
Budapest J őzsefv árosĺ Onko rmányzat
Képviselő.testiilet e számár a

Tisĺelt Képviselő-testĹilet !

I. Tényál|ás és a döntés taľtalmának részletes Ísmertetése

Józsefuárosban található a budapesti felsőoktatásiintézmények jelentős hányada, többek között
a SoTE' azELTE, aPázmány Péter Katolikus Egyetem, és a Ludovika felújított épületében
lévő Nemzeti KozszoIgźt|ati Egyetem is. Ebből kifolyólag a Buđapest Józsefuárosi
onkormányzat (a továbbiakban: onkoľmźnyzat) fejlesztési koncepciójanJk egýk fuánya az
,,Egyetemváros'' további fejlesztése' SZem előtt tartva, hogy minden tízeđik felsőoktatásban
tanuló hallgató Józsefuárosban végzi tanulmiányait, valamint egyre több felsőoktatási
iĺtézmény kívźn keľületĹinkben oktatási tevékenységet végezni, illetve meglévő
ingatlanállo m ány átt bővíteni.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektoľa, Dr. Szuromi Szabolcs 2016.07.I3-i dátummal
vételi szánđékný|atkozatot nýjtott be a Budapest VIII. u"*':1.11:d1'sĺifor u. 15. sz. a|atti,

i,i i;'.:....-:.-,, i I

Előteľj esz tő: dr. Pesti Ivett ígazgatősá,g elnöke

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: f0I6. november 10. . sz. napirend
Táľgy: Javaslat a BudapestVIII. keľület, Bľódy Sándoľ utca 1'5. számalatttalálható ingatlan

pá|y ázat útj án tłiľténő éľtékesítéséľe

A napirendet nýlt
szükséges.

Ĺilésen kell tĺíĺgyalni, a hattttozat e|fogadástůloz egyszeru szavazattöbbség
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bĺzottság véleményezi tr
Embeľi Erőforľás Bĺzottság vé|eményezi tr
Határozati j av as|at a bizottsáP' szź!Írlár a:

A Városgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|oterjesztés
męgÍźrEya|źsát.
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önkormányzati tulajdonban lévo 36623 hrsz-ú ingat|aĺra, mivel nĺjvelni kívánja az ingat|annal
szomszédo s P ázmźtny P éter Katolikus E gyetem területét.

Fentiekľe tekintettel az Avant Immo Kft. (Bártfai Läsz|ő, ingatlanforgalmi igazsá'gpgý
szakértó) 2016. szeptember l9-én elkészítętte az ingatlanra vonatkozó értékbecslést, amit a
függotlen iĺgatlanszakéľtőnk (Gódor LászIő) 2016. szeptember 2I-éĺ felülvizsgáIt. Az
értékbecslés alapján aZ ingatlan forgalmi értéke 826.000.000.- Ft összegben kertilt
meghatérozásra.

A 100%-os önkormányzati tulajdonú épületben 24 db lakás található, ame|ybő|22 dbjelenleg
bérlő által lakott, egy lakás üľes, egy lakásnak pedig jogcÍmnélktili használója van. A lakások
bérbeadásábőI357 .531,- Ft + AFA bevéte|e származik az onkormányzatnakhavonta. Az épület
udvaľán gépkocsi beállókat adott bérbe az onkormźnyzat. A.30 db beállóból jelen pillanatban
25 đb-ot bérelnek' amiből 1 db mozgáskorlátozott. A gépkocsi beállókból 154.900,- Ft/hó
.bevétele szźĺrmazik az önkormányzatĺak. A gépkocsi beállókra kötött bérleti jogviszony
felmondási ideje24 beálló esetében 30 nap, míg egy 1984-ben kötött bérleti szeľződés esetében
1 év, ami közös megegyezéssel módosíthatő. Mivel az épületet bérlők lakják, egy esetleges
éľtékesítés előtt gondoskodni kell annak kiürítéséről, nrelyľe vonatkozó kĺiltség- és

feladatelemzés szeľint, a béľleti jogviszonyok megváltása megközelítőleg 200.000.000,- Ft
ĺi ssz egb en kerĹilt meghatér ozásra.

Ennek feďezetét a Józsefuárosi Gazdálkođási KĺizpontZrt. a nyertes pźiyáző általmegfizetett
aján|ati biztosítékból, valamint a nyertes ptiyázőva| kötendő e|őszerzodés, alapján - amely a
Képviselő-testtilet 136120|6. (VI. 2.) szźmí. határozatában foglalt Versenyeztetési
Szabá|yzattól eltérően, illetve kifejezetten a kiürítés idotartamfua és feđezetére vonatkoző -
kifizetésre kerülő előleg összegébol kívánj a biztosítani.

Fentieknek megfelelően apáLyäzati felhívást az a|ábbi feltételekkel javasoljuk kozzétenni..

Apá|yázat cé|ja: a Budapest VIII. kerĹilet, Bľódy Sándoľ u. 15. szám alatti,36623 hrsz.-ú
ingatlan elidegenítése.

A pá|yázat minimális v éte|fu a: 8 2 6. 0 0 0. 000, - Ft.

A p á|y ázat bír á|ati sz empontj a : a l e gm a gas abb vétel ár.

Ajanlati biztosíték a minimális véte|ár 10%o-a:82.600.000'- Ft.

A nyeľtes pá|ytnova| e|ószerzodést köt az onkormźnyzat, amely a\apján a nyertes pá|yáző a
véte|ár 15 %-át elolegként ťlzeti meg, majd ezt kövętően megkezdhetó a bér|eti jogviszony
me gszűntetés e cserelak ás biztositásával, ill etve a b érl eti j o g megváltása mellett.

Az épület kiürítésének előkészítés e apá|yázat kiírásával egyidejtĺleg megkezdheto, de a konkrét
kiürítésre az eIoszerződés megkĺitését k<jvetően keľĹil sor, melyľe az önkormányzat 36 hónapos
határidőt vá||aI,

A Palotanegyedben ta|á|hatő épület az onkormányzat kor|átozottan forgalomképes
törzsvagyoĺtéttképezi tekintęttel ana,hogy a tulajdoni lap tanúsága szennt a 15.613. sz. MM
határozat a|apján az épu|et műemlék, így a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonárő|
és a vagyon fęletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól szóló 6612012. (XII.13.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Vagyonľendelet) 9. $ (4) bekezdés f) pontja a|ap1án ,,kor|átozottan
forgalomképes tĺirzsvagYofl,', amely azonban az e|idegenítést nem akadźůyozza.

Az épi|et mtĺemléki stźltusza miatt annak felújításához, źúépítéséhez a Mtíemlékvédelmi
Hatóság hozzźĺjźlru|ása szükséges, valamint a kultuľális örökség védelemről szóló 2001. évi
LXN. tv. 86. $ (1) bekezđés a) pontja a|apján aMagyar Áilamot elővásárlási jog illeti meg,
melyet a Foľster Gyula Nemzeti orökségvédelmi és Vagyongazdá|kodási..Központľól szóló
I99l20I4' (VIII.1.) Korm. rendelet 9. $-a alapjźn a Forster Gyula Nemzeti orökségvédelmi és
Y agyotgazdálkodási Központ gyakorol. n/c4ĺ
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Fęntiek a|apjźtn javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testtiletnek' hogy járulj onhozzá a Bródy Sándor
u. 15. sz. alatti épület kiüľítéséhęz, és az ingatlan pźiyázaton történő elidegenítéséhez.

II. A beterjesztés indoka

A pźůyázat kiírásával kapcsolatos dĺjntés meghozata|ára a Képviselő-testtilęt jogosult a
Vagyonľendelet 16. $ aa) pontja alapjźn, mely szerint az onkormányzat törzsvagyonábatatoző

- elidegeníthető - vagyon tekintetében értékhatártól fiiggetlentil a Képviselő-testtilęt a
tulaj donosi j oggyakorló.

III. A diintés célja, pénzĺigyĺ hatása

A döntéssel az onkorm áĺyzat segítséget nyujt _ a kérelmez őPtumźny Péter Katolikus Egyetem .

nyertes pźiyázata esetén - az egyik legelismeľtebb hazai felsőoktatási intézmény bővítéséhez,
növelve ezze| a kerületünkben fęlső.fokú tanulmányokat végző diákok számát,lgyanakot'az
épület elidegenítésével a Palotanegyedben található rendkívül rossz műszaki állapotri épület
felújítási k<ltelezetts égétő| mentesül az onkorm tĺnyzat.

Az Onkormźnyzat számára pozitív pénz:dlgý hatás az ingatlan elidegenítése esetén lesz,
amennýben apá|yázatta érkez1k érvényes ajtn|at, igy az eljárás érvényesen és eredményesen
záruI. A kiürítés költsége az előzetes számítások szerint megközelítőleg 200.000.000.- Ft lesz,
a22 db lakás bérleti jogviszonyának 60%-os értéken tĺiľténő megváltása mellett, mivel a bérleti
szerzodésekhatfuozatlan idejrĺek, valamint az ingat|aĺ a HVT III. terĹileten található. Ennek
fedezete az ajáĺIati biztosíték és a kiürítésre kĺitendő ęIőszęrződés alapján a nyeľtes ptúyáző
á|ta| kifizetett e l ő le g.

IV. Jogszabályĺ köľny ezet

Az Önkorm ányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
66120T2. (XII. 13.) önkormiínyzati rendelet 16. $ aa) alpontja a|apjźn, a Képviselő-testtilet a
tulajdonosi joggyakorlő értéI<haártól fiiggetleni| az onkormányzat torzsvagyonába lrrrtoző -
elidegeníthető _ vagyon tulajdonjo gának ttruházástnal kapcsolatos döntés megjlozata|aná|.

A Vagyonrendelet 28. $ (1) bekezdése: ,,Koľlátozottan foľgalomképes törzsvagyon
önkoľmányzati hitelfelvétel és kötvény kibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és

kizárő|ag az á||aĺn, másik helý önkormźlnyzat, vagy önkormányzati táľsulás részére
idegenítheto eI.Ez nem vonatkozik arra ava1yonta. amely akizárő|ag a vele való rendelkezési
jog gyakoľlásának feltételhez kötéséľe tekintettel minosül tĺirzsvagyonnak.''

A Vagyonľendelet 24. $ (2) bekezdése ételmében az onkormányzat korlátozottan
forgalomképes törzsvagyona az is, amely a vele való rendelkezésre vonatkozó jogszabály
a|apján minősül töľzsvagyorrnak. Jelen esetben a rendelkezési jogot a műemléki státusz
kor|átozza.

A kulturális cirökségvédelemről szőIő2001. évi LXVI. tV. 86. $ (1) bekezdés a) pont a Magyar
Allamot akkor illeti meg elovásárlási jog' ha ezt a védetté nyilvánító, illetve azt módosító
rendelet kimondja.

|g9l2o14. (VIII.l.) Korm. rendelet 9. $-a alapján a Forster Gyula orökségvédelmi és

Yagyongazdálkodási Központ gyakorolja a ma1yat A1lamot - a mrĺemlékek tekintetében
megillető . e|ővásźr|ási jogot.



A Versenyeztetési Szabá|yzat I. fejezet 1. pontja alĄán: a versenyeztetés során a

vagyonügyleti megbizott, - bonyolító - a forgalomképes vagyontárgyak tekintetében a
tulajdonosi jogokat gyakorló nevében gondoskodik a versenyeztetési eljárások
lebonyolításáról.

A tulajdonosi, jogok gyakorlója a 100 millió Ft egyedi forgalmi éĺték feletti vagyon esętén a

Képviselő-testÍilet.

A Veĺseĺryeztetésí Szabźiyzat 5. pontja értelmében a versenyeztetésí eljárás módjaľól a kiíró
dönt. A döntésben rendelkezni kell aľról, hogy a pályázatot megelőzi-e előminősítő eljárás, a

pá|yźnat egy, vagy több fordulós, valamint arról, hogy kiíró a versenyeztetési eljárást
elektronikus úton kíxánja lefolytatni. A 9. pontja szerint ap:źiyázat az.e|ominosítési eljárást
kĺjvetően elektľonikus úton is lefolýatható. Ebben az esetben a Bonyolítő az e|őminősítési
eljárásban megállapítja, hogy az ajén|attevłĺk péůyázata a páIyttzat felhívźĺsban írt fęltételeknek
megfelelnek-e. Az érvényes pá|yázők részére kiadja az azonositőszámot és á jelszót, amely
a|apján apá|yáző az e|ekftonikus felületen apáIyázati kiírásban foglaltak szerint megfeheti az
aján|atát.

A Veľsenyeztetési Szabźiyzat 11. pontja értelmében: A nyilvános versenyeztetési eljárás
kiírását kozzé kell tenni:

a) a Polgáľmesteri Hivatal hiľdetőtábláján,
b) a Bonyolító ügyľélfogad źsa szoLgá|ó helýségeiben,
c) a Jőzsefvátos című lapban,
d) az onkoľm ányzat és a Bonyolító inteľnetes honlapján,
e) az onkormźnyzat és a Bonyolító renđelkezésére álló egyéb inteľnetes hirdetési poľtálokon,

Đ az a) _ e) pontban foglaltaktóltúlmenően a Kiíró döntése szerinti más helyen illetve módon
kell közzétenni.

A Versenyeztetési Szabá|yzat 12. pontja szerint a hiľdetményeket legalább 15 napľa ki kell
függeszteni.

Fentiek alapján kéľem a Tisztelt Képviselő-testiilet, hogy a pá|yázatta| kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen.

Hat;ározatijavaslat

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

Á.i

1.) hozztt1áruI a Budapest, VIII. kerület Bródy Sándor u. 15. sz. a|atti, 36623 hľsz-ú ingatlan
pá|y ázaton történő értékesítéséhez.

Felelős: polgármester
Hatáľido: 2016. november 10.

2.) e|fogadjaahatfuozat mellékletétképező, a Budapest, VIII. kerület Bródy Sándor u. 15. sz'
a|atti, 36623 hrsz-ú lakóépület elidegenítésére vonatkoző pźiyázati fe|hívást az a|ábbi
feltételekkel:

a) a minimális vételár: 826'000.000,- Ft,
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b) a p ětly źnat bir ä|ati sz empontj a : a l egm agas abb me gaj ánlott v éte|áĺ,

c) az ingat|ankizźro|ag oktatási célra hasznosítható

d) ajánlati biztosíték a minimális vétęlár 1'OYo-a:82.600.000,- Ft

e) a nyertps pźiyázőva| előszerzodést kĺit az onkormányzat,amely alapjána nyeľtes pá|yźnő

avételár 15 yo=źLt elolegként megťlzeti, mely a azingatIaĺkiüľítésének feđezetéül szolgźů.

Felelős: Józsefuáľos i GazđáIkodási Közpo nt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. november i 0.

3.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt-t a Versenyezteiési eljárás
lebonyolításáľa, és a pźúyázat eredményéľe vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-
testtilet elé jóváhagyás végett. Amennýbenaptiyázateređinényteleĺilzźtru|-,
fe|hata|mazza a Városgazdálkođźsi és Pénzügyi Bizottsągot apá|yźtzatot|ęzárő eredmény
megállapítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 201,7. februźr 77.

A dönté s vé grehaj tás át v égző szerv ezeti e gysé g :

Józsefu árosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt,
Polgármesteri Hivatal.

Budapest, 201.6. október 28.

AD
ü|

dr. Pesti Ivett
ígazgatőság elnöke

Tĺirvényessé gi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

ł,łuĺ*L.
dr. Mészáľ Erika

aIjegyző

Ertékbecslés
P áIy ázati dokum ęntáci ó

Melléklet:



Pá|viĺz:rĺ i |.c|hír,lĺs

A Buc|apcsl |jiĺr,ĺĺl.ĺls Vlll' keľĺiIeĺ.|ózseĺVáIrl:;i ť)llkĺ'l.llllillyZĺll iI KćpviscIii-lcSĺĺiIcÍ . ...l20|(l' ()1l' l{J.)
szálnú haĹáľtlzala alap'jáll nyilvĺillĺls pá|yáza|ĺ>| Ilil.t|cl ir l}rldapcsĺ VIII. kcľĺiIct, |Jrtiĺly Siĺllĺlol..,. i5. sz.
a|atÍi 3 6623 h ľsz-t,l I a k óćpĹi l el c I i c|egen ítése cć l i ĺi bĺi |.

1. A pá|y ázati fclhívás kőzzététe|e

A pá|yázaLi ĺ.elhíl,łist a Kiíľó a Veľsenyeztetési Szabłi|yzat I l. pon'.jában fogla|ĺakllak lnegĺ-cle locIl a
Budapes!, F-óváľos VIl|. keľĹiIet JózsefVáľosi PoIgáľlllesteri l-livataI hiľc|ětótĺib|á.jáll' a t}ollyoIító
ügyfe|fogac|ásľa szĺrlgáló he|yis-égébelr, a JózseĺVáľos cínlű he|yi lapban, az tnkol.nlányzal ćs a
Bonyolító honlapján, ĺorlábbá az tllkormányzat és a Bonyo|íĺó szárrláľaejéľheto kölĺsćglllent'es hiľc|etési
felrileteken, egyéb l endelkezésre álló intemetes hiľĺĺetési poúálokon teszi kozzé.

