhaĺoŁ Az
ingaümľral szemben esetlegesen feÍmálló követelesekkel kapcsolatban vizsgálatot nem

végeztünk

A szakértői véleményünkben kozöh adatok a legiobb tuđomásunk szerint hetytállóaŁ pontosak^

Az adatokat megbĺzható forrásMl gyűjtitľük, valamint a hďyszíni febn&esek úryjtľ.
hatarozrrłk mę. Nem vállalwk felelösséget olyan adat pontosságáeĄ ameľyet mások ađtak aĺ
ĺeszünkre es ezeket az értékeles soľán fďhasaaltuk.

Nem végezľĺink kornyezetszennyezési, talajelemzési és geotógiai áttryotvizsgáłarot' roncsolásos

fizikai vizsgálatot az éĺtékelést szemĺwételezés es a Megbími adatszolgáltatfuai alapjan

készítetrĺik

A szakéľüöi vélemensen kozzétďt értekek a fentiekben ľögzített feltétęlezęseken alapulnak és

kizáľóląg az itt meglatźromtt célľa érvénymek. Ezen értékelési szakvélemeny a Megbízó es a
Megbízott egyĺittes bďeeryezésével ađható ki harmadik szeméIpeh

A piaci érték meghatáľozasa az érľékďési időponiban fennalló hazai piacgazdasag hełyzete es

az akkoĺ éľvéľryes forint vasaĺló.eľő figyelembe vételével törtetrt'

A megáIlapított érték per' teheľ, és igénymentes állapotra rlonatkozik.

Jelen szakĺÉlemény 1 (esy) eredeti péld&ryban keszult'
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3. Áz INGÁTIÁN ĺrÍnÁsł

3.t Az ĺngatlan adłtłĺ (a fulajdoni lap szerint)

3.2 Az ingatlan kłĺnnyezetének ismertetése
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{z ingatlan Budapest VItr. kerĺiletében Józseftáľos Coľvin negyed ľészen' a Toľnő u' 16.
fszt. 4. szám alatt talá]batô, A táÍsashŁ koľnyerctében hasodđJeuegtÍ és Ĺoľtl' hagyományos
epites'itégla épiiletek, és újépítésiĺ lakóházak és irodaháaak tamnatĺl..
Parkolni az ingatlan előtt és a komyezłi.utcakban díjkotelezett övezetben lehet.
Á kom-yék fotyamatos fejlődésen megy keľesztĄ jelenteg tobb építkezes foýik azmgat|an,
kozelebeľl
Aa ingatlan kÔzvetlen kömyezetében minđen ďapfokú eltátĺłst biztosító inteamény, bevásaĺló
kĺiąont, es több egyetem is megtalálható. Tĺiľnegközlekedéssel és személyautó.'aĺ i* ko*y"o
megközetithető.Kłmyłzetének infrastruktuľáIis, kodekedési kapcsolatai jók.

Bp. Tómó utca l6.fsřt4. ęín aletti iĺryŕJaĺr éľtélsccstési szalcvéIomáyc
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3.3. A telekismel.tetése
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leírása

Épttés éve:

BeĘtlésmódja:

Éptłés nódja:

Iłpalet szinąeĺ:
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,Ąz ingatlan legfmtosabb műszaki adataittrłblázaĺos foľmában az alábbiakban isneľtedlik'
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Az énület |.eíráśa
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Áą,nsarlan leíłósu:
Ae éľtékelendő läka^$ egy pinceszint + ťoldszint + 2 emelet + tetótér kia|akítástl t900.ban
épült táĺsasház foldszintjén tąĺátható. A lakásokat belső udvarról, a tęcsőhłłzból, es a
fiiggőfoýosókról le!ęt megközelít.ni. 4 kétszárnyír fa bejarati kapu ľossz á{lapotu,
javításra szoruI. A kapuďjban a vakolat leomloą ae uóvartan is fetlelhetó hiányo;
vakolat, a ťailazat nedveą sďétromos. Az uđvar burkolata hullámos, javítandó. A ktitső
homlokza1 felrijítasra. szorul, a gipszmintak és vakolat hianyos. A häzban 30 lakás es egy
egyéb helyiség lett kialak{va. Az éptile1 