A Kiíró jogosult a veľselryeztetési eijárást annak bánne |y szakaszábau indokolás né]kü| r,isszavonlri, és
erľől kote|es hiľdetnlényĺ' kifiiggeszteni, A Verse|lyeaetési e|jáľás l,isszar,onása esetén _ anrennyiben a
dokumentáciot az a.iál.iattevo eI|enérték fejébeu kapta nreg - a Kiíľó köteles az ellenéftéket visszaí'izetlri.
Apá|yázati dokunrelrtáció ellenéľtékét a Kiíľó ezen kívül senrmilyen nrás esetlren nenr fizeti vissza.

2. A pá|yázati kiíľás adatai

Apá|yázat kiírĺíja:

A pí|y ázat bonyo|ítój a :

A pá|yázatjellege:

Apáůyázat cé|ja:

A páiyázati dokumentáció ľendelkezésľe
bocsátása:

Az ingatlan minimáIis véte|árt

Az aján|ati biztos íté k ii ssze ge :

Az ajánlatl biztosíték befizetésének mrídja,
számlaszám:

Az ajánlatÍ biztosíték beéľkezésének
hatáľideje:

A páiy ázatok leadásának hatáľideje:

A páůyázattal kapcsolatban további
információ kéľhető:

Buclapest Főváľos VlI|. keľi'ilet Józsefvárosi
onkormányzat (|082 Budapest, Baross u. 63-67.)

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

nyil vános, egyfordulós páIy ázat

tul aj donj og átruházás (elidegenítés)

50.000,- Ft + 41ł4

826.000.000.- Ft

82.600.000,- Ft. Az aján|ati biaosíték befizetése
csak magyar foľintban teljesíthető, éľtékpapíma|,
garanciaszeľzodéssel, zá|og!árggya| nem
lreIyettesíthető.

átutalás, a Józsefuárosi GazdáIkodási K<izpont
Zrt. K&H B anknál v ezeÍetÍ' | 0 40 33 87 -00 02 8 8 5 9 -
00000006 számú szám|ájára

2016. december 19. (hétft') 24 ora. Az ajánlati
biĺosítéknak a megjelöIt határidőig a
banksztlm|ára meg kell érkeznie.

20l ó. december 20. (kęđd) 1 0.00 óľa

Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.
Elidegenítési Iľodáján

/
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Apáůyázat eľedmónyét megállapító szervezet: Budapest Főváľos VIII. keľiiIet Józscfváľos
onkoľnáIlyzat Képviselo-testülete

A pá|yázat e|bírálásának hatáľideje és a 20|7.február17.
v árbatő eredm é nyhiľdetés :

Apá|yánati eljárás nye|ve: 
ma'yat

3. A páilyázattal éľintett ingatlan:

Címe:

Helyľajzĺ száma:

Jellege:

Alapteľiilete:

KözmíÍ ellátottsága:

Teľhei:

Az iĺgat|anra vonatkozó részletes adatokat a

szakvélęmény tarlalmazza. Az ingatlan övezeti

Kiíľó felhívja a figyelmet, hogy

- aĺemzeti vagyonról sző|ő 2011. CXCW torvény l4.l$ (2) bekezdése aIapján a Magyar Államot
minden elővásáľlási jog.jogosultat megelőző e|ővásárlási jog illeti meg. Az e|ővásárlási jog
gyakoľlására a Magyar Allam részére fenná|ló határido az e|ővéĺsźrlási jog gyakoľlására felhívó
énesítés postára adásának ĺapjátőI sztlmított 35 nap.

- aZ egyes állami tulajdonban |évő vagyontárgyak önkonnányzatok tulajdonba adásáľól szóló l99l.
évi XXXIII. N. 39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Főváľosi Önkormányzatnak elővásárlási
jogavan.

Eladó az ingat|ant a fent megjelölt elővásáľlási jog jogosult nyi|atkozatának kézhezvételétő|, Vagy a
jogszabá|yban előílt határidő leteltét követo, illetve a te|jes vételár beéľkezésétől számított 5 napon belül
adja vevő birtokába, attól fiiggően, hogy melyik töfténik meg később. Amennyiben az e|ővásár|ásra

A pá|y:ĺz:ltĺaI i.ľinĺclĺ ingaĺ|an megtckinthctő:

A' páiy áza'tok bontásá nak időpontj a:

A páłIyázatok bontásának he|ye:

.l.c|.: ()Ó- l -333.(l78l/l22 r.agy l23 nlcl|(:k' ()(l. | .

2 l ó-ó9ó l

20Ió' l.lot,clnllcr 17 . (csĹilöľtćjk) ćs 2() |ó.

tlcccllllrcr l9. (hétĺo) közotl e lőzelc-s íĺ|ő1l<llll

egyt:ztcĺ,ťls lrIapján. Ic|ćiponl egyt:zĺtl|ćstl ĺ|

JózscĺVíu.clsi Gazdálkoclási Kciz1lonĺ ,Zl1'

ollkorlllillly l-ati |]ázkezelo lľodájáll lchcĺsĺĺges
(l084 |}udapest, Tavasznező u. 2', ,|-c|.: 0íl-l-
2t 0 -49f8, 0 6-1 -21 0 -4929)

20l 6. decenrber 20. (kedd) l 0l5 óľa

.Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrI', 1083
Budapest, Losonci u. 2. I. enr. táľgyalo. Az
ajánlatĺevők a pá|yázatok bontásán .je |en

lehetnek.

Budapest VIII. kerület, BrĺĎdy Sándor u. 15.

36623

lakóépület

nettó beépített szintterü|et: f .2|2 m2,

pínceszint: 756 m2

összközmiĺves

per-, teher- és igénymentes

pźily ázati kiírás mellék|etét képező ingatlanforga|mi
bęsorolása: VK-VIII-2.

a'lL

'+



.iogosu|ĺak [ráľIllcl.ví|ĺc ć|lli |ĺir.ĺirr c|(ir,ĺisĺĺľ|ĺisi .j<luár'a|. tlĺl\j ,.l7 atĺiisr,(.lcli szcrz-ődćs az' clilr,iislĺl.liisl.ĺl
jogosulĺ és az elĺtdĺĺ kiizott .jŕill Irill.ĺ;. l.jz csellrcn claĺlĺi a yla|yĺlń ĺiItlrl |lcĺlzctcll vétcIźil.cl(jlclq ćs irz
ajánlati biz1osítók ijsszcĽ.ćl :t llyiIltIkozaĺ kćz|lezvćtcIc1lijl sziĺlllílĺrĺl |5 llit1lĺlll bcl|ĺ'iI visszaulaIia a piiIyĺizłll
nyeftese részćľc' A |lcĺjzclcl( ŕjsszt)g Llĺán claclĺi kalllaĺoĺ ćs blĺl'lllcl1,.joĺrcílllcll igényclt kii|ĺsćgcl .
kártérítést ncllr ĺ.jzcĺ.

4" A pá|yázat taľta|nrll

Az elidegellítésľc keľÍilő lakĺiépi,ileĺ a Budapest |rőváľos VIlI' keri'ilcl .|ózseíVáľosi ollkornlányzaĺ
kizárólagos tulajdonir1 képezi, clidegeriítésére a nęrnzeti vagyollľól szólcl 20|I. évi CXCVI. tv., a
Budapest Józsefvárclsi ollkoľnlányzat vagyonáról és a uugynn ĺ.eletti tulajcĺonosi jogok gyakoľ|ásáńl
sző|o 6612012. (Xt|. l3.) cĺIlkoľnlárlyzati ľende|et, va|anrint a Képviselo-tcsl'ü|et |3612016. (V].02.)
számli haÍ.ározata (Veľsenyezĺ e|ésl Szabályzat) v onatkozik.

A nyeľtes pá|yáző t pá|yázat c|bíľálásáróI szó|ó éľtesítós kéz|lczvétc|ót ktivető 15 munkanapĺln
beliil ktiteles e|őszeľzőĺ|óst kötni, nle|ynek fe|tétele, hogy a vótclár |svo-áltnregfizesse e|adó rószóre
l'ételáľ e|őleg jogcímón. Äz e|łjszerzőĺ|ésben fc|ek aľľa, vír|lalna|ĺ kiite|czettséget, hogy az e|aĺló
á|tal kiüľített ingat|anra' a ic|jesítésrő| szó|ó értesítós kóz|rezr'ótc|ót köveiĺĺ 8 napon bclti|
adásvéte|i szeľződést kötnck.

Az e|őszerződés aláírását kĺĺvęĺőęn elarlĺi ha|arlékta|anul nregkezcĺi az épĺilet kiĺirítését, anrolyre 3ó
hónapos határidot vál|a|, nra.jd a kiiiľítést kovetően adásvéteIi szeľződést köt.

Az adásvételi szeľződés megkötéséve| egyidejĹĺleg a Vevő a véte|ár

- egyösszegben töľtéllő megfizetése esetén - a már megťlzetett vételár e|o|eg összegével csokkerrtett
vételáľat az adásvéte|i szeľződés nlegkötéséig kĺjteles eladónak nregfizetni,

- a vételáľ banki hite|bő| tońénő kiegyenlítése esetén pedig a - a nrár nregfizetett ajánlati biztosíték
és vételár elő|eg osszegével csökkentett - vételár 50%-át megfizetni. A fennmarad() 50%
kiegyenlítésére banki hite| vehető. igénybe, amely teljesítéséľe a Budapest Főváľosi
Onkormányzat, va|amint a Magyar A|Iam e|ovásáľ|ási jogának gyakoľ|ásáľa ľende|kezésre á|ló
határidő lete|téľől szóló étesítéskézhervételétől számított 45 munkanap áll a nyęftes aján|attevő
rende|kezéséľe. A vételár megfizetésére vonatkozó hatáľidő nem lrosszabbítható neg. Az aján|ati
biztosíték összege ebben az esetben foglalónak rninősül.

Az ingat|an biľtokbaadásának időpontja.. az elovásár|ási jog gyakoľ|ásźra vonatkozó nyi|atkozat
kézhezvéte|étő|, i|letve a te|jes vételáľ beérkezését követő 5 napon belĹil' attól függően, hogy melyik
történik meg később.

Az adásv ételi szeľződés megkotésével kapcso l atban felmerü lő költségek:

- 1.670,-Ftlszemé|y JÜB eljárási díj,

- 5.50o'- r.t + Áľ.ĺ. eljárási díj,

- 6.600,- Ft/helyrajziszárrl/igylet. foldhivatali eljáľási illeték (a ftildhivatali eljárási díjat egyszer kell
me gťlzetni, az adásv ételi sze rző d és benyúj tás ako r).

A Kiíró kiköti, hogy

a) a nyertes aján|aÍtevő vissza|épése esetén jogosult a veľSenyeztetési eljáľás soron következő
helyezettj ével szeľződést kötn i,

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

c) sziikség esetén az ajánlaÍtevőtő| az aján|at lényegét neIn éľinto technikai-formai kérdésekben
írásban felvilágosítást kéľhet annak előrebocsát ásáva|,hogy azajánlattevő ezze|kapcsolatos írásbeli
vá\asza semmilyen formában nem eredményezheti a versenyeztetési eljárásban tett aján|atában
megfogalmazott fe|tételek olyan megváItozását, amely az értékelés során a bęérkezett aiánlatok
sorrendj ét módosítaná.



d) a PoIgáľiTöľvénykönyr,ľiil su'tiIti 20l3. éviV. toľvérly (a lĺlviilllria|ĺlli,rll: Ptk.) 6:74' r\ (2) llckczt|ćst:
alap.ján, a pá|yáz:,l|i ĺ-cIhívĺisbĺlrl ĺĺlglaltaknak megfele|ő. Icg|ĺct|r'czĺillll lriiill|allcv(jvc'l sz-cllrbcll is

ĺ.enntartja a jogát aľľa. hĺ.lgy nc |ĺclssön szeľzodést.

Azaján|attevő tudolllásuI vcszi ćs c-|ĺilgac|ja' hogy a Kiíľó

a) azajánlattéteIihatáriclőt inc|okoIt ese{ben egy alkaIonrmaI legĺ-el.jctrb 30 rlappaIlrreglrĺrsszalrbíthat.ja'
altrit - az indok llleg|elö|ésóve l - a Kiíľás közléséve| megegycz-ő hclyckcn. az eľec|eĺí bcllyťl iĺási
hatáľidő lejár1a e|őtt lega|ább 5 llappal köteles hiľdetlnényben nrcg|cllcntctlri;

b). jogosult az aján|attételi ĺ-e|hívását az ajánlattéte|i hatáľiclo e|(jĺl visszavonlli, de erľől a kiírás
közlésével negegyező nródon aZ ajánlattételi lratáľidő |ejáľta eIott kote|eS hil.detnćný
megjelentetni,

c) az ajáĺl^ati biaosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, eredméllyte|enné nyilvánítása, vagy aZ

ajánlatok érvénýelenségéIrek negáIlapitása esetén - ennek kozlésót k<ivető 15 napon be|ti| -,

iI|etőleg ha a szerzódéskötés a Bonyolító éľdekkorében felmeľi,iIó okból hiúsult meg, a pályázatok
elbírálását követő l 5 napon be|til visszafizeti,

d) az aján|ati biztosíték utálr kanratot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetési hatáľidőt elmulasztja,

e) a nyeľtes ajár|attevo esetében a befizetett ajánlati biztosítékot az ajál.iattevó á|ta| fizetendő vételárba
beszámitja,

Đ nem Íizeti vissza a nyeÍtes által teljesített ajánlati biztosítékot, ha a szerződés nregkötése a

nyeftesnek felľóható vagy éľdekköľében felmeľĹi|t okbóI hiúsul meg. A vevonek felľóható ok az is,
ha a véte\árat banki hitel f.elhasználásával kivtnja kiegyen|íteni, de a banki hitelt határidőben nem
kapja meg' vagy aZ a fizetési hatáľido napjának 24 óráignem éľkezik meg eladó bankszám|ájára'

5. Az aján|at benyújtásának előfe|téte|ei

Az ajánlat benýjtásának elengedhetetlen feltétele az ajánlati biztosíték határidőben tofténő befizetése.

A Kiíľó az aján|ati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségélrek
megáL|apítása esetén, illetve - az aján|atok elbírálását k<jvetően - azoknak az ajźtn|altevőknęk, akik nenr
nyeľtek apáIyázaton' k<jteles 15 munkanapon beliil visszafizetni.

A pá|yázaton való ľészvétel további előfeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje apá|yázattárgyát, az
ajánlattéte| feltételeit-vagyis apályázatidokumentációt_és aztnagára nézve kötelezőnek fogadja el.

A pá|yázaton természetes személy, vagy a Nemzeti vagyorľól szőIő f011. évi CXCVI. törvény 1 1 . $
(10) bekezdése alapján át|źlthatő szervezet vehet részt.

Az aján|at benyújtási határidő |eteltét követően aján|atot a Kiílo nem vesz át.

6. Apáiyázaton tiirténő ľészvétel feltételei

Az az ajánlattevő vehet részt apályázaton aki:.

a) az aján|ati bixosíték osszeget határidőben megťlzeti, és az a rendelkezésľe ál|ó határidőig beéľkezik
a Kiíró által megjelĺilt bankszámlára,

b) az aján|atok leadásának határidejéig az aján|atát benyújtja'

7. Az aján|at tartalmi követelményei

Az aján|attevőnek

a) az ajáĺIatban közolnie kell a nevétlcégnevét,Lakcimétlszékhelyét, adóazonosító jelét/ađószámát,
cég esetében cégtregyzékszámát, képviselőjének nevét és eléľhetőségét, bankszźlm|a számát,
elektronikus levelęzési címét. ha ilvennel rendelkezik.

lr,..i

3

4



b) az a.iállIa1hoZ Csí|ĺ(')|lli |ĺcll łlz łr jĺillIaĺi llizlĺlsílć|< llcĺlzclćscl.iiI szti|ĺ! r,isszĺ|t,tlll|laĺallĺtll llĺllki liltlĺlrIlisl
Vagy a bankszłilnIa kir,oIlĺtlo1.

c) az ajálrlatball llyi|łrlkĺlzllia kcIl arró|, Ilogy vliIIĺlljĺl a |)lilylizati ĺ'|okuIllcllláciĺillan. itlĺ:lr,c:
nle| |ék|eĺei bcll lct íl1 sz'crz.(iĺlćskijtćsi ćs cgyób ĺ'cltćtc I ckcl.

d) az ajánlatban llyi|atkĺlzIlia kell arľól, hogy ľźt vĺlllalk<lztilrll a közlrcszcľzćsekľő| szĺi|ťl 20|-5. ćvi
' CXLIII. töľvélly (l2. rs ĺis ó3. 

's-5on 
fogla|t kizílro kćiľĺi|lnćnyck lrclll álIltak ĺbnn.

e) az ajánlatban nyilatkoalia kell aľľól, hogy acló és adók tllócliála bcllajtható kozĺańclzása tlillcs. |:
nyilatkozat nlellé kc|l csatolnia a NAV igazolását alról, Itĺlĺy ncm á |l ĺ-enn köztańozása.

f1 az ajánlatban nyilalkozllia kell arlol, lrogy KiíľóvaI szelirbclr bóľ|eti clíj taĺozása nincs, Ĺováblrá a
Kiíl.óvaI szelrrbelr szeľzoc|ésbell válla|t és lrelrr telicsített kölelezettsége nincs.

az aján|atálloz csatolni kell a táŕsaság 30 rrapnál nenr ľégebbi hiteles cégkivonatát és a táľsaság
képviseletére jogosultak aláírásicínipéldányának eľecleti pélcl1lnyát vagy hiieles lnásolatát'

az aján|atban nyilatkoznia ke|I arľó|, hogy nelil álI vége|szánlolás alatt, e||ene csőd-' illetve
felszárnolási eljáľás nincs ĺblyamatban.

i) az aján|atbn nyilatkozlia kell arról, liogy a nenrzeti vagyonľól sző|o 20|l . évi CXCVI. torvélry 3.. 'ś (l) bekezdés l. pontja szeľint át|átható szęľVezetl]ek nlilrostil.