ryű-szaki állapota nagyon rossz. A épĺilet gyenge
szigetelésének köszönhetőeĺr a frldszínti lakłsok íeaveseť Az értékeĺ.ndo luĺa'-u
tul{doni lapon f9 ffiz aĺaptertiletű. Elosĺása: előszobą konyhą fiirdőszobą szoba.
Padĺóburkolat a mellékhelyiségekben kőbuľkotat közepes áIlapotri' szobában szőnyegpađló
amely cserére szorul' A lakas falai festettet kerámiávď uurtoltat<. A szobában taláIható
ęalé:tiu me|y az elószoba es fiirdőszoba felett is beépített bontandó. Fűtés bekotve đejelenlę ellátása nincs' gáz:konvektoĺok leszeretve' Kozmĺĺóľak bekĺitve. Áz értékelt
ingatlan teljeskorii fel'iJÍüiáľ igenyel. Melybe a elekÍromo s,- vuhő!őzati,- csatorna
1e1dszer, 

. felújÍĺísą a burkolatot nyilászaľóŁ szaniterek cueĘ" is beletaľtozik. Falak
javitasa helyľeállitása festése és a penészeđéą vizesedés męwĺintetése.

Át ąütetęk atqfierüIete:

i

t
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szźnÍ/epülá AlapteTiłtet ŕfl2 ) Síllyozłňs KatkaÍáIt alqterüIet
(*')
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4. Az INGATLAN BnľÉxľNgx ľĺrcÁĺu,pÍľÁs^ł,

4.l. 
^z 

éľtéke|& áltďános móđgeľtana

Piaci érľék alatt az a várható osszeg éľtendő, amelyéľt az íngatlan gazdátcserélhetną magĄjogi
adásvételi szerződés keretéber1 egy eladni szandékoń eladó és egy olyan vevő klzott, akivel
kapcsolata }ozźEć:|ag piaci természetű, az értékbecslés fordulónapjĘ feltételeane' hogy az
Ęatlan a piacon nýtvánosan meghirdetésre kenilt, a piaci kÖrĺiĺmények lehetővé teszik a
szotványos értékesítést és annak ĺebonyolításáľa az ingatlan teľmészetétől ftiggő, megfetető
idótartam all rendelkezesre. (18 hónap}

Gyorsított eladĺłsi" likvidációs érték azonos a forgalmi érték meghatarozasával azza! akiegeszítő
feltétďlel, hogy a marketing tevékenysegre renđelkezésre alló idő tulságosan rÖvid' a nyilvános
megbřdetés és a piacon való megielenés nem megfelelĄ összehasonlíwa a szťĺksfues ĺđôvel és a
promóciós intézkedésetftel, melyek a piacon a legiobb áľ elérésébez szĺikségesek A tikvidációs
érték feltételezi, hog:y az ingatlan mfüĺidésen kívĹit álL valamint' hogy az értékesítés soľan az
eredeti fuľ'kció - keľeslet híján . firyelmen kívtiĺ hagyható. (6 hónap)

p|z értél.ĺbecslési szalrvétemény a 26tfoas. 0łm. tt.) PM ľendelettel móđosított
fsĺl99?.{vÍILr.} PM. ľendeletben foglaltat valrmĺnt az EYS 2012 iľánymutatása ĺlapján
készĺilt.

Piłcĺ tisszehasonlító ađatok e|emzésén ďapuló éľtókelés:

A piacl ĺisszehasonlító adatok elemzéséľr alapuló éľtékelés ĺĺĺr megtörtćĺrt, konkľét és ismeľt
adasvételi ĺlryletek árainak a vizsgált esetfe való kiterjeszteséve! összehasonlításávat torténik.

A piací osszęhasonlító adatokon ďaputó módszeľ fiő lépései:
1. Az alaphalmaz kiváIasaasa.
2. Összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválaszĺísą adatainak elęmzesę.
3' Fajlągos alapéľtékmeglratározása.
4. É'rtehoĺositótényezőkelemzése.
5. A fajlagos alapérték módosításą Ąilagos éľték szĺmítása.
6. Végsö éĺték számítása a fajlagos éĺték és az ingatlan méľete szorzataként,

l. A.z osszehasonlító vizqgáłätokat egy olyaĺ, ingatlanokat taĺtatmazó alapha1mazban kel1
elvégezni, anrely ťdldrajzi elhelyezkedése a vizsgáIt iĺgatlanéhoz hasonlĄ és az abban szereplő
ingatlanok típusa azonos a wzsgáIt ingatłannď. iu ahaphaknaz adatainak áttagátót jelentősen
eltérő szélső éľtékeket aze|emzés sorłłn figyelmen kívtil kell hagyni.