Az ajáll|attevőnek a 1.:á|yźzati eljáIás során benyújtott ajánlatát, továbbá az ajáll|at me||ék|etekérrt
benyújtott valanrennyi nyi|atkozatát cégszeľű aláírássa| kel| el|átnia. Cégszeľű a|áírás során a cég
képviseletél.e jogosult szemé|y/szenélyek a táľsaság kézze|, vagy géppel ílt' elonyonrott, vagý
nyomtatott cégneve a|á nevét/rrevĺ.iket önállóan/együttesen irja/ilJák aLá a lriteles cé,n|áiráši
ny I|atko zatuknak me g fe l e I őe n'

A Bonyo|ító ajánlot1, téńivevényes levé|ben, |ratáľido kitiizésével felszóIíthatj a az ajáll|attevot az
ajánlattal kapcsolatos fonrrai vagy tartalmi lriányosságok pótlásáľa, amennyiben a szükséges
nyi|atkozatokat, igazo|ásokat nem megfele|oelr, il|etve nenr teljes koľűen 

"'utoÍtu. 
Amennyiben az

ajánlattevő a fellrívás kéz|lezvéÍe|ét kcjvetően az abban megjelo|t hatáľidőľe ahiárlyt neľll' Vary llell.l
teljes köľűen pótolja, űgy aján|ataa|liánypőt|źtsi hatáľido e|te|tének napját követő nupiol éľvénytJíennek
minősü|, és a pźůyázat további részében nem vehet részt.

A Bonyolító a hiánypótlási fe|hívásban pontosan megjelcitt hiányokrót' a hiánypót|ási hatáľidoről
egyidejűleg, közvetlenül, írásbalr köteles tájékoztatni az összes ajánIattevőt

A hiánypótlás nem terjedhet ki az aján|at módosítására.

Nincs |re|ye hiánypótlási fe|hívás kibocsátásának, és az aján|attevő aján|ata érvénýe|ennek minőstil,
amennyiben

a) azaján|ati biztosíték összege apźiyázatikiírásf . pontjában meglratáľozott határidőn belül nem keľü|
jőváirásra a Kiíró bankszámláján,

b) nem jelöl meg vételárat.

Amennyiben az ajźn|attevő nem je|oli meg a véte|ár megfizetésének módját, Kiíró úgy veszi, |logy azt
az adásvéte|i szerződés megkötéséig egy osszegben fizeti meg.

8. Az ajánlat formai ktivetelményei

Az aján|attevőnek ajtnlatátegy eľedeti és egy másolati példányban kell e|készítenie, feltüntetve az adott
példányon az ,,Eredeti aján|at,, és ,,Másolati aján|at,, megjelöIést, me|yeket lailön - kúlön sértetlen. lezárt
borítékban kell benyújtania. Apétdányok közötti ęltérés esetén azeredetipéldány érvényes.

Az ajánlat elso oldala a megfelelően kitö|tĺitt ,,Jelentkezési |ap,,, a második oldala a kitoltött ',Ąánlatiösszesítő'', küIönös tekintettel a megaján|ott vételáľ és megfizetési módjának megjelölé sére. En.
követően az aján|ati felhívás mellékletét képező éľte|emszeľűen kitoltött nyilatkozatok, va|amint a 7 .

pontban rész|etezeĺt valamennyi dokumentum. Az ajźn|attevőnek közölnie kell a benyújtó nevét,

5-

Ąo

s)

h)

* ť,ł

"- .i: ./



c)

d)

e)

lakcĺnléĺ (szćkhclyćt1. alltrr,á a 1l1lly1lzati eľeclnrény köz]ćsét kćľi' tĺlr'ĺrllbli azl a bankszzilllIaszílluĺll ćs ll
barrkszánrla kec1vczlllćllyczclljćllck nevét illetve lnás aztlllĺlsíĺĺijĺĺĺ. ĺrhova az a.jirlllali biztĺlsítćk
(bánatpénz) visszauĺĺtIils1ll kćľi, aluclrllyiben nem nyertese a 1liiIy1rz,allllr|<.

Az a.iĺÍnlut ćs az öss:'cs nclIćIĺIct ninden oldallźt - összeĺiizr,c,.|illyx11ľ,1,, sl'ĺillto(,ássaI kelI elIúlni.

Az iratokat lnagyaľ Ilye|ven, lczáfl' sértetlen borítékokbĺtll' szclnćlycsen (llenr postai úton) kcII

bellýjtani' A borítékľa kiz'árő|agapályázat'tárgyát kell ľáíľni' az alŕlllbiak szerint:

,,Buĺ|apest VIII. kcľiiIct, Bródy Sándor u. 15. szám alatti la|ĺóópii|ct c|idegenítésc - pá|yítztl1''

A Bonyo|ító lezáľatlan vagy séľĹilt boľítékot neln VeSZ át. Kiíľó lrritrĺlclr. az ąián|attételi hatáľiĺlon 1úl

benyújtott ajánlatot érvénytelenlrek rryilvánít.

Amenn;ziben az aján|attevo a pá|yázati e|jáľás bármelyik szakaszában ltreglratalnrazott. iĺjánjáľ el' a

te|jes,bizonyító eľejű nragállokiľatba foglalt nleghatalmazás eľedeti példányát is Iĺe|léke|lli ke|l az
aján|athoz. A polgári perľendtaľtásról szóló 1952. évi III. töruény 196. $-a szerint a teljes bizonyító eľc.jĹĺ

magánokiraÍnak az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie: .

a) a kiállító az okiľatot sa.ját kezűleg íma és a|áírta;

b) két tanťl az okiľaton aláíľásával igazo|ja,|rogy a kiállító a nel'n á|tala ílĺ okiľatot e|őttĹik ífta a|á, vagy
aláíľźsát e|őttĹik sajátkezű a|áirásállak ismefte e|; az okiraton a tanúk |akóhelyét (cílnét) is fel kell
tüntetni;

a kiál|ító aláíľása vagy kézjegye az okiľatonkozjegyző áltaI hite|esítve Van,

a gazdá|kodő szeruezet álta| tiz|eti köľében kiá|lított okiľatot szabályszeľűen aláínák;

tigyvéd (ogtanácsos) az á|ta|a készített okiľat szabá|yszeru el|enjegyzésével bizonyítja, lrogy a

kiá||ító a nem álta|a íft okiľatot előtte íta a|á, vagy a|áirását előtre saját kezu a|áírásának isnreľte e|,

illetoleg a kiá|lító minosített elektľonikus a|źirásávalaláíľt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd
á1ta7 készitett el ektron i ku s oki ratéval me ge gyezi k ;

az elektľoIlikus okiľaton kiál|ítója minősített elektronikus a|áíl.ást helyezett e|.

Ha az aján|attevő gazdźikodó szeľvezet, apá|yázati eljárás során nevében nyilatkozatot a cégjegyzékben
feltüntetett képvise|etijogga|ľende|kező szeméIy, vagy e szemé|y meghatalmazottjatellet.

9. A'z aján|at módosítása

Az aján|attevo az ajál.ńattételi határid ő |ejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pá|yázati ajánlatát, az
aján|attéte|i határidó |ejátát követően azonban a benyújtott aján|atok nem módosíthatók.

Az aján|ati kötöttség az ajáll|attételi hatáľidő |ejártának napjával kezdődik.

10. Ajánlati ktitöttség

Az aján|attevő legalább 60 napig terjedő aján|ati kötöttséget kĺjteles vállalni, amely az ajánlattéte|i

határidő |ejźrtának napjáva| kezdodik. Az aján|attevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiíro az
ajánlatok eredményének megállapitására vonatkozó hatáľidot elhalasztotta, űgy vźi|a|ja az aján|ati

kötöttség meghosszabbításćtt a pá|yázat eredrnényének megállapítására vonatkozó határidő
elha|asztásáva I m e ge gye zó i d otartamm a I m e ge gy ezó en.

Az aján|ati kötöttség taĺalmának meghatározástra a Ptk. rendelkezései irányadóak, kĺilönös tekíntettel
a 6:64. $-ra.

Az aján|aÍ. olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot je|ent, amely a toľvény a|apján

Iényegesnek tekintett szerzodéses elemeket tarta|lnazza' s egyéte|műen kitĺĺnik be|őle, hogy az abban

foglaltak ügyletkötési akaratot tükľöznek, tehát a nyilatkozó _ ajánlata elfogadása esetén - aztmagára
nézve kötelezonek ismeľi el.
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Az a.irillIaĺi k(jĺijĺlsť.g ĺrzl .icIcll1i. lttlgl.;1n a llllisik ĺć| ĺtz:ltlĺltĺ iĺ|iiIllrtliloll llclĺiiI az, ĺlilillIllĺrll c||ilg;lĺ|jlt. ll
szerzijc|ćs a l.ijl.r'ćll\.ľclllĺ.|c||tclzć'sc ĺrrlytĺin |ćtľc.jöll. Az ĺljlĺlllĺrt lllcgĺć|c|ć.r'c:I tchiĺĺ ĺiigg(i hcIl'z-cĺ ĺlIakrlI ki.
anrely az a.jĺilllllĺi kiiti)llsćg IctcItćve| ĺir vćgcĺ.

Alnenllyilrcll az- ĺliĺill|ĺrĺlcr,ij az a.iánIati kotöltsćgć|lck itic'jc irIĺlIl ll jilllIalĺiĺ r,issz-ar,oIl.ji.l. a |rcĺizctctĺ ĺ.r jĺilll:lIi
biztosíĺĺiktll el r,cszĺ j.

A biztosílékol a płiIyĺĺzati ĺ.elhívás visszilvolrĺĺsa, cľcdlllćnyĺclcllllć l1y,iIy/l11'1 '1c.1, Vagy az łtjĺillIirlok
éruénytelcnsćgćnck lllcgá|lapítása esetén - e|tllck kiiz'|ósćĹ kijr.ctő |.5 llapoll belĹiI -' iIlct(iIcg ha a
szeľzocléskotćs a Btlnycllító éĺdekköľétrell ĺ-eIllleľĺil(i okbťl| |riŕlstlIt |])cg. a p1lIyĺizatĺrk cIbiľáIását köl,cl(|
l5 napon beltil Kiíľó visszafizeti.

|.|. A pá|yázatok lrontása

A pá|yázat a pá|yáz.ati kiíľásban nlegjelci|t helyen és iclőbell' legkésobb a pá|yázat lreadásra nyitva rł|ló
hatáľidoig adhaló be. A pá|yáZat átvéÍe|e soľán az áĺvétcl ic|iĺpontját ľá ke|l vez-elni a ;sá|yázato|
tartalmaző boľítékľa' egyúttal átvételi elisnrervénnyel kell igazolni azáLvéte|téllyét.

A hatáľidoben beéľkezett pá|yázatok fe|bolrtása a benyú.jtási hatáľidőt követő l5 napon be|Ĺi|
nyi|vállosan töÍénik. Nyilvállos bontáson a kiíró képvise|őie" a .kiíľó áltaI nleghívott szelrrélyek,
valamint a páIyáżok' illetve lneglratalnrazottjaik is jelen lehetnek. A képviseleti jogosultságot
megfe le|oell (szenl é lyi i gazo|v ány, meglratalnrazás) i gazo l n i ke l I

A pá|yázatok nyilvános bontásakoľ a jelenlevőkke| isnlel.tetni ke|l a pá|yázatot benyújtók nevét,
székhelyét (lakóhelyét). Azaján|atokkal kapcsolatos további ľészletek nenr lrozlratók nyilváriosságra.

A pá|yázatok felbontásáľó| a Bonyo|ító jegyzőkönyvet vesz fe|. A jegyzőkönyvet - anrennyiben a
bontáson az aján|aItevok je|en vannak - az ajáriattevok közĹiI fe|kért szemé|yek hitelesítik.

|2. A' páiy ázat érv énytelenségeinek esetei

A Bonyolítő az ajánlatok bírálatakor az a|ábbi esetekben niegállapítja, hogy rrrely ajárrlatok
érvénýelenek:

a) apályázat'ot a kiírásban meghatározott hatáľido után nyújtották be,

b) biztosítékadási kötelezettség esetén a biztosítékot a pá|yáző nem bocsátotta, vagy nem az
e|őínaknak megfelel ően bocsátotta a ki íľó rende| kezéséľe,

c) a pźiyázó az ajáll|atát nem egyéľtelműen |latározta meg' Vagy más ajánlatá|loz vagy
feltétellrez kotötte, továbbáha amegajánlott vételár, bérleti díj méĺéke a minimum árat nem
éri el'

d) apá|yálzo nem tett részletes és kötelezo eĘű jognyilatkozatot azaján|atával kapcso|atban, és
nem vállalt aján|ati kötöttséget,

e) apá|yázat aze|őző esetekben felsoroltakon tú|menően nem felet meg a pá|yázati kiírásban, a
jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak,

Đ o|yan pályáző nytĄtotta be, aki nem jogosu|t rŕ:sń. venni a pá|yázati eljáráson.

Az e|járás további szakaszában nem vehet részt az, akinek az a)-Í) pontokban foglaltak szerint
érvénýelen az aj án|aÍa.

13. A páIyázzti aján|atok elbíľálása, az e|bírátlás szempontjai

A pźilyázati aján|atokat a lehető |egľövidebb időn belül el kell bíľáIni. A pá|yázat eľedményének
megáIIapitására vonatkozohatándő egy alkalommal meghosszabbítlrató. AzujhatáridőľőI, illewe annak
fiiggvényében az aján|ati kötottség időtaltamának meghosszabbíttsárő| a Bonyolító köteles ajánlott
levélben tájékoztatni az összes pá|yázőt.
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A Bonyolítĺ,l ir 1lĺilyiizirti IcIliívirsbalr lneghatáľoztlll ćI1ćkcIcsi szt:lll1.loIrlok alapjiill bíl.liljir cI cs
rangsĺ.lroIja az ć'ľvćll\,cls 1lli11'ĺĺz-ati ĺriłinIatokat. sz-iiksćg sz-cľilll sz-il|ĺćľĺíjk llcvollásĺĺr,al.

Az e|bírá|:is fő szcnl;tĺllll.ill:

. az aján|otĺ r,óĺc!:ĺľ łisszcgc.

A Kiíľó apá|yázzlli ĺ.clhívásball igényelt iratokon és adaĺokĺlll 1ú|lllc.llocll is.jogosult nrcgviz-sgĺĺ|lli az
ajánlattevok alkaImassirglĺĺ a szeľződés teljesítéséľe' t1S c:llllck soľĺlll a csaľolt dokttllrcrrttltlltlk
eredetiségét is el lcll(ĺľizhcl i.

A Kiíľó szükség esetén az ĺliánlattevőtő| az aján|at lényegéĺ llclll ćľinto technikai-forlllai kérdćsckbcn,
íl.ásban felvilágosítást kéľhet'anlrak elorebocsátásával, hclgy az' a.ián|at1evő pá|yáző ezze| kapcso|atos
írásbeli váIasza senrlnilyen fonnában nem eredményezheti az ajáĺiatában nregfogalnra7ott feltételek
olyan megr,álĺozásĺlt, anrely apályázat sorálr a beérkezett ajánlatok soľretłdjéĺ módosítaná. A Kiíľó a
felvi|ágosítás kéréséľől, és annak taltalmáľól haladéktalaIlu| íľásban éľtesíti a többi ajánIallevot.

A' pá|yázat nycľtcse az, 'aki a pá|yázati felhívásban ľögzített feltéte]ek teljesítése nlellett a vóteláľ
összegére a |egnragasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legllagasabb vételárra ttĺbb ajánlat is éľkezik
apźńyázat Bonyo|ítója a,z azonos aján|attevőket behívja és az addigi |egmagasabb véte|áľat nlega.ián|ó

aján|attevoknek lehetőségĺik, van a véte|źnl.a licit fonnájában újabb ajánlatot' ajárllatokat tenni. Az
indu|ó véte|áľ a beéľkezett legmagasabb vételáľ ajánlat, a licit|épcso l0'000,- Ft, azáz tízezer ĺ.oľint,

negatív |icit nem lehetséges. A licit nyeftese az, az aján|attevő, aki a leglnagasabb összeget ajánlia.

A versenytáľgya|ásľol jegyzőktinyv készül, amelyet a Bonyolító jelen |évo képvise|óje, a

jegyzőkönyvvezeto, a Bonyo|ító jogi képvise|óje és az aján|attevok jelen lévo képviseloi íľnak a|á.

A Bonyo|ító az ajánlatok éľtéke|éséľőljegyzokönyvet (a továbbiakban: éftéke|ésijegyzokönyv) készít,
amely tartalmazza

a) apá|yázattárgyát,

b) a lebonyolítás rövid ismertetését , abeérkezett pátyázatok számát,

c) a beérkezeÍÍ pályázatok összefoglalását,

d) a páiyázatok éftékelésének fobb szempontjait,

e) a páIyázati kiírásban szereplő bírá|ati szempontok szeľinti legkedvezőbb pá|yázaÍ"

javaslatának indokait,

Đ a pá|yźnati e|járás eľedményének összefog|aló értékelését, az elso és a második helyre
javasolt pá|yáző megj elölését.