2. Az elęmzés során az eľĺékelőnek az összehasonlítás ďapjaut szolgáló ismérvekeĺ ďaposan meg
kell ismernią és ezeket egyenként kell a tźÍgyl ingatlanhoz hozzámérni. Csak azonos
éľtékformákat és csak azonos jogokat ful. tehermentes tulajdonjog béľleti jog) szabad
osszehasonlítani, illewe a ktilonboző értékformĺík és jogok kozött korrekciós tényeaőket kell
alkalmazni. Ae tisszehasonlító adasvételi rłrakat az általiłnos foľgďmi adó néItąĺl kďI figye1embe
venni.

Bp. Tömó utca ló.fszt 4. gáal atatti Ęatlaa ertékbecslłisi szakvéIeĺnénye
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3, Az elemzeü ôsszehasonlía adatokbol kell az a|ryé*eket meghatáľozni. Ez azalapénék fąilagos
éftéŁ általaban terůletre (négrzetnĺéteľľe) vetítvą de eryes esetekbe'r más voluneĺn meľőszámok
vary kapacitasi szĺłmok (tantereną kórhazi ágy, szállodai Ąry stb ) is ďkalmazňaÍóak.

Ą. Á vizsgátt ingatlarr értékeľrek pontosabb megbatározása éľtékmódosító tényezők
figlelembevetelével töľtenik. Érľetĺnoĺosĺtĺ tényezókeĺrt 

','t oly* jelentős, értéket befo}yĺásolĺô
tényeza vehetĺí fel, amely az ôsszehasonlíto adatok a|ąha|nazÁĺanem jelleľnző' Au értékmóđosító
tényezők köanl az alĺĺbbiakaÍ minden eseüenvizsgá,lni kell:

4.1. Mriszaki szempontok:
a.2' Épiteszeti szeľnpmtok:
4,3 - Haszľrźůati szempontok:
4.4. Telekadoĺságok:
4.5. InfĺastľulđIÍä
4'6. Kórnyezetí szempontok:
4. 7. Alternatív haszĺrosítas szempon1iai:
4.8. Jogi szempontoŁ haĺósági szabfuozas:

5. Á szalĺľďemenyben az éľtélünódosító tényeaők koztił az érĺéket jetentősen befoýásolókat fel ketl
haÍetľą és ha arľa lehetőség vaĺl, akkor éĺéhnódosĺto hatasukat számszerűen is ľnág keu haÍftoani.
Ae éľtékmódosíto téľryezők aląjan kell módosítani a fąilągos ďapérľéket.

6' Az ĺngąfran foľgalmi értękét a fa$Iagos alapértek éľtélonódosítása uffu kialakuló fąlagos éľtek es az
ingatlan méľete (volumeną kapacitrłsa) szorzmakeĺrt kelt megallapítali

A pů*cĺ łiss"flrasonlító adatok ďemzésén ďapuló éľtek megf,Itapítĺásánĺĺĺ ďkalmazott
kiilön|ęes megkötések:

Áz éľféIünóđosÍtó tenyezők értéknovelő hatrása a Ąjlagos ďapérték 307o*os mértékét csak kivételes
esetbeŁ tegfe{iebb az ataperték 50a/o-ŕtva1 haladhatja meg' Ilyenkor az éĺékelőt indoklási
kötelezettség terheli.

Hozamszźmításon alapulĺó &tétrelésl

Á hozamszámítlĺson alapuló értékelés az ĘatJan jovőbeni haszĺainak és az ezek megszetzése
éľđekében felmerĺiüő kiadások kutönbségébőĺ (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket. 

^2 
érték

megallapítása amnaz elven ďapszit hory báľmely eszkôz éĺéke anný, mint a belőle sfaÍrua?n
tiszta jövedelmek jelenértéke'

Ielen esetben hasznáIt módszer.

Kö|bégďapń módszer;

Jelen esetben enľrek a módszemek a hasaálats neur célszeriĺ .