14. osszeféľhetetlenség

A pá|yázati e|járás során osszeférhetetlenséget kell megá||apitani, ha a pá|yázatok e|birátásźhan olyan
természetes személy aki maga is ajánlaffevó,vagy annak

a) kozęli hozzátartozója [Ptk.8:1' $ (1) bekezdés 1. pont],
b) munkaviszony, iIletve köztisztviselői jogviszony a|apján felettese vagy alkalmazottja,
c) más szerződéses jogviszony keľetében foglalkoaatójavagy fbgla|koztatottja,

d.) tulajdonosa (résztulajdonosa) vagy taga, amennyiben a pá|yázó jogi szemé|y vagy jogi
szemé|yiséggel nem ľendelkező szeľvezet.

15. A pályázati e|járás éľvénytelenségének és eľedménytelenségének eseteĺ

Érvénytelen a pá|y ázati elj árás, ha

a) apá|yázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabźiyokat megsértették,

b) valamelyik aján|attevő az e|járás tisztaságát vagy a többi ajánlattevo éľdekeit súlyosan sértő

cselekméný követ el.
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A ki írti cl.ĺ':t|Illćlll,lclcnl]ek llyi l Vĺrníĺ hatja ltz cl j liľlisl. Illl

a) nclll ćľkczcll ll jĺinIal,

b) kizĺiľĺilat ćlr,ćllyĺclen ajánlatok éľkczlck'

c) az' cg-vi|ĺ łr jiill|ĺltĺcv(5 Se|l1 1etĺ a páĺyázaĺi ĺ.cIhíviĺsbaIl |bglalĺa|illak lllcg|-cIclii lljłillIitlĺll.

cl) a kiiľ(l az cIiáľĺĺs éľvényteleníĺésérol cl(jllĺö11.

Eĺednrćnylelcll cliáľás esetétr a i(iíró döllt a 1ovłibbi vagyontigyleĺi cljirľásľĺil.

l 6. Eľcĺ| nlónvhiľĺ|c1ós, szerződéskötés

A pá|yázalel'eĺ|lnén};éľol a Kiíľó legkésőbb 20l7. fellruár |7-ig dönt, anre|yľol Kiíl.ó 5 nlunkanapon
belril va| a nl en n-y i a.i á n I attevőt írásban éftesíti.

Kiíró a Pá|vázat nyertesével a jelen dokumentáció 4' pontjában meglratáľozol,tak szeľint adásvéte]i
szeľződést köt.

A nyeftes pá|yáző vissza|épése esetén az e|adő .iogosult a pá|yázati eljárás soron következo
helyezettjéve| adásvételi szeľződést kötlri, anlellnyitren a pá|yázat eľedlnényéllek nlegállapításakor a
má sod i k le gj obb aj ánl at meghatár ozásra kerül t.

A nyeŕes ajánlat1evo esetében a beťlzetett biztosíték az aján|atÍevó á|ta| fizetendő véĺeláľ összegélre
beszámításra kerlil, azonban|la a szerződés megkötése az aján|attevőnek fe|ľóható, vagy éľclekköľében
fehĺeľĺiIt más okbó| hiúsuI meg, aján|attevo a biztosítékot e|veszti. Aze|vesztet1 biztosíték a Kiíľót iIleti
meg.

t7. Egyéb rendelkezések

Az ingaÍ,|an megtekinthető a Kiírás 2. pontjáball.megjeIo|t időpontban, de a megtekintés e|őtt két nappa|
a Jozsefvál.osi Gazdálkodási Kĺizpont Zft. onkonnányzati Házkeze|ő lľodájának nlunkatáľsávaI
te|efonos egyezÍetésszĺikséges a következo te|efonszámokorr: 06 1 f|0-4928,2|0.4929,210-4930,21O-
4766.

A pá|yázo az éltékesítésľe vonatkozó szerzłĺdéskötésig köteles titokban tar1ani ajáll|atatafta|máÍ'.Ha az
ajánlattevo vagy aZ érdekkörében á|Ió más szemé|y a pá|yázat titkosságát megséftette, a Kiírő az
aj ánlatát érvénýelennek nyilvánítj a.

A Bonyolító az ajánlatoktarta|mát apá|yázatlezárásáigtitkosan kezeli, tartalmukĺól felvilágosítást sem
kívülál|óknak, sem a pá|y ézaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az aján|atokat |<lzáró\ag elbíľálásra használhatja fel, más célú felhasználás eseÍén az
aj ánlattevővel külĺjn meg kel I anól áI lapodnia.

A Kiíľó apá|ytnati eljárás során készített jegyzókonyveket, dokumentumokat k<jte|es 5 évig megőľizni,
továbbá ilyen jellegű ellenőrzés esetén aze||enőrzéstvégző szeľv, személyek rendelkezéséľe bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabá|yozottkérdésekben a Budapest Főváľos VIII. kerĺi|et Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testületének 1361201ó (VI. o2.) szźlma hátározata, valamint a vonatkozó
egyéb jogszabályok rendelkęzés ei az irányadőak,

Budapest,2016.
Józsefuárosi onkormányzat

nevéb ęn e Ij áró Józ s efváro si G azdá|ko đási Kozp ont Zrt.
Faľkas ors sk.
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Me]]éklctck.
1. szĺillrú lllellćklet: .Ielentkezési lap
f . szánlťl nlc|lćkleĺ: Aján|ati osszesítő
3. szálnú nlcllćklct: Nyilatkozat végelszáIllolásľó|. csőĺ|cIitĺľuisról. l,e |szálllolásľól
4. szállrú mcl|ĺlkleĺ: Nyilatkozat a pá|yázati ĺ.cItćtc|c|ĺ e|ĺ.ogac|ásáľtil. szcl.z-iiĺlćskijĺćsľ(ĺ|.

ingatlanszerzési képességľő|, a.iánIati kolottségľoI
5. szálnú mellćklet: Nyilatkozat adó és adók niócl.jĺir.a bcllajtható köztartozásl.ćll; Kiíľóval szollllrcll

fęnnálló tartozásrĺ5l
6. szálnťlme|léklet: Nyilatkozatpénzúgyialkalnrasságľól
7. szánrú.trrelléklet: Nyi|atkozat a kézbesítés he|yéľől és a bankszálrlĺaszállrról
8. számű melléklet: Nyi|atkozat át|áthatő szeľvezetrol
9. számu nre]léklet: Nyilatkozat apályázatoĺ nreghirdetett ingatlan megtekintéséľől. á||apotána|ĺ

megismeréséľől
l0. számu nrel]éklet: Adásvételi E|őszerződés teľvezet
1 1. szánu melléklet: Adásvételi szeľződés teľvezet fiiggőben taftással
|2. számú melléklet: Adásvéte|i szerződés teľvezet fiiggoben tartással (banki liiteles)
13. számunrelléklet: osszefog|aló a benyújtanc|ó a.ján|at foľmai és tafta|mi kovetelnlényeiľő|'

tájékoztatás az tlt|tthatő szerv ezęt fo galnráró 1

|4. szźlműnrelléklet: Ertékbecslés
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BudapcstVIII. kerĺi|et, Bľódy S:ĺllĺ|ĺlľ ll. |5. szĺĺnr ĺr|:rtti |akóópii|cĺ c|iĺtĺ:gcllĺlćsc -

p:i|1':ĺzat

Jc|cllĺkczćsi Iap

Budapest,

p á|y áző a|áír ás a l c é gszeľí aláír źs

1ł- ĺ!
,/,

ĺ ., )., '/t /' ,". .!, ł.,l ĺ /'/(o

Társaság neve, cégformája:

Székhely,e:

Postacílne:

Telefonszáma:

Fax szálrra:

E-mail cínre:

Statisztikai számje|:

Cégnyilvántaľtási szźlma:

Adószáma:

S zámlav ezető bankj ának neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meghatalm azott nevet:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

I Meghatalmazott esętén
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Budrrpcst VIIl. kerület, Bródy Sándoľ u. l5. szánr alatti |:rkóópii|ct c|iĺ|ĺ:gcnĺĺósc -
pá|vázat

AJÁNLATI osszEsiľĺ)

Alulírott. .(nćv/táľsäság

neve) a Budapest VIil. keľület, Vajdahunyad u. 9. szźtm alatti telek elidcgcllĺtćsérc kiíń
pályázatra ajánlatomat az a|ábbiakban foglalonr <issze:

Megajánlott Vételár: . ... ... ....Ft

A vételár megfizetésének módja:

Budapest,

p á|y aző aláir ásal cégszeľű a|áir ás

12
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Btldapest VIII. kerület, Bródy Sállĺ|ĺlľ rr. l5. szánr a|atti |akóćpii|ĺ:ĺ c|iĺtcgcllítósc -
|) zi|yátzat

NYII,A'T'KOZAT
végelszámo lás ľĺĺl, csĺĺtl c|jáľásró|, fe|szá m o|ásľĺĺ |

Alulíľott...
(társaság neve) képviseletében kijelentem, |rogy a táľsaság

o végelszámoiás alatt *álllnem á1l
. ellen csődeljárás folyamatban xvan/nincs
. ellen fe|számo|ási eljárás folyanlatban *vanlnincs.

Budapest,

p á|y ázó a| áfu ás a/ c é gs zerú al áír ts

A *-gal megielölt résznél a megfelelő szöveg a|áhuzandó.

)3' ,,,
ĺ].,.:;1 ,n

"ł''l,

4ti :2
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Budapest VIII. kerület, Bródy SáIldor u. l5. szám alatti lakóópii|ct c|iĺlcgcnĺtósc -
páiyázat

NYILATKOZAT
a pźůyázati feltételek elfogadásárő|, szerződéskiitésľől, ingatlanszeľzćsi kópcssógről,

aj án lati kiittittségről

Alulírott.

.i. (névltársaság neve) kijelentem, hogy a pá|yázat tttgyát ľészletesen nregisllreľtem- aZ

aján|attételfeltételeit, apźĺlyázati kiírást magamra nézve kötelezőnek elfogadonr.

Kijelentem, hogy Magyarors zágon ingatlanszerzésre jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy apá|yázati felhívásban foglalt 60 napos ajtln|ati kotöttséget váIlalom.

Budapest,

p áIy ázó a|áir ásal c é gszeru a|áír źs

'ĺ/

(3
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BudapestVIII. kerÍilet, Bľóĺ|y S:ĺllĺ|ĺlľ u. |5. szánr alatti |akóćpii|cĺ c|iĺ|cgcllítósc -
1l,á|vázat

NYII.ATKOZAT
kiíľóva| szcnrlrcn fennálló tartozzĺsľó|

Alulírot1 (nev)

lntnt a ,... ... . ....... ... ... . (táľsaság neve) vezeto

tisztségviselője kijelentem, hogy az aján|attevőnek, '

- Kiíróval szemben tartozása(helyi adó' béľleti díj stb) * vanlnincs;
- Kiíľóval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezetts ége * vanlnincs.

amelyeket az altbbi okiratokkal igazolok:

1

2.

Budapest,

pá|y tzó a|áir ásal cé gszeru a|áír ás

A *-gal jelölt részné| a megfelelő szöveg aláhizandő.

15- 7f
? .Ł-

ĺ 
j. 

-.,

'1.,'
20
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Budapest VIII. kerület, Bľódy Sĺĺlldoľ u. ĺ5. szám a|atti lakóépiilcí c|iĺ|clgcllĺĺćsc -
páiyátzat

NYILATKOZAT
pénzůigyi alkalmasságľól

AluIíľott (név)

mint a ........... (táľsaság neve) vezeto

tisztségviselője, kijelentem, hogy apáIyázaÍtźrgyźĺképezo ingatlan vételáľának megĺizetéséľe

képes vagyok, a szükséges anyagi ęszkozokľendelkezésemre állnak.

A szám|avezető bankná| az elmúlt 1 évben sorban állás nenr volt, anrelyeket az alábbi
okiratokkal igazolok:

1......

Budapest,

pźńy áző a|áír ása/ c é gszęru a|áir ás

2.

)6

Lą
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BrrdapestVIII. keľtilct, I}ľóĺ|l'Siĺllĺ|oľ u. ĺ5. szánl a|atĺ.i |:lkóćpii|tlĺ c|iĺ|cgcllítć'sc -
pá|yázat

NYILATKOZAT
a kcz|rcsíĺćs hc|yćľől ćs bankszámIaszĺtnlľó|

Alulíľott .... lľlév/ l;rint a
(tá'ľsaság neve) vezető tisztségviseló.je kéľem' lrogy a 1>tl|yáztlt|al kapcsolaĹos tnilrdelrnenlĹi
nyilatkozatot, felhívást, értesítést' vagy nrás információt" valanrint a Pályázattal kapcsolatos
esi:tleges. jogvitában minden éĺesĺtést. iclézést és bírósági lratáľozaÍot, stlr. az alábbi cíIrrľe
kéręm postázni:

Címzett:

Cím:..

Amennyibęn aZ á|ta|am a fentiekben nregjelölt cimzett a Í-enti címen az jratot nem veszi át.
ennęk következményeit a gazdasági társaság vá||a|ja. Tudonrásul Veszel]]' lrogy anrennfben a
cimzętt a fenti címen az értesítést nem veszi át, az érÍęsítés a postáľa adást követő 5.
munkanapon kézbesítettnek minőstil.

A pályázati felhívás visszavonása esetén a Kiíľó a dokumentáció megv ástr|ćsára foľdítoĺ
ö s sz eg et kérem az a|ábbi b ankszáml asz ámr a vi s s z autalni :

B ank szám l av ezető p énzintézet:

Bankszámlaszttm.

Bankszámlával rendęlkezni j ogosult:
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

p á|y áző a|áír ása/ cé gszeríi a|áír ás

Ą7 .'..!...

t\'LL



ĺj. szĺinrú lnc|lé|ĺ |cĺ

Budapest VIII. keriilet, Bľódy Sálldor u. 15. szám alatti Iakóćpii|ct c|iĺlcgcllíĺósc -
pźiyázat

NYILATKo7,AT

. Alulírott kijelentem, hogy cégünk a nenrzeti vagyonról sző|ő 2011. ér,i CXCVI. töľvény 3. rS

(1) bekezdés 1. pontja szerinti

a.) átl'áthatő szetv ezetnek m inősül.

b.) nem minősül átláthatő szeruezetnek.

(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

A jelen nyl|atkozatomat a szervezetvezeto tisztségviselőjeként büntetőjogi felelosségem teljes
tudatában teszem.

Budapest,

pá|y áző a|áír ása/ c é gs zeľű al áírás

L4

2\
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BudapestVIII. keľtilct, Bľóĺ|y Siĺllc|oľ u. l5. szánr alatti |a|ĺĺ,lćpii|ĺ:( c|iĺ|ĺ:gcllíÍósc -
p,á|yázat

NYILATKOZAT
a páIyázaton meghiľdetett ingat|an megtckintéséľől, á||apotána|ĺ nrcgisrncľésóľíĺl

Alulírott apá|yćnaton meghiľdetett Budapest VIII. kerület, Bródy Sálldoľ u. 15.szám alatti
lakóépü|et előzetesen eg)'eztetett idopontban megnéztem, az á||apotáĺ és aľľa vonatkozó
műszaki tájékoztatást megismeľtem.

Budapest,

p á|y áző a| áir ás a l c é gs zeľ íj aláír ás

-lg I
.{'.':;'.,

Ą ł. ': '/L1 ĺ,.



ADASVETITLI

l (). szirllrŕl' .lllcI lt:|ĺ lt:l

ELOSZERZODIiS

anre|y létl.ej ött egyrészľő|
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvál.osi Onkoľmányzat (széklie|ye: 10.S2 I}Lrclapesl, Baľoss tl.
63-67., ađőszáma: 157357|5-2-42, KSl{-szálla: 15J357I5-8411-321-01, képviscli: c|r. Kocsis M1rĺć
polgármester), mint eladó meglratalnrazásából és megbízásábol eljáľó Józseľváľosi GazcláIkoc]ási
Központ ZrI. (szé|ďlely: 1082 Budapest, Baross \J. 63-67., adószáma: f529?.499-z-42, cégtregyzék
száma..01-10-048457;KSH száma: 25f92499-683z-1l4-01, képviseli: .......).

másrészľoI
..... (székhelye: .........; cégjegyzékszána: .....; adószáma: .....; statisztikai szánrlele:
képviseli: ..), mint vevő (továbbiakban: vevő)

közott az alulírott napon és helyen, az a|ábbifeltételekkel:

i.)
Budapest Főváros VIII. keri'ilet Józsefváľosi onkonnányzat Képvise|ő-testiile te ...lf0|6. (xI.I0.)
száműhatározata alapján egyfordulós, nyilvános pályázatot írt ki Budapest VIII. keľület 36623 hrsz.-ú,
az ingat|an nyĹ|vánÍ.artźlsban Budapest VIII. kertilet, Bródy Sándor u. 15. szánr alatti irrgatlan
értékesítéséľe.

2.)
A pá|yázat nyeftese a Budapest Fováros VIII. keľület Józsefváľosi onkonnállyzat Képviselő-testülct
../2017. (....) számú hatźrozata szeľint vevo.

3.)
Eladó tulajdonátképezi I/| arćnyban a Budapest, 366f3 hľsz. alatt felvett, a valóságban Budapest VIII.
kerület, Bródy Sándoľ u. 15. sz alattta|á|ható lakóingatlan.
Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy az ingatlan tekintetében jelenleg éľvényes bér|eti szeľződések á|lnak
fenn.

4.)
E|adó eI kívánja adni vevőnek, vevő pedig nreg kívánja venni eladótól, per-, teher- és igénymentesen,
teljes tulajđonjoggal, cisszes tartozékaival, szavatosság terhe mellett, vétel jogcímén az |.) pontban írt
ingatlant a jelen okiratban írt feltételekkel.
Az adásvéte|i szerzódés megkötésének hatáľideje az ingatlan kitirítésének és a bérlőkkel kotott
valameĺĺryi szerződés megsziĺntetését követően az errő| szóló eladói értesítés kézhezvéte|éto| számított
8. nap.

5.)
Eladó vállalja, hogy azingat|an kiürítésétjelen adásvéte|i e|őszerződés a|áírásátő| számított 36 hónapon
belül végrehajtja.Ezen hatáľido eredménytelen ęltelte után a felek kÍilön megállapodásban kĺjtelesek
szabályozni a köztük feľrnálló jogviszoný-.

ó.)
A vételáľ, .... Ft, aZaZ ..... foľint, mely a vevő által apá|yázati eljáľás soľárr aján|ott Vételáľ. A vételárat
vevő az alábbiak szeľint ťĺzet meg eladó részéľe:
Felek ľögzítik, lrogy Vevő je|en szeľződés aláírásig megfizette Eladónak az aján|atí biaosíték összegét,
azaz 82.600.000,- Ft, azaz Nyolcvankétmillió-hatszázhllszęzer forint összeget. Az aján|ati biztosítékon
felül a vételárból, ....- Foľintot, azaz .........forintot vételáľ előleg jogcímén vevő jelen

it. \
. \:.\

ť\
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'Eeľződć's ulĺiírĺi,sdig nlagfi:t.,lt,lĺ cIltt|ĺitlĺtk. A.JĺillIat biztĺlsíték ćs ilz c|ĺilcĺr (isszcgć'llclĺ lĺlr,i'ĺt..ltll clltt|ĺj
je|en szeľzodés aláíľásával cIislncl.i ćs llyrrĺ-lĺatja.

A Vételáľból fennnraľadci '. ...- |ll.ĺll. . i|./-ź|./. -'. . .. |clľilltot vcr'(ĺ il l.c1gIc8cs atliisr'ćlcIi sz'cl.z-(id j's

lnegkötésével egyidejíiIeg lcI Iesít i.

7.\
Elado az adásvéteIi szeľzodcls lnegkötését követően aĺJ.ia biíokba az ingaÍ|allĺ. osszes irlgóságaitťll
kiĹiľítve, a'kuĺasok átadásávaI. Ec|ĺlig az idopontig eladót teľheii az illgallannaI kapcsolaĹball ĺ.clnlel.ii|ő
va|amennyi lioltség, etto| az idopollttól kezdodően pedig vevőt

8.)

Ezen okiľat eikészítésével kapcsolatos összes költség vevót teľheli.

e.)
Aze|adő Magyaľoľszág tĺiľvényei szerint mĺiködő helyi önkornáľryzat. Vcvő képvise|óje kije|ellti, lrogy
Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ügyletkotési és ingatlanszeľzési képessége koľIátozva
nincs, kijelenti továbbá, hogy a lreIrrzeti vagyonľól sző|ő 201l. évi CXCVI. töľvény 3. {i (1) bekezdés 1'
pontj a a|apján tt|áthatő szerv ezet
Felek a jelen okiratot ęlolvasták, megéflették és mint akaratukkal nrindenben egyezot, helybenhagyó|ag
a|áiqák.

Budapest,20l7

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosi
onkormány zat eladó meghatalma zásáb ő| és

me gbízásá'ból elj áró Józs e fu áro s i G a zdá l ko dás i
KozponÍ.Zrt.
képviseli:....

képviseli:

Je|en okiľatot ...
Budapest, 2017..

(...........) budapesti
.... napján

ügyvéd készítettem és ellenjegyzem,

2+'

TG

.:1.'

!^/':.: ,..
',' ,/
ĺl

okiľatkészítő ügyvéd



| |. szirlllú nlel|éklę]l
ADÁSVÉnELI ĺZERZóDÉy

anre ly l étl.ej ött egvrészľo l
Budapest Főváľos VIII. keriilct Józsefvárosi onkoľmányzat (székhelyc: I082 l3uclapest, Baľoss l'l.
63-6]., adószáma: I57357i5-2-42, KSH-száma: |57357|5-8411-321-01., képviscli: clľ. Kocsis Mátć
polgármester), mint elađó nreglntalmazásából és megbízásábo1 eljáľó Józscfválosi Gazdálkodási
Központ Zrt. (széV.hely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67 ', adószánra: 25292499-2-4f , cégtregyzek
száma: 0 1 - 1 0-048457; KSH szána: 2529f499 -683f-1 1 4-01, képv ise| i : . . . .).

másrészľő| 
'

..... (széklrelye: .....'...; cégjegyzékszálna: .....; adoszáma: .. .'.; statisztikai szánlje|e: ..-,...;
képviseli: ..), mint vevő (továbbiakban: vevo)

között az a|u|iroÍt napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1.

Blőzmények

1.l. Budapest Főváľos VIII. keľĺ,i|et Józsefvárosi onkormányzat Képvise|ő-tcstülete ...120|6. (xI-10.)
számuhatározata a|apján egyfordulós, nyilvános páIyázatot írt ki Budapest VIII. kerület 36623
hrsz.-ú, azingat|annyilvántartásban Budapest VIII. kerĺilet, Bródy Sándor u. 15 szám alatti ingatlall
értékesítésére.

1.2. A pá|yázat nyertese a Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testület ../20t7. (....) számú határozata szerint vevő.

Ą
L.

A szeľződés tárgyátképző ingat|an adatai

CÍme:
Helyrajzi száma:
Jellege:
Epĺilet alapteľülete:

Kiizmű ellátottsága:
Teľhei:

Budapest VIII. keri'ilet, Bródy Sándor u. 15.
36623
lakóépĹilet
Nettó beépített szintterü|et: f .2I2m2
pinceszint alapterülete: 756 m2

összközmíĺves
per-, teher- és igénymentes

3.
Jognyilatkozat

3.1. A nemzeti vagyorľól szőIő 2011. évi CXCVI. torvény t4' $ (2) bekezdése aLapján a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az áI|amnak, valamint az |991. évi XXXII]. tv. 39. $
(2)bekezdése alapján a Budapest Főváľosi onkormányzatnakelővásárlásijoga van.
Jogosult elővásáľlási jogával, postai küIdemény esetén a kĹildemény postai feladásának igazo|t
napjától szźtmitotr' 35 napon belĺil élhet. Amennyiben az e|ovásáľlás jogosultja él jogával, jelen
szeľződés közte éS eladó között jön |étre. Ebben az esetben a . '. . .., álta| beť|Zetett ........'- Ft, azaz

22
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foľint cissz-cgcĺ clilt|ĺi ĺlz c|(ir'ĺisĺirlĺĺsi .jtluľa vtlrraĺ'|ltlzti llr.i|ĺll|itlzĺlĺĺlk |ĺć'z-hcz.r'ćle|ćtiĺ|
szánlított l5ltrunkallapoll llc:|ĺiI i|1'...--..... ĺĺltaI vezelell- ... szĺilllti szĺiĺllliil.a r'isszatlĺaIill. A

'..... tudonrásul veszi. hĺrľy ĺl bcĺlzclclĺ összeg utáll clatlĺi kźlt.|lill()t, \1łlĺły bí1t.l]lcly.joĺrcilllcll
elszálrrolandó költsćĺret' kĺinćľĺtćsl llclll ljzct.

3.2. E|ado eladja, vevő l/l aľányball lllcĺrvásáľolia a.jeIen Szeľz-iĺc|ćs 2. 1xlllljiĺllall lllcghatáľ<lzĺlĺ1
ingatlant.

3.3. Az e|adó Magyaľország tĺĺľvcnyci sz-eľint mĺiköclo helyi onkoľltrŕlllvzaĺ. Vcr.ő kćlrvisc|őie kiicIcllti.
hogy Magyarországo.n bejegyzetl gazdasági társaság, iĺgyletkötćsi ćs ingallallsz::rzcsi képessóge
koľlátozva nincs, k,ijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonról szóló 20ll. óvi CXCVI. töruérly 3'
$ (l) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezet.

4.
Az ingatlan vćtelára, a vételár megfizctósc

4.|. Az ingatlan vételára Ft az'az .... forint, aĺne|y összeg a vevő pá|yázatábaLr ajánlotl
vételárral azonos.

4'2. Yevii avételźlrat az a|ábbiak szeľint ťlzeti meg eladónak::

4'2.1. A vevo páIyázatának benyťljtásakoľ megfizetett az eladó szánr|ájára 82.600.000'- Ft, azaz
Nyolcvankétmilliółatszázhllszezer fonnt összeget ajánlati biztosíĺék cínrén. Vevő jelen
szerződés a|áirásáig vételár elo|eg címén megfizetett Ft, azaz

-"g.ä"J'ii. ;u.*Tit. :fräT:^. 
^ 

;,;:,:;ő.;i ŕ;i;- *::ä'j,:"J'"-":TĹ:':'ŕ#;"Jť"o"'1'll,1
ajánlati biztosítékot foglalónak tekintik.. Az e|ó|eg és foglaló cisszege a vétęlárba bęleszáníl.
Szerzódo felek kijelentik, lrogy a foglaló jogi természętéve| tisztában vannak. Tudják, hogy a
szerzódés meghiúsulásáém fe|e|ős fé| az adoÍt foglalót e|veszti, i||etve a kapott foglaló kétszeľes
osszegét köte|es visszafizetIri. Amennyiben az adásvéte|i szeľződés o|yan okból hiúsul nreg,
amelyért mindkét fel, vagy egyik fé| sem felelos, az adott foglaló a vevonek visszajár.

Tekintettel arĺ.a,hogy az aján|atí biztosíték cisszege a páLyázatrol való döntés napjával vź/Lt az
Áp.A tv. 59. $ (1) bekezdése a|apján lneghatározott előleggé, eladó a foglaló ĺisszegéľő| a
pá|yázatről való döntés napjáva|, mint teljesítési nappal köte|es e|őlegsám|át kiállítani vevő
részére

4.2.2.Yevłĺ a fennmaradó ............Ft, azaz....'...foľint véte|ár hátralékotje|enszerződés aláíľásáig
megťlzette eladó részére E|adő, K&H Bank Zrĺ.-né| vezętętt 10403387-00028570 száml,l
bankszámlájára, melynek teljesítését Eladó jelen okiľat a|áirásźxa| elismeri és nylgtázza.Ezzel
vev(j z teljes véte|árat megfrzette eladó részére.
Eladó a véte|ár hátľalék összegéľől abankszám|áján töftént jőváirás napjáva|, mint teljesítési
nappal köteles e|őlegszámlát kiáI|ítani vevő ľészére. Továbbá eladó a bitokátruhazás napjáva|
mint teljesítési nappal köteles végszámlát kiállítani vevő részéľe.

5.
Jog- és kellékszavatosság

5.|. Az eladó kijelenti,lrogy azadásvéte|tárgyátképező ingatlan kizárólagostulajdonát képezi,azpeÍ-
, teher- és igénymentes, azon harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett, vagy ingat|an-nyi|vántaftáson kívülijoga, amely a vevő birtoklását, vagy tulajdonjog
bejegyzésétakadá|yozná,korlátozĺá,vagymeghiúsítaná.
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5.2.

5.3:

Az' e|adő kijelenti és szavattrssĺłgot v/rlIal azért, hogy az irlgatlalll atIĺi. i||ctćk' r,ltĽy llrlĺs lttlĺi|ĺ
nlóclj ára behaj tható közl aľtozii s ll clll l cľhel i'

A vevő kijelenti, hogy az inĺraĺlallt.iól islneľi' tobbszöľ be.iáľta' lllc{r,izsgá|la. ćs áltaIa |.cllllćrt
állapotban, az ingatlalll.ćll kćszíih ingaĺ|all éftékbecslo szakvélcllléIly islllcľclćlrcll ít.ja alłi.ielcll
adásvétel i szerződést.

Az e|adő a jelen szeľződés aláíľásával kije|enti, hogy a vevőt az- illgallan nlinc|en lćllycĺrcs
.tulajdonságáróll tájékoztatta. beleéI1ve az á|talismert esetleges rejtelt hibákal is.

6.

Ingat|an-nyilvántartásĺ bejegyzésre vonatkozo nyilatkozatok

Az elarJó a jelell szeľzőĺlés a|áírźsáva| feltétlerr és vísszavolrlratatlan 'hozzájáľu|ásáĺ a.Jja alrlroz, lrclgy
vevĺ.l tulajĺ1oĺýogaaz ingaĹlaĺl-rlyilválrtal.tásba 1lI arálĺyball, vétcl jogoíuléu bcjcgyzéstcssék,

7.
Az ingatlan birtokának átruházása

Az ingat|an birtokának átl.u|.lázása |egkésóbb a Magyaľ Á|lam, i||etve a lJudapest F.ovárosi
onkoľmányzate|ővásárlásijog gyakoľlásáról szóló nyi|atkozatának Józsefváľosi Gazdálkodási Közpollt
Zrt.-heztörténo megérkezésétk<ĺveto 5 napon beltil felek á|tale|ózetesen eryeztetet1 időpontban, túa.dás-
átvételi jegyzokönyvben kerü| soľ. A bitokátľuházás napjźńg az ingat|anna| kapcso|atos kö|tségek az
eladót, a biĺtokátrullźzás napját követoen felmeľĺ'ilt koltségek pedig a vevot teľhe|ik

8.
Egyéb ľendelkezések

8.1' 2012. január 1.napjáto|a17612008. ryr. 30. ) Korm. Rendelet l.$ (3) b. pontja a|apján Eladó
köteles energetikai tanúsítványt készíteni és azt vevő ľészéľe átadni. Vevojelen okirat aláíľásával
kijelenti, hogy az számu energetikai tanúsítváný átvette.

8.2. A szerződő felek jelen szerződésse| kapcsolatban felmertilő k<iltségeket maguk viselik.

8.3. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruházási illetéket kell fizetni.

8.4. Felek a Polgári Törvénykĺĺnyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizfuják mind eladó, mind vevő
fe ltiĺnő éľtékar ánýa| anságon al apu ló esetl eges megtám ad ási j ogát.

8.5. Eljaró ügyvéd tájékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszítozása
megelőzéséről és megakadá|yozásźlról szóló 2007 . évi cxXXVI. torvény rendelkezései szerint
azonosítási kötelezettség terheli Felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adata1k a
szerződésben helyesen keriiltek rögzítésre az á|taluk bemutatott személyi azonosító okmányok
alapján.
Felek jelen szerzódés altńrásáva| fe|tétlen és visszavon|ratatlan hozzájáru|źsukat adják ahhoz,
hogy eljáľó ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rogzitett adataikat a
szeľződéssel együtt kezelje.

8.6' Felek tuđomásul veszik eljáró ügyvéđ tájékoztatását, amely szerint adataikat az információs
cinĺendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló f01I. évi CXII. törvény
rendelkezései szerint kizáĺő|ag jelen szeľzodéshez kapcsolódó megbízás, il|etve a
jogszabályokban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.

\)
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Felek kijclcllĺik' hĺll]v.jclcll .joĺiiĺryIct lrel-lr Ĺiĺkĺizik il;lćllzllltlsiis ć:s it ĺcl'l.orizllrtrs ĺlllarlsz.í|ĺlzlisĺt
nlege|őzesćl.ijI cis ĺllcĺlakaĺĺli|yozirsaľciI szóló 2007. ćví CXXXVI. ĺĺ.il.r,ćllybc.

8.7.. Vevő a szeľz(jclc{s lllcĺrkiĺtćsćr,cl kapcsolalos eljáľási kö|ĺl:ćgclĺ cílllćlr 5.500.- Irt J ÁI:A cIiĺil.iisi
c1íj összegel' 6.(l()0 - |lĺ ĺijltlhivataIi eljáľási clíjal és 1.61o,. Ij|/li).|ťll] c|iáľási t|íiilĺ a szcľz-iĺĺĺcis
aláíľását lncgcl(íziĺcrl lllcqĺjzclclt.

8.8. A szeľző.|ő ĺŁlck sz'cľzőĺlést aláíró képviselćii kijclcrltik. hogv aZ ac|ásvéte li szcl.z(ic|ćs
megkötésére ćs a|1ríľásál.a a sztikséges i-ellratalnrazásokkal ľcllcle|kcznek.

8.9. Jelen szeľződésberl ncnl szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vollatkoző egyébjogszab1llyok
rendelkezései az íľ ány adóak.

B.10. A szeľzódó fe|ek .ie|ell Szerződés elkészítéséve| és el|en.jegyzésével, va|amint az i||etékcs
fb|dhivatal e|ot1i ké1lvise|ette| (..... .... ...) bízzák lr]eg. El|enjegyző tigyvéc| a
meghatalnrazá st el foga rlj a.

A szeľződłjfe|ek ki jeIelltik, hogy a jeIen adásvéte|i szeľződés eIo|vasás és egvező éftelnrezés után, lnint
akaraÍukkal és nyilatkozataikkaI nrindenben megegyezőt í{ák alá.