Bp. Tönő utca l6.fut 4. ę'árn alani mgaĺlqą éĺtékbcgst'si sa.kvétérce've
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Költsógďapú móđszeľ:

Á koltségďaťr érték-megkozelítes lényegą hogy az ingatlan i{ra-előĺátlítási koltségéből le kęIl vonni
az idő mťúása miatti avutast, mąid ůhez kell hozaadrri a ťetęítľrénryekhez tn61,ĺ fölđteľĺilet
éľtékét. Ez a ruóĺłsz.eľ fejezi ki leýevésbé a tenýęges piaci üszonyokat. Építés alatt lévó
létesítmenyĺrél' káľosodott lét€síünenynél' takart mĺitáľgmĄ valamint olyan esetekben alkalmazłrato,
ha mas módszernem all rełrdelkezesre.

Á módszer fő lépesei:
1. A Üelekéľték meghaĺáľozása.
2. Á felepíftnéľay lijraépítési varypótlasi köItségének meghataľozasa
3' Avulások száĺnítasa
4, A felépítnreny újra.előállítási kÔltségéből az avulas levonása es a

telekéĺékkel való ĺisszegzése.

1. A ťoldterĺilet értékét annak tiľes alląoiban való értékelésével kell megállapíani, vagy a piaci
ĺisszehason]íüó adatok elemzęsén alapuló módszeľ, vągy kůlónleges esetbelr a hozamszámításon
alapuló módszer szerint.

2' Ä potlasi kÖltseg oýan szerkezeteket es építési munkát takaľ, amellyel az értékeles időpontjában a
meglévő fimkciók (de esetleg más szerkezetek es műszaki megoldások) a tękisebb kölségge| de
azonos haszroesaggal pótothatóak lennének. Áz újľaépítési kölbégben a meglévő szerkezetek
változ*lan ťrjľateremtésenek kóItségeit keII ďőiľanyozni' ftiggetl€nul azok jelentęi haszrosulásától.
Á pótlási és ae újraépítési koltség e$nlttesen: rijľa.etőállĺtási köItség.
Ąz {łjtte|(5źłilltási köItségbe kell ér.teni a kóaľrűvesítésĹ a teľvezesi' az eĺrgedétyezesi, a vrłIlalkozási,
a kivitelezesi, abeĺuháaói, apenzň5ti es rninđen egyéb ténylegesen fizetendő kôltséget

Az týa-e|őźllítasi kÖltség álalanos forgalmi adót nem taľtalmaáat.

3, Az avulas a idő múlasa miati éľtékcsökkenes. Hfuom ffi ďeme: a fizikai romlás, a funkcionáIis
avulas és a kÖmyezeti avrrlás. Áz avulasi elemek lehehek kiiavÍĺhatóak vagy ki nem javí&atoak.

4. Af fira-előárllíüłsi kóltséget az avultsĄggal csôkkontve es a telekértékkel nÖvelve ađóđik
eređményĺil a koltsęaląpon számított foľgaĺmi énék.

Bp' Tömő utcą 16,fszt4. g4- atgni ingatlan értékbecslési szakvđeméĺye
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ĺi megkötések:

j"l ĺĺz érté:k meýlatÍrozÁsfoak folyamataban a piaci érték megbaráľozasakor a köItségalapú módszeľ
í i elsősorban ellenőrző számításołľa szolgálhat. Kisebb jelentőségű' hęeszítő epňetenel' tal.a't

létesítményeknéI és mezögazdasągi létesítnényeknél alke|mĺzható önäloan Éptilŕi lét€sítnények

ĺ ĺ 
esetében az e|jáĺäs atłlkor ďkalmazbato ,haazépítés gazđaságossaga mar egyeu móaCIr bizonýtou.

ť.1 Az értékeles esetében azł$ĺaepitési koltsęg csak kivételes alkaĺmakkor hasanátható, az értékelőnek a

ii potlási költségetkell alkätmanía.

ĺ i Áz értékelés során csak az źtlagos igényszintrek megfelető kiviteleues pótlasi koltsége fogadhat,ó et.
t:

Ha a kornyezeti ä'ŕulási elem meghďadja a 20 százalékot, az értekelés ezen móđszere a jelentős
becslésí ponúatlanság miaĺt a hitelbiztosítéki érték megállapítasłłľa ĺd kockázatos' cs ezéľt nęm
ďkďmazható.