Budapest, 2017. .

Budapest Fováľos VIII. kęrület Józsefvárosi
onkormány zat e|adő meglratalmazásából és

megbizásából eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási
képviseIi:

Kozpont Zrt.
képvise|i: ....

Jelen okiratot... (...........) budapesti ĺigavéd készítettem és ellenjegyzem,
Budapest, 2017 .. .... napján

okiratkészíto ügyvéd
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l 2. szírlrrú nlcl|ćkIeĺ
ÁDÁsVETELI SZERZÓDlis

ĺii ggíĺ|lclI ĺa ľÍássa| (banki hite| fcl h aszn:ĺ I:is:ir'a l)

ame|y létľejött egyľészľol
Buĺ|apest Főváľos VIII. kcľii|ct.Iózsefváľosi Onkoľmányzat (székhelye: l082 Budapest, Balclss u.

63-6]., adőszáma:157357|5-2.42, KSH-szálna: 15735115-8411-321-0l, képviseli: dr. Kocsis Mátć
polgánnester), nrint eladó nreghatalmazásából és megbizásábo| eljáró .IózsefÝárosi Gazdálkoclási
Kozpont Zrt. (székhely: l082 Budapest, Baross u.63-67., adószánra: 25292499-2-42, cégtregyzek
száma..01'-10-048457; KSH szál.na.. 2529f499-6832-I14-01' képvise Ii: ....)'

másrészľől
..... (székhe|ye: .........; cégjegyzékszálna.. .....; adószáma: .....; statisztikai számjele: .......;
képviseli: ..), nliIlt vevő (ttlvábbiakball: vcvu)

kozőtt az alulírott napon és lrelyerr, az a|ábbi feltételekkel:

1.

Előzmények

1.1. BudapestFővárosVItI.keľĺi|etJózsefvárosionkoľnlányzatKépvisc|ő-testůi|ete.../20|6.(xI.10.)
számu határozata alapján egyfordulós, nyilvános pályázatot írt ki Budapest VIil. kerület 366f3
hrsz.-ú, az íngat|an nyilvántartásban Budapest VIII. kerĹilet, Bľódy Sándor u. 15 szánr alattí
ingatlan éľtékesítésére.

I.2. A ptt|yázat nyertese a Budapest Főváľos VII]. kerü|et Józsefváľosi Önkoľmányzat Képviselő-
testĺilet ..12017. (....) szániú határozata szeľint vevő.

.,

A szerződés tárgyátképző ingat|an adatai

CÍme:
Ilelyľajzi szőma:
Jellege:

Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. 15.
36623
lakóépület
Nettó beépített szintterület: 2.2I2m2
pinceszint alapterülete : 7 56 m2

osszközműves
per-, teher- és igénymentes

J.

'l u

Epiilet a|apteľiilete:

KiizmĺÍ ellátottsága:
Teľhei:

Jognyilatkozat

3.1. A nemzeti vagyonról sző|ő f0I1. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a helyi
ĺinkormányzat tulajdonában lévő ingatlanm az á||amnak, va|amint az |99|. évi XXXIII. tV. 39. $
(2)bekezdése alapján a Budapest Fovárosi onkormányzatnakelővásár|ásijoga van.
Jogosult elővásáľlási jogával, postai küldemény esetén a kĺildemény postai feladásának igazo|t
napjátőlszámított 35 napon belül élhet. Amennyiben az elovásárlás jogosultja él jogával, jelen
szerződés közte és eladó kozött jön létľe. Ebben az esetben a ... . .. . á|ta| beťlzetett ........,- Ft, azaz

2'ő-



tĺll.illĺ (isszcgc:ĺ cIadti az cI(jr,ĺisiĺľltisi 'itli1l ĺl \'()llllĺl\()l(l ll-r'ilaĺ|ĺ'ĺlzatĺlk lĺćzIlczrć.tc|ćt.iI
szłĺnlítĺllt l.5 lllrlllltillllt1loll bclĹil a7' -..'....'. ĺiltĺl| \,cfclcĺ[ ... sziiltrú szĺĺllllárll r,isszĺrrllil|.iĺ,r. A

.-.... ĺttt|ĺlll.lĺistll r.cszi, hogy a lrcílzctctt iisszcg rlĺĺirl cIlltlĺi lialllatĺlĺ, \,.lgy [)źiľl'llcIy.ittgcílllcll
c I sz1lnlo larltĺ.i kii I l sćtlcl' kĺir1éľítést nellr ĺi zet.

3.2. E|adĺi elaĺ1ia. vcr'il l/l aľányban lnegvásáľoIia ĺl .|cIcll S;-cľziĺcĺćs 2. poll!i1lball lrlcĽ|l:tllirĺlz-tlĺ1
ingatlanl.

aa11

Az elado Magyaľoľszĺi.ĺr löľvényei szeľillt nliiköc|ő helyi cill|ĺclľlllányzat. Vcvő ké1lvise|ő.ie kiielcllti. Ilogv
Magyarországon bejcgyzel| gazdasági társaság, ügyleĺkötĺisi és illgallanszerzési képességc koľlĺĺtozva
nincs, kijelentitovábbá, hogy a nemzeti vagyonľól szóló 20l l. évi CXC]VI. töľvény 3. $ (1) trekczt.|ćs l.
pontja alap.ián átlátható szervezet.

Az ingatlall vetelĺľa]a vótcláľ lrlcg|izctésc

4.7. Az íngatlan vételára Ft, azaz . foľinl' anre|y összeg a vevő által a pá|yázatábarl
aiánlott vételárral azollos.

4.2. Yevő a Vételáľat aza|ábbiak szerint fizeti meĺI eladónak::

4.2.7. A vevő pá|yázatának benyújtásakoľ megfizeteÍt az eladó száln|áiára 82.600.000,- Ft, azaz
Nyolcvankétnri|lióJratszázezer forint osszeget ajánlati biztosíték címén. Vevo jelen szęľzőctés
a|áírásźńgvételáľ előleg cílnén az Adásvéte|iE|őszeľződés alap.ián megfizetett ......... Ft,
azaz . foľint cisszeget '..''. Je|en szeľződés a|áírásáig vevő megfizetett

..''Ft, azaz .....foľint cisszeget, amivel vevő a véte|ár 50%-át teljesítette, melyet
eladó jelen okirat a|áírásáva| ęlismeri és nyugtázza. A szerzódo fe|ek megállapodlrak abban, hogy
a beťlzetett aján|ati biaosítékot fog|a|ónak tekintik. Az e|i5|eg és fog|a|ó összege a vételárba
beleszámít. Szerzódő fe|ek kijelentik' lrogy a foglaló jogí tennészetével tisztában vannak. Tudják,
hogy a szerződés meghirisu|ásáén felelős fé| azadotÍ. fog|a|ót elveszti, il|eĺe a kapott fogla|ó
kétszeľes osszegét köteles visszafizetni. Amennyiben az adásvéte|i szerződés olyan okból hiúsul
meg, amelyén mindkét fe|, vagy egyik féI seIĺ fe|elos, azadott fogla|ó a vevőnek visszajár.

4.2.2 Fe|ekrogzítik, hogyvevő avéte|ár fennmaradó 50oÁ-át,bľuttó ....,-Ft-ot, azaz '..
forintot banki hitel felhasználásáva| fizeti meg eladó részére, az eladő .... álta| vezeteÍ1

.....:.. . .. szálnűbankszźm|ájára abbanaz esetben, ha sem aMagyar Allam, sem a Budapest
Fováľosi onkoľmányZat nem éI elővásár|ásijogával. Vevő a fizetési kötelezettségének az e|adő
erľe vonatkozó fe|hívásánakkézhezvételét követő 45 munkanapon belül köteles eleget tenni.
Amennyiben vevő nem fizeti meg a fęnnmaľadó vételáľat, e|adó póthatárido kit(jzése nélkü|
jogosult' jelen szeľződéstől egyoldalri nyilatkozattal, érdekmú|ás bizonyítása nélkiil etállni.
A véte|ár megťlzetésérő| eladó a szám|át a vételár-rés1beéľkezését követően állítja ki.

4.2.3. Az ingat|an birtokának átruhźnása legkésőbb a Magyal. Állam, illetve a Budapest Fováľosi
onkormányzat e|ővásárlásijog gyakor|ásáľól szó|ó ny1|atkozatźlnak Józsefváľosi Gazdá|kodási
Központ Zrt.-heztöfténő megérkezését,vagy azarratorvényben rogzítetthatarido eredrnényte|en
Ieteltét, és a teljes vételáľ megfizetését k<jvetően legkésőbb 5 napon belül, felek áItal előzetesen
egyeztetett időpontban, átadás-áNételi jegyzőkönyvben kerül soľ. Vevő a birtok átvételére köteles
és a bitokátruházás időpontjátó| szedi az ingat|an haszl:z;it és viseli azok teľheit.
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5.
Jog- és kcl|ékszavatoss:ĺg

5.l. Az elaclĺi kiicIcllĺi. hĺrĽ-v az acĺásvéteI táľgyát képczĹĺ illgĺrllall |ĺizĺirĺ1Iagos ttlIa.|ĺ1oĺlĺĺl kć;lcz,i. llz
per-, telrcľ- ćs igćllyrllclr(cS, aZolr lranrradik szenlĺilyrlek lliIlcs cllyan ingallan-llyilv1lIlĺltI.t:is|la
bejegyzet|, \/ítgy il]gĺrĺIall-nyilvántaftáson kívĺ'ilijoga' anlcIy a t,cl,(ĺ biľtoklĺłsát" vagy trl|ĺridĺlll.jog,

bej egyzéséĺ a ka c|il l yozná, kor| átozná, vagy nlegh iú s íĺall łi.

5.2. Az eiadó kijclcnti ćs szavatosságot vállal azért,hogy az illgatIant adó, illeték, vagy nlás aclĺik
módjára bchajĺható kőztartozás nem terheli.

5.3. A vevő kijelenti, hogy az ingat|ant jól islneľi, többsz-öľ lie.iáľta, lnegvizsgá|ta, és á|ta|a ĺ.ellnćľĺ
állapotball, az ltgat|anrol készĹi|t ingatlan éftékbecs|o szakvé|enlélly isnleľetében íIja alá jc|en
adásvételi szeľződést. , j

5.4. Az e|ado a.ielen szeľzodés a|áírásáva| kije|enti, hogy a veviit az ingat|an lľlinden |ényeges
tulajdonságáro1tájékoztatta, beleértve az á|tal ismeń esetleges ľejtett lribákat is'

6.
Ingat|an-nyilvántaľtási bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

Aze|adő a je|en szeľzodés megkcitésével egyidejűleg kĹi|ön nyi|atkozatban feltét|en és visszavoll|ratatIan
hozzájáru|ását adja a|^iloz, hogy vevő tulajdonjogaazingat|all tekintetében 1/1 arányban, vételjogcínlén
az ingatlan-nyilvárrtartásba bej egyzésre kerüIj on.
Fe|ek közösen kérik a Foldhivatalt, hoga a tu|ajdonjog bejegyzési eljárást taftsa fiiggoben bejegyzési
engedély benýjtásáig, de maximum 2017 . . . . . .'. napjáig.

7.
Az ingatlan birtokának átruházása

Az ingatlan biftokálrak átruházása legkésőbb a Magyar Á|Iam, illetve a Budapest Főváľosi
Onkormáryzate|ovásárlásijog gyakoľlásáľól szóló nyi|atkozattlnak Józsefi,áľosi Gazdálkodási Központ
Zrt.-heztoľténő megéľkezését kĺjveto 5 napon beltil fe|ek áL|ta| e|őzetesen egyeztetett időpontban, átadás-
áwételi jegyzők<inyvben kerül sor. A birtokátruházźs napjáig az ingat|annal kapcsolatos kö|tségek az
eladót, a birtokátru|lázÁs napjźtt követoen fe|meľült költségek pedig a vevőt teľlrelik

8.
Egyéb ľendelkezések

8.I. 2012. január 1. napjátő| a 17612008. (VI. 30. ) Korm. Rendelet 1. $ (3) b. pontja alapján Eladó
köteles eneľgetikai tanúsíwányt készíteni és azt vevő részére átadni. Vevő je|en okirat a|áfuásáva|
kijelenti, hogy az szám,l energetikai tanúsítványt átvette.

8.2. A szerzódő fe|ek jelen szerződéssel kapcsolatban felmeľülő költségeket maguk vise|ik.

8.3. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszeľzett vagyon után vagyonátruházźsi illetéket kell fizetni.

8'4. Felek a Polgári Toľvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevő feltrĺnő
értékar ánytal an s á gon a lap uló e setle ge s me glámadás i j o gát.

8.5. Eljáró ügyvéd tájékońatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása
megelőzéséről és megakadá|yozásáról szóló 2007. évi CXXxu. törvény ľendelkezései szerint
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aZ()l|0SíĺliSi |ĺiiltlIczcllsćg 1crhcli l;clck ircl:rlili t'ĺlrl;llkĺlz;islllllrll' I;cIcl< ki.jcIcIltiIĺ' Iltlgv:lĺl:rlllik lr
szcl.zőtlćsIlcrr hc|.l,cscll keľĺi|ĺck ľiigz-ílćsl.c: lrz ĺiIlaIrlli [lclllrttĺ:lĺt ĺĺ sz.cIllć|yi azĺllltlsíltt ĺlkllllirl.1,ĺllĺ'
alap.jáll. lrt.Ic'|ĺ.icIcIl szcl.z(jc|ćs aIĺĺíľiisĺival ĺ'cItćtlcll ćs r,isszar'ĺltlhaĺĺlĺIall Ilozzĺĺiiiľtl|ĺĺsrlkat llc|i:i|ĺ

. ah|rcrz. hĺlgy cIj:iľti iigyvćc| okiľataiklĺi| ĺćllylllłisĺlIalot kćszílsell. ćs nzĺrkbarl ľĺjĽz.íĺclt .ilĺ|lllitikłlĺ a
szeľz-íítĺclssc ĺ cg-l,ii l ĺ kczc I i c'

8.ó. Fclck ttrtlĺllllástlI r,cszik eljáľó tigyl'éCl ĺilićkoZĺaĺĺ:lsłit' allrcIy szcľinl aĺlataikaĺ az inĺilľnlĺiciós
önľenc|eikczćsi.jĺlgľól és az iIlí..oľnrácios szabacJságlrii szťlló 20l I . évi CXII. toľvćny ľcIrĺĺelkczósci
szeľílll kizĺłrtiIag.ielen szeľzocléshez kapcso|óc|ó nleglrízás. ilIctve a jogszabĺiIyo|ĺban
nreg|raĺ:iľĺlzol1 kötcIezettsége teljesítése éľc|ekćbcn kezelhcĺ i.
Felek kijclclllik, hogy jeten jogtigylet nenr ütközik a pĺlnzlrrosás és a telĺorizllrus íjnanszírozása
nlege|ozésćr.ő| és lnegakadá|yozásáró| szó|ó 2007. ćvi CXXXVI. toľvénybe.

8.7. Vevo a szcľződés nlegkötéséve| kapcsolatos eljáľási költségek cílrréll 5.500,- Ft + ÁF,A eljáńsi
díj összegeĺ, ,- lrt ĺöldhivatali eljáľási ĺlíjat és |.6]0,- Ft/ĺó JÜB eljáľásidíjat a szeľzodés a|áíl.ásá1
nrege|ozőell nlegfi zelel1'

8.8. A szerződő fe|ck szeľzőclést a|áíró képviselői kije lentík. hclgy az adásvételi szeľzoclés megkötéséľe
és aláírására a sztikséges felhatalmazásokkal ľelrdelkezlrek.

8.9. Jelen szezodésbelr lle|n szabá|yozott kéľclésekbeIl a Ptk. és a vorratkozó egyéb jogszabáIyok
rendelkezései az iľányadóak.

8.10. A szęl.ződo fe|ek je|en Szerződés e|készítéséve| és e||en.iegyzésével, va|anrint az í||etékes
foldhivata| elotti képviselettel ...... (.............) bízzák meg. Ellen.iegyző i'igyvécl a
meghata lmazá st el fogadj a.

Budapest,2017

.. Budapest VIII. kerület Józsefváĺosí
onkormányzat e|adő meghatalma zásáből és

megbizásából eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási
KozpontZrt.
képvise|i: ....

Jelen okiľatot ... budapesti ügyvéd

oŕiratkészítő ügyvéd

képviseIi:



l 3. szánlťl lllc-!]_é-li Ict

Osszcfogta|ĺi a llcnyújlanĺló aján|atToľmai ris tal1atllli |ĺiir,cĺc|nrćnycirŕĺl, ĺ:ĺ.ić.koztaĺ:is az
át|áthatő szervezct foga |nl lĺ ľĺi|

Az aján|atot a táľsaszig képvise|ője nrinden oldalon kéz-.iegyćvc| |ĺöte|es eltátni.

Az aján|atnak Íblyanlaĺos soľszámozással kell rendelkeznie .

A borítékorl 11el]1 Szerepelhet a benyujtóra vonatko zo je|zés.

Az ajánIatot két példányban, kĺilĺjn |,ezárt boľítékban kell benyťljtani, az egyik példányon ĺě|tünt^-|ve az

,,Eredeti pé|dány'', a másikon a ,,Máso|ati példány'' szoveget.

A borítékon a kovetkezo szöveget ke|| és lelret feltĹintetni: .,Buclapest VIII., Vajdahunvad u. 9. száln
alatti telek elidegenítése - pá|yázat,,

Az ajánlatot sértetlen borítékban kell benyujtani, sérült, felnyitott borítékot a Bonyolító nenr vesz á1.

Aho|az nincs jelezve' hogy nrásolat is elegendő' az eľedeti igazo|ást kęll csatolni azaján|at|loz.

Az aján|ati biztosíték befizetésénél a közlemélry ľovatba a kovetkezőt kell beíľni: ajánlati biztosíték

Az ajáriattafta|ĺnát a kovetkező sonendben kell osszefűzni:

l. Jelentkezési lap

2. Aján|ati összesító

3. Eredeti,30 napnál nem régebbi cégkivonat

4. Eredeti aláírási címpéldány

5. A Pp. eloírásai szeľinti bizonyító erejű meghata|mazás, amennyiben az aján|atot nem a cég
képviselője í|a a|á

6' Pá|yázati dokumentáció megvásárlásárő| szóló bevételipénzÍárbizonylat másolata

7. Ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazo|ás máso|ata

8. Nyi|atkozat végelszámolásľól, csődeljárásróI, felszámolásró|

9. Nyilatkozat apá|yázati fe|téte|ek elfogadásárő|, szerzódéskötésről, ingatlanszeľzési képességľőI,
aján|ati kotottségrő|

10. Nyilatkozat adó és adók módjára behajthatőkőnaĺozásról; Kiíróval szemben fennálló tartozásrol

11. NAV igazolása

12. Helyi adóigazo|ás (beszeľezhető: Budapest Józsefuárosi onkormányzatPo|gármesteri Hivatala
1082 Budapest, Baross u. 63-67 .)

13. Béľbeadóval szembeĺl fennáIló tartozźLs igazo|ása (beszeľezhető: Józsefváľosi Gazdálkodási
Központ Zrt.. 1083 Budapest, Losonci u. 2., és Budapest Józsefuárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala Pénnlgyi IJ gyosztźiy 1 082 Budapest' Baross u. 63-67 . II. em.)

14. Nyilatkozat pénz.jgyialkalmasságról

15. Nyilatkozat a kézbesítés he|yérő| és a bankszámlaszáInról

16. Nyilatkozat át|átható szęľvezetľő|

|7 . Az adásvéte|i szerzódéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok

3ő
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At l át|rat ĺi s7,c|. \, c7,c| -.

A20| 1. ćli (]X(]Vl. lV. 3. s (l) bekezc|ćs l. polll'jĺr a|ĺlp'jĺiIl łitl1rt|lat<i szcr\/czct.

1. tÍ tI ĺit huló siiľ rv|łcl :

tt) azá||iln.l,a köItsćgvetési szeľv, a köztesttilct' a hclyi iilrkorlnĺinyzat, a rlclllzctisćgi öllkĺlľlllĺĺnyzal, a
táľsulás' tlz' egyházíjogi szenré|y, az o|yarl gazĺ|álkclcltl szeľvczet, anre|ybcll a;: z\llĺllll vagy a helyi
cinkornlállyzat küIön-külörr vagy együtt 100%-cls ľćszcscĺléssel ľenclelkezik, a Itclllzct'kcizi szerveze|,
a külĺöldi 1rllalll, a kĹilföldi helyliatóság, a külĺijldi állanli vagy helyhatósági szcl.v és az |Juľópzli
Gazdasági .|.éľségľő| szóló nlegállapodásban ľészcs á|lam szabályoz-ott piacáľa bcvczetet1
nyiIvánosan lnŕiköclő ľészvénytársaság,

b) azo|yan belfö|di vagy külftIdijogi személy vagy jogiszenléIyiséggel nenr ľellde|kczo gazdálkoc|ó
Szelvezet, anrely nregfelel a kovetkező feltételeknek:

.1ry' tu|ąjc|onosi szeľkezete, a pélrzlrrosás és a tcľľol.iznrus ť:tnaľlszíl.ozása nlege|ozéséľo| és
nlegakac|á|yozásárő| szóIó t<jľvény szeľint nreghatározott tényIeges tu|ajdonosa nlegislneľheto,

bb) azEurópai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Téľségro| szóló megá|lapodásban ľészes
ál|allball, a Gazdasági EgyĹittmĺikodési és Fej|esztési Szeľvezet tagállamában vagy olyan
állanllran ľendelkezik adóiIletoségge|, anle||yeI Magyaľoľszágnak a ket1os adóztatás
e lkeľĹi |ésérőI szó|ó egyezlnélrye valr,

bc) nen.l minosĹi| a társasági adóľól és az osztalékadóľóI szó|ó töľvélly szeľint nreghatáľozotĺ
el |enőľzött kĺilfu Idi táľsaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben kozvetlenül vagy közvetetten több nint 25oÁ-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati jogga| bíró jogi szenlély, jogi személyiségge| nelll ľelldelkezo
gazd,álkodő szervezeÍ' tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civi| szervezet és a vízitáľsu|at, ame|y nregfele| a kcivetkező fe|tételeknek:

ca) v ezető tisztségviselői megismeľlretők,

cb) a civi| szervezet és a vízittlrsu|at, valamint ezek vezető tisaségviselői nenr át|át|1atő
szęrvezetben nem rendelk eznęk 25o/o - ot meghaladó ľészesedéssel,

cc) székhe|ye az Európai Unió tagá||análban, az Euľópai Gazdasági Téľségről szó|ó
megállapodásban részes államban, a Gazdasági EgyĹittlnűkodési és Fejlesztési Szervezet
tagá||alnában vagy o|yan államban vall, ame||yel MagyarorszÁgnak a kettős adóĺatás
elkeľĺiIéséľő| szóló egyezménye van;

9. meghatározó befolyás: az a kapcsolat, amel1mek révén természetes személy, vagy jogi személy egy
jogi személynek tagja vagy részvényese, és

a/ jogosult e jogi személy vezeto tisztségvise|oi vagy fe|tigye|őbizottsága tagjai többségének
megv á|asń'ására és visszahívásá rą v agy

b) a jogi személy más tagtraivalvagy részvényeseivel kötcitt megállapodás a|apjánegyedül ręndelkezik
a szavazatok több mint otvenszázalékával:

3. $ (2) Az (|) bekezdés l. pont b) és c) a|pontjában fogla|t fe|tételeknek való megfe|elésrőI a szerződő
fé|nek cégszeľűen aláílt módon nyi|atkoznia kell. A valótlan taľtalmú ny1|atkozat alapján kötött
szerzódés semmis.
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AÝaiitlmmo Ménĺöki és lgqzs{gpgyj SzakértiĺKfi.

í. Előzmények

A Józsefýár.osi Gaz,,!ál.ĺo-4áqitK9;9oJ.ltgĺ'. ."|negbĺżási szerźođ&e: aiapján 'Ěu,Ayant.lmmo
yýľ.aki é.9'l931qáo'y9y'! szakértoi 'xtĺ elresżiiétiäi]Ŕĺu.-ĺi'lltg'r.ett lakóńaz ĺng.ĺäľiä*ä'i
értékbecslését' MegbÍzásunk nem térjétt'.kj a he|ýséger él Iäráśok egyenkéňtiéńékĹ.d6ié:
sére'

2ł Alapeĺv- ek; féItété|ek

.Ą m.ęsĘ'ĺzok'9!ta| rende|kezésre bö'csátott.adä!ók va|ódiságáťés 'teljességét nem vitattuk:
- Az átadott adatok rógzítésęn ti|'jogi terÍÍ'lł5's.zptiÍ.vizsgálat ńem történt.
; Ą'u'..r'galí!.ľF!..az jpaĺä1t s.aernŕevéteieżésel iřińośĺt-ęruą mai'ięĺĺegü,. invazĺ,v' stati.
kai diagnosáikai vizsgá|at nem' toÍtétit'

..ľ!t9ł'91á.lisén.y.ęs3e|ye9- k'gni|ményet anyragok etöÍorduláiát nem řoEzítetttik, ezekért' iĺle't.
ve a feľf'edezésükhoe.szükséges szäkér{elémért.nem visétün.k fe|elössěôet

: ľ ĺ:,.9.1Ľl-éľÝĺ meghďáro'7.ás1\ip'| ąz:,in.gąt|en, egés'zben tĺiŕén'ö éňéresĺtesét tételez.bjk
f€l. Az ingatlant teheľmentes''b.irlol(ba'vsihető.áĺiapotban éľtéké|tuk.
; .A szakyéemenľ. 

!'1i1!j?9|. ?,!. . 
.ponthän .!eĺ'.ľt1.cé|ľą',.kę,ęzÜ,ĺ{i, 

barm.eiy .e$ýéb' .qőlra tĺirtéńó;
fé|ľiasználásä nem en gedé|yeee' tt'

.:{f4"',*1e1'y!en.szereplő.ĺĺńéx min{ig:ęy' ęd9tt!ĺĺoiiö.ńtľa .a fioľdulł5napĺa: VqĘétkozĺk;'meit aŹ.érték nagysága folyamätosan'' Ýą'l'Íozik ł oeĺelĺeiők és tu|ajdonosäk az:ad'ott.va.

.9ľ9l.t'3,,qY."t'. 
a gazdasÉgi, po|řtił<ai, Í9oi. liomľe' zet váttozasat.és az eżôkkel ĺlssiefuggö kqo

lGąatoJ minden időpqntban' újabbinfo.rmáciok'birtokábanimäskéntlÍtélik meo. 
. .

- Mĺndeiiladat és tényo. ämi a sząkvplem$nybęn szerepel; |ěgj.c'b,bi:tudomásuňk:szeriiit hi'|VÉl.
''|o.ę9 pontos: Felkutatás'uk.sor'an az:ęiúárhato oonĺiossrĺ$-{äľ jártunk'et, de n"-' ;áiüíňii
Ťe|elosseget olyan .adät. 'vé|éĺnéný vaśiy: 'b'é.cs|éś pontos'sagáśrt, amit másor aÜak'.at re.
szünkré.
. A s1ekvéĺ9ľeľľ ĘiTĺ6|ag a megĘĺżóÉsŹére készÜlt 'il|étékte|enek semrni|yen.f'p.ľmában
nem]h'a9zn.a.|hatj-ák,fel. 

Jtl-em !'o'{ató'k nýÍlváhosságľe.sém a'dokumentum: ĺeszeil, séi'n e.qé;
sae a készĺtő e|őzetes'!ra;!'e!ijov.áhag'yáse narúl.-n szaŔvéíeriiény a Étx. oo;šił-łj.r.eřĚi-
'dés'elę|ap. 

jäntorvénnyetvédettlsié||eľni'älRotáś.

3i Tal'r.úsĺtv.-ánlĺ

A':Śzakvé|emény késżffieitan'!.łstltjft hogylazáltala tett]megál|apĺtások igazak'és.hé|vtáltóak.
1;ľ9'|jllľ.ľqg''''."19n' e1 oł:azad.ď.ném$oo 9:mé.gálúpĺtÉ;tt ehé'rtpl:'Ä;el"iléňň.ň:Ti;güii
g|ęmzésehet, věĺeménya|kotäsoKat.ä kor|átoŹó fęĺtételęKrramro|jákbe. ' -'':1

4. Az ingatlan |eírása

B'łsanęstMiĺ:''pĺ'óĺĺyséndoľĺu: {.,5: :s6Q23 ľłrsz" i1v., ĺ
u 'l"l
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Avänt'lnĺmo. Mémöki és ĺgązségiigyi szaké.ŕiöi Kfi:

ĺ Ér-te'ľ6'p.pzęs

5:í' Azliii$ät|än értéké|éęnek. módszere

ÁzÁiloeszílĺ<ĺz.ErtęĘéjók.Eĺ1óriaic9opo$ä. tÍÉ.GovA)'3já;1|ás.a a|apián''ąz. .ingat|ań. jęĺ|égéľé

:ľ,t.P^KŁt^Ęľ:! 1l?ľá'9?k'3l is tartalmázó nettó szinueitiletnél, pihoékné| é. ńĺ-s'axi .ertelĺboĺ,
PJao. os'gzenason|ito :édatoko-n a|apu|ó, :az építménye|ś 'eFetéĘen 

.az ĺjr'aercallĺusi' ér'teroői
avu|ássä| szárnított mű91ari'ýr!e}. m9qá!|1oĺtás rnidśzereť,"n"lń'aňr:.rĺoýđämbe vettijk a
?5!1997: N|||. 1:), a módosĺtó s'znooo.ý.łĺl" zs.'1 sz. PM, áż.illĺggż. nĺlli:j') F|\l'l'sz. ľende.
|eĺ, az Eüropean Vä|uation"Stańdards (Fy.Đ ?:*a3''9'! '2oo6:.ęvi:éĺerětési sianváńy, ; Bú-'

ĺ1P:.'!,.Jľ.i'_:'-"ľáĽ'|Ó4Ko.ryanw! j.a'Ęwą.(M- żo.1esä móäôśítđ.55/'ô6łiql iś.) 
'"n-!;é-[eŁ.eloiľasę$l.n{ oĺ'torłin)Eati Házkezelő lroda täkásriglĺi ogopoľt meľéŔeft täo|bzata

fl-apJan..ľo' $adtuK el. a |akások aläplerületét. A nyilvántaľtá 
's' szerint' az épütetekoen 24 db la'kás.talá[ható, ],2tr4 mz nę ttp.a|apterÜ|eten. A.kozös teru|eieŕ 

"żéń 
łeruŕs9ďn'ä.ĺL;^;ĺ'ii':.

* 
'o-ss.: 

':1ętt9 
|9koh"az siĺnttgni|et (a pinceszinten kĺwi|).,2,.21f.;m2;,.a pinoeszint żso m'. R.lp|g.toJ ľ'ľ ęlaP'adat szo|gáltaÍągt kezelttik és va|6ságosnáx rôgaunlr el' Me||é!(eltük a '6

.ľŁT]1?9'ľ.9-".19'9.j |ap€t Ahol'azllapokon a.télek méreténélé|térés'..ľnutatkozik, a ĺu|äjłoni'
'!aĘ a9Tait f''ggädfuĘ]el hité|esnek ľ.{e|yszíni, egyenkénti. alapienité't' ĺdmé.réire.es egyeni(énti
Toĺga|m| €ÍIeK. ÍflagfiatärozásEt nem szólt,a megbízásunk; ézt:ä rĺiegÍěndeĺés éš lmunkadí-
Jľľ' .'('n,Fľ taÍ1a]Íľ|ą74?. Az epületngm társgśház, tu|ajdoni .lią1yadclk 'ĺjihcsęnetĺ. R. rożbś teni-
l'e'te'K {!ĺöz!9|e'!ók; |$Rcsóház, stb.) a netto szĺnterüĺetbe oéié-szemĺtanáĺi: A lä&sházi ösz.iszehasonjító á1ak alapteľrjĺete nem tartaĺmazza a toái.rcniĺétex méretét. ezeket csak mĺnt
esŽmeĺjĘá!ryagol vésłzuk figyelembe. A ŕeá|iŚlértéke|és mittt.ąz ôsszehasońlĺioubiaáoáń
a'tij|ár.gbs;éi.tékěĺcsöktéńtéttüE.

,'* .ip?lléłok éi!é|łę.ľ''ę',ę'ĺlęsąęĘtt felądät' .elért :hé|y,,$------_.żĺnl śzéffiét':taĺ1-o$unk, Ęnyképęketkeszítettüntt, szóbeti: 'tájékoztatást káptuhk. |ĺömyezeĺtanq|mán'yt végá.tttk,.fii. 
"ź:ońí.ôi.ĽŤlľ1t11ljľ'Tíl.9''Ťľľ.f ĺl''g".lľi erteĘ m'.eeállaplasáńoż}élľ'asäärtürä Ńiü lnäieińi'

YĺIĘll' é.ny:rľllalgft es az eJektronikus. szakśajtóban fe||elhetö' vatamint.a mas szakcéoek'álta| rendę|kezésiinkre bocsátott árakat' é's az Ą,ycnt.'|mmo. RtŁ adatbazisánaŕ.ĺńŕoľiiääuit]- 
.

Az Ańgo|,ĺ'rą!yi.'V'.é9J.pnértélĺielők szovetsége' (Rics) szerĺntäz.oľĺv (O'pen Mér'ketVälue)
azaz.:é ny,.|t pIa91Pn$K az.@ er, amely osszęért egy vagyoĺtágyben vátĺ éĺo.árenseo mél.
l*I"i"ľlľÍ.9áńj9gi.széződés kerďébg1.feęľ'eýért á'iegnađýooo.üámsżĺnĺśégóeřehd.
'nato" A :pontos áľlcsak versenyeztetéssel á||apítható még.

nEiłetęlaĺ

t Az eladó hej|andó az eladásra.
.'Aź.ädáš'ľłé |itár'gya|á$ok |ę.po-nyotĺFĺe.foe 

{qy.,,ę.Ię1'11on 
lľévé: a'.Ýä$ýQnffirgy: jęllęgéĘ 'es aoj3$'hę|ľ:ęrejl,9s.s!eľhosszuságúidőtar'tarnaĺi'ieńdeikezésrę..

.- A táęyalasiidőszĺłkábäň az.érték nem vá|tozik:
. *'yęgyn'ĺ.t'lsł ĺ+!ä!o1.|ĺeruĺ piacĺa, ńe.EńĘętése' megfelelő pýilvánosságga| történik.
- A|ta|ánosto'! eltérő.speciá|is'Vevői:külĺin aiłn|atot neq1 vešzrlnk'fiiiyę1embé.'.=*-. 