4.2.A teľüIet ingađanpĺrei e|emzése

á.z ingatlan Budapest VIII. kerĹiLletébeą a Tömő utca 16. fszt.jén tďátható. Kömyezetének
infrasrukhľá}is, közlękeđésí kapcsolatai jók.
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4.3. Aa' ingatlan forgalomlĺépessĘének vĺzsgálata

Az ingaĺIan piacképességéľől megállapí&ató, hogy foľgalomképes. Éľtékét per-' ieenry- és
tęheľmentes állpotra hatáľoztuk meg. Az éľtákbec'sles a foľdłrlónaptóI számíwa 90 napig éľvényes.

4.4. 
^z 

alkalmazotł mĺídszcľ

Az ingattan értékenek me$atÁĺozźsďhoz az áltđánosan elfogadou piaci osszďrasonlító adatokon
alapuló módszeľt es ahozamalryú módszert alkďmaztuk.
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4.5. Erték męálłapítás

4.5.I.. Piađ ösgehason|ító adatokon atapuló éľtékęt&
áz Ęatlan piaci értékének męhatfuozasához hasonló adottsagú ingatlanok adatait veĺtĺik figyelembe'
Ąz éttéke|qt tablázaĺos foľlrrában az alábbiakban számítjuk.

,í/

c8

összďlasonlító adaĺok
atlan azonosítása éľtékelt ínsat adatl. adat2. adat 3.

hanyítoszám 1083 1083 1083 1083

nz ingatlan címe Buđapest

Tomő utca

Budapest

Corvin sétánv

Buđapest

ŕajdahuĺĺvad utcĺ

Budapest

Coľvin köz
ĺpítési éve 1900 1910 1920 1940
glapÍeľüIele 29ď 26 Íť 28 m' 48ď
fra 7.0 MFr 6.5 MFr 9,0 MFt

irli:iiiä.,l''..'.:Íi;i. ri .iillläóöiďťm?ł i1łliä3żi ďe?.
ajŮnlażlértéIcesltés ii.':'.. ff ńá| áiriri.iiii ifi|.íťłái;+!i.:iĺł
nj őn taĺ/ é rléIce s íté s id ćĺpontj a 2AI6 fot6 2415
bíháIafilinÍIáció korre lłció ^rc% -w% -IO yo

.iłĺi.log:ieľ.v
korréł.clo

elheÍyezkeďés iiliii.l tibbl,l.'-ľ iiii.''Ęiiobbi:i',..:ĺiił ililii.i' ďb::ii#
-5 ył -S o/o -5 ô/o

kőrrĺyezet i:ii*iobib..':i ul iliili|l.;há{ďĺń'...,..i' '; iiiiiii&b'l i,:i;i

-5 To OYo -5 Yo

alapterűIeÍ ]iiił]ffiodójiiĘ
a% 0% 5 b/o

źIlapot ii j iii:li.'.j..Íiŕifi }ĺł'iiili.i.::i ;ii
-2;0 % -20 % -lO yo

łat liiiii;hxónlóiilli ĐiiihásoIrló;i
Oyo o% 0%

in!ľcl$ulaira :ii:i rililifi*neir,ii. i';.:'. h.ĺcł{fr lltlĺl.liłi
0Yo ay a%

fehzereIaég ..,... iilii obü'iiillili.] rt#liüdbbiii'r.. i
-15 ya -L5 yě -I0 o/o

é pfl Ie Íe n b e Iň li elh e Iy e zĺre dé s fiifiäscinlóiiilj'.n i.'ilĺosś.záhh:l,..ll.
0yo 5% s%

,,rirl #;iiliiiil ijiiliilł35iĺp./.oli1.i i iił.L.':li20ligl.":iii''.l
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4.5.z. Az ĺngatlan hozam ęlvĺÍ ěľtéketésc

A tőkésítesi képlet : tsA/ i
A; éves bevétel ĺ : kamatláb

Áaingailanfuéke:

Áz ingatlan alaptertłlete :

Fajĺagos bérleti ďíj:

A béľIeti đÍjlł,ó iisszesen:

Feĺtiek ďapján kiszamoltuk az ingatlan fe\tete|uett, éves nettó bevételét, a teljes
alapterĺiletre vonatkoztatva.

Az ę|várt, tőkésítési Íäta 7 %ł
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