-

;Netti5'92iffi ę4?!ě'tęhszämításaaĺapadatoksżeľÍnt

P'ĺntłsĺn"
A í 404 523
B ',3?2:, ĺií6.
.G ĺĺ86 117
össześen'',.rtiz- zzlz: 7.5.6,

1/

, ĺ''..j ,/. ,ii
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s;p ĘÍéx.s3eĺnĺľásoLk nę,ĺt'p-'hé'pĺteťtisĺihtÍertil'ete'r.tekelésé (pincesziiit.kiv.étejév-el}

1 .Eítěkelen'd6 ł 2 ? ą Ě

f;, i:i I 1.

'ffii''.'.'.j. ĺl..
]:r" : :.:.Ít.{}ľ'..9-'u.:

:i,i:'1;rtjJ5i,-,;,,,

3

'4 'í9..@0.000 ż.s000oo ĺ5't|00.@0 $:.100r0O0, 2J 30l,0oo
5 lÍforináđr foĺrás

'ĺĺý'iĺeťĺi.
|{Avĺlaé* NÁvllĺe.k|ti NÁv]äÉÉk Nłýľ,|gt!i

6 alapŕertl|đe zżiz,o9 ltś};@ 5í;00- 9í;00. sqoo. 4s,fu
z' aííŕ 4354í3 .Kí.9ďi' 4lÍ255 4Ą800p' 423"256 ''ĺśl4.6gĺ
I lngatlän ięl|qge 'l@;ęlntÜ.|éi] ĺn:qoĺŁrás ,ni:ěÍ6'|(la|(á6 .Tb.örök|áĺíáś .

T|':.örótdä|ąí r.ĺ..'š'0' 4i|.es.I M"áť T]rą'za|--ę.ĺł TÍánákdó Ifänräkđö TŕáÍ'zakq|ó Ín149.ko1p
{o 1,00. r,00 ĺ'0o' í;0o- . í.'o0
11: lt|.'ĺ4bľóÍl TulaJđon TĺJtďdon Íĺllajdoh T!|ąiÉp.í; Tuląidoń

12
ĺBnyezg

r0,go 0;80 o;80 o;90 o$o
,t3 É!ädáďäjánlat ldöpontja 20íą 2016: ?aÍ6, 2016, 20í6. 20í6-
1ą Korr.ękÉĺls'tényezó; .ł0F {i00 í,00; í;q0 ĺ;0o
'1,-5-

Koľńgá|tiáI (Ft) í5:a0Q.00p ł7:ĺfll|0'000 í2320@ ä1;2o:aöo {7:M0,000
ĺ]6 Kprr'i gált eg ysé g á r ( F' t/ff.łí} 348 330 353i4E8' t31ig:AO4 352000 39.9.ęF u7.'7fĚ'
'1,v HelyszÍnÍ:!ényezők
1.8 Uô; .UIL Üa' Uéi ua.
'19,: Koĺrekciós tényezö: ĺ'ło0. 1'00' ít00 í;90 i,oo'
N Äz;.épĺilét kora,' múszaki á||apotä t&t: . jobb JobĘ rłä.; job
?1 Korĺe kcítĺsdényezó íi00. 0;96. o,99, ipo- qB8;n sÍľétłił'ibelüĺ fekiŕs {'midi' u.b'lä( 9mJ ua, .Uä.' ila: Uä: ua;,:
,ź!!i.. KoJr€kcils tényezti ĺ;00 ĺi@ 1,,00 1.,0O ll;9o
2+ Köjri gált egyséEár' ( F.t/m1) 044 83ô. 369,4ä8 :342i808: 9.$4a0 33E-q95 3iĺ0.800l
25: E I ad h ató ság Í tén y,ązők.

26, t|äĺ -Iłe. ua. uä. .qal
tr, Korľękđós tényezö í.ĺ0p] ĺ,00, í;00 í"oo {.00,8::

łlBł ,{18.. ua. qa,. uaiĐ ll(bľ"ęipió5 tény''ęu ti í:00' ĺ,ffi í.;0o {łQQ. 1i0Qs, |!4gszálłi.ĺllapot .Úá.. llé; u€. U?;- uat
g'i: Ko;1ekciós,tényeő 4,Ň- í;@ ť.q0, 'jlB9 .ĺ]i00

32'f $ĺ4.sE6. 35Et4€€. g4z_8p0
'340 4€0

^s6g..pos
340itdo

33 Szám'fr 9.tt.'forga|mi' érték FJ TFZ:.,.V7'rffiu KeÍ'ęl(frett föľga|mi éĺék Fi l!
h 7-ö"e_ ".F.m

Ą..191epĺ!me"ny''*'ÉrrÉkę.tértaĺinazzíi a fuĘłdgĘ!'|'áńýad atäpjá1..s'z' amí1o' tt nagyságÚ fp|dieriilet
ęilé|(Śt is- Az.FHB.lel.e,.ntĘst:91elĺrň az đénkü|ő kéľ'espt ńiiaŕi á.ľlasáelt lälłas'đŕĺiiacan r'e'
á]értěk növcredés. ýa|pqzínűs Íthefő;

,,ł/

Budépęsľ V|||. Bľpdysándor'u. ĺ5. 36ô23 hrsz
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Pinceśzińt.értěkejés

1. ]Értékďenoö 1 2 3 4 5

,?!;

';,ijl

... 

'. 
iiĺli.l'"t..'',.'; ..''i 

"iĺ ľ.l.!lĺ.Fd'áy:š;l
!ł*1F.iJĺ!ĺť.,
i:il)*ľ!'i....i

-.i:] :.lłl]]|i]i:ľi:lIl:

.vl|l.iMátŤi;
'.'' ; i.;ĺli3 . .. 

1'; 11. '. 
'.. :. 'l :ł'':.1

jvllŕruoĺ'
.'iilpJ'lľ.ii..j

3 GazdaságÍ ténye$lę.
4 &(F.t) .6.20ŕJ0m 4|.0Ô0m 11 90000p 3000iom .F,ĺm 090'
5 łnformácĺl.forľás NÁv,]!lĘek' NnÝ 1ueltĺ& ĺĺVĺlřei; tłAVłH.ik Nł{v|||ęték
6 l4gatlan ä|apterOlete (m2} ĺśö;oü 5s,00 39'gA ĺ05.q0 3s,00 52;00
7 Fajlągosär{Ft/m, íoi s53 112727, r.gp 120 t076Je- 957.í4 gso77
I lngätlanjeĺ|99é Nen.táÍśeśtÉzi

ptrrcF, Pínce Piacs Pínog PincÉ :pincě'

I Az ár je]lege tttiI'ząkdó. T'ráriźAliffi.' -Tŕäi'żakciii Tmiuatiáói !.tanłłxg'Ô.
{o Koŕťek-c'iss'tényezô !;@' tr00 í,.;00 J;90 í"00ĺĺ Tu|ądrhjogiviszÔny . lEb.lbFaíl Tuĺąlďon liÍu|ajoon Tulaidon T..ĺnąjlon Túki|ddiĺ

12 ,0;90 0;80 0iBO 0,80 g8D-

,,1;3, Eladáďajän|ąt:i{öpontia ,?9í6: 2016, 20i6. 2016, 20'íę' 2.Ai!6,
L4 Koněkcí.p-s téilyezö Í"00 1i@ .1í0 ĺ;00. ĺ'00
J5l :Kôrĺigáĺt ärł(F.t')- 4.960.000

':3'281,OCb
g0ło'o@. 2.4ü}.'000. 4,080,Q00

{6'l Korigá|t egységá:. ( Ft/m1 8Í 48'3 w'1;9?, ,s{!03:, EQ.oS5, ,68 5"/i 78df,2
17 ,l1elył,zÍnÍ tényezök
ĺ8j .E|he|yezkedés.allĺeriiuten'!a|uÍ,

rn: ua. rua. ua. ua,
19 KorreKdiós tényez'Ô 1,'90 '1100 1,00 ĺ00'. 1100"20

'Üa: łła. iobb :rossfäbb .!téł

21 Korrękqilstényeřör ...Íi00 *rs o;96 1iÜz ĺ'0-0,
?2 ĺła. ľđ. ua. U.ą.. uai
t3- [9n9.kc'íóś:těnýęö; íi00 ĺ.ioo í:0o liO0j 1.00
24 Korn]gált egys égär' (Ftlmz| 811068 ,sł.9ż: 84:Í0.3 82 6s1 łi9Ö13 ?B4ę
25 t,ad h äösag i,'té ny$l!ł
,26 KomfiÖrtÍotoząt' kÉmüvek ua- ua. ua. Úal. ]Üe;

27 KoŕěkiiQ$tényez$l 1'M 1,qa lr0O ĺ,0iil ĺ'm
28 ľJasżiláĺläi'śqg] alaptajđ ft airysohi<ĺ< ua. pa. ĺá; i..ĺiä:' ťąn KoÍTeJ(cloÍ i.?zš.. ĺ'00: í:'Q0 !;00 1,'09' ĺ;{Đ
30 Mű ' a|{ á||äpot ,.uĚL ua., uai :uai Úä;
3! Koŕľekc[6ś'ténýěó; Í.'00 1."00 |í'00' ĺ'q0 ĺ;@
32 |{tas.qę.f9lgí|m! "éĺték (F'tĺm.l . s,l,as!, S1B2 61ĺaz '82.65Í ęg.í,9; 7't.4ą2
03j mított''.Íoľg a| m ! ér'ték;FÍ] lfrv43g
34 Kerě!(ítětt. Ícľs almi. érték' Ft eí,T:ffi:

i/. ,/

u.:i ,i

qĄ
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Éľíĺĺĺén'.:ĺek'érĺéketésę{9.db:gaľázsł2:dbnľ'ĺioęszí'nĺś.aĺtáioĺó)

Nyítotŕ szín:{4}

Fizikéi á||apotl7o' 40
t!łlkcioná|ĺs áilápot. % r4O

!íqCIyęzeti á|lapot ./o 40
tj.jrae|őá||ításĺ ktg. F'ímz 25 000.

Épĺtrłléný :ala pterüĺéte.rn? 13,7,5

EÉlmény szamított értéke.néttó Ft 220A0
Atá,f7Vs .5'940

Gaľázs:l($1

Fizirai átlapot 7o 4A
Frlnkciorĺáíis á|lapot % 4g
l{Ery'yegeü]ä||äpt'ĺo/o 4A

85r000

4;g;?s
Épitmény szrämított' ér'Íéke nettó' Fl . 7.4'800
4ęą"2rlďia 2vĺ1'96
tpjtĺĺié n y.értéke.:bt!ľttó F't .9í.:9',9-6

Gará;s {7.€}

.Fizikai'ä||äpbt.Vo 50
40

.Ko rnyezęľ"'.éi|äp'ot ] o/o 4g

90000
78:00

Ép.ítmén'y. sąámítbtt énéké netti.'Ft 56ít 600
i5ĺ oeż

. 
tpĺtrnéńy,'értéke bruttó FÍ

.pľ<ĺąp.ę'stvilllltńĺy.Sáĺtĺoľ.ii' ĺ6'liô-B23 fir.€Ě 
ĺJ'ł' ĺ

V :i1
v

ĺt
1\
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Fizikąj:álEpot ozo 40
Fünkcionális á|lapot'7o 40
KQmyezetiá||apot 7o 49.
U iraę!őállítási k(q' Ft/mż 50 000,
Épĺtmény a|apteÉlet'ę m2 í8.0o.
EpÍtmény számított éĺérą nettó' Ft 57'600,
Ąiaz7w i'E sisz
Eĺĺítméh y.,é.rté ké'bŕuttó} Ft

Ganázs (í1-í4}

Garązs'(:!0)

Táro|łlk {'3.db

Nýitott 52i11( ! 5.Í.9,}

rizĺráiállapot y"
5-0-

40
K,öm'yężetiá|lär'ot% 40
Újľaerĺáľ ĺtałi. ktg,. F''ťm?. li35 000'

68.00
tpítméńy sząmított éľtéke nettrĺ Ft . ..í.7"6.400.
Ata27% :Ą7'az8i

Fiżikai'álläpot % 40,
Ftĺąkcĺoĺálĺqáĺláp.9Íť1p. í01
iKÖmyezétĺ á||ąpot.oĄ '40'

.:80i0-00

ÉpĺÍm ény ia iä pfę r.ĺł letě m2 7i8i00
lEpíľné ny .szám ított énéke ńété. ft 399,ffio
.Atä.X'd/p

Építméńy] é'téke bruttó' F+ 'siiľ:ĺtz

B''lłÉapest'VJl!łs'm4y5.5p6uŕiu,,'ĺ5.36623"ľjfsż
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NyĺtoÍt szĺn (4). ZV:'940
G.alÉąs.(6J 94'€9.6'
Gaťázg:(7-9J1 7'7.3"}23:Ż.
G'amzs (í0) 7s 1i2
.ęi.aráżs,..u;1.4Ą,

eger6oa
Nýjtqttiśán' :( 15líl9). 2,ź4.o28
Tém|.T' ł"ł'l1:eldb : 5A7'1Ei'
Epítménye.'lc.fo''ľga|miér'tékeôss-zesen'Ft 1ĺ933;'748
tpÍtĘényék fôľgą|rni Éltéké kerekítve, Ft- 'igg0'p0O 

'

5is" lpiĺĺoterul eté*cteĺtls

,'2'085

eSCi'0O,0,
ľenibt erréJ< (ęámított) pt

'.|,:ä żj.i"ł'sO,.iť{ď.l"l'l

Azrff ĺi|ét müŚżaki aĺĺapota
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,tĺll ü szą ffi 
.iéĺräs' 

díąg nosztjlła

A 'Kémęnyęeorő-háznak nevezett, Kés'ó klasszicista stí|usú lakóhaz Hi|d Kánotv tervei alao.
ián-' 185'1;55 lozlitt épýlt. A'z.ér'édě!leg U a|akú.ěpü!.etet 186&ban a te|ek baĺđoaun'uaüári
:zär.nlyal to|dották męg; .A,t: 9.ľp.'ľ"! a'me.gn.evezésĹik, Az utcaÍ sŻámyĺ pince ŕ .foicszint +
erneleÍes, nyeľggtetős, cserép hejaĺásri. A'később ép|.itt uđVari.sárny elśő.har'rnada fo|dszint
+ éÍ'ľlelětěs, hátsó y652g..ilŕłre,| 

!ö!ogin! + 2 ęmeletę..'F, .Í.é!ny.ereg:tetős. Á'ieléii.keskeny,
!i9sszt1;.'gęgy 

gtda|alányú: Az':.utcailépületbęn 'rétxarr:, ío.rosńäľväny lepc'o ł'eiet.a.z éme-
lejre' amJt.rg;vacsolt va1.|oľ|át'sze0ęlyez' .A |akóhýban |iľt.nincsi A ńomioxzabn.'az ebĺteto
!i1'e1ľsęno mesteą Děvęciś Mih'gü mestęrségęt hirdető śzooor áll. nz ut"aironti épü|et
laKa9.ałnak:be|magąsséga3'8o.m, ?f udÝariaké 3,o m korüli. Az utcäiépület alattťéo|a.bo|t.
ĺV'9s p.iľcé tél9|Ętó' Az utcaĺ p.ince bejárat ti jobt oldäloĘ. csąk 1;60 m,-:a bá.óldaló-ń 'es az
u9víĘ.an :t'80 m. A bo|ĺí'yes.pjngét |egnagyobb.belmagassága' 2,8o,2',7o, éś'2*5 in. A ,pin-
cékfé|di'vjzgsęr'.a.ti1*l. Pj''r9.:?Ę TűtĺögĆ' kozmíivek nincsenek; A ba|:o|g61i.{łtcaipińcé-
'pe.n]{1oJaľ burko|aťtalálh:ató; a:tobbi oingěrész betbnpzott tfula padożatú, iĺl. Íoĺaix. 

. . . -

,Ąjlakonéł 4éŕÍsoros' L.a|ęKĺÍ'beĺápítéssel, .tégla sávaĺäpozássat, śzigéte|et|eń. ésetétt aovao.
!i.g"F.l"j!!!i.fÍl?:'9ľ4'.'|ŕśĘ.'ogľgabciltozatu pince, po.1o''5zstiveg r-tizbe.nso, eš ťaseľe-ńoäs
záľĺĎ.fĺ5démszerkezettel Ęéślii]t' Nem á|akították társaihíz?é:ĺĺ't ónrormányźďi:.tul'äjłĺon. Az
utęaÍ ésl'az udvarj 'homlokząt:ko,poÍt vakoläthiányos. n'kĺipúä[ tegla ĺaoozätĺ. nz e'íeszäi".
lo$a:jävítotą jó ähpotti' ,az eresi,ő9szk{p! K'p.lfiédt..ĺ' keményeł ágy. iésże 

'běĺeiĹ 
ä tető

bádqgozas javÍtotĘ. :ľlely'ępręnt lij ál|apo!rÍ. łż:éńu|et.nyíláä=áiÍjĺ'aliđläÉáňl,ooler. oeľ'anu
|akáśbg4 ł.!ö'sŕigetelt" ablaRok'vEnnak. Az ép.üt|ét 'tetőszeľkezeté fägerendás. 'áilo'szeres. Ä
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