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A Buclapcsl |jĺir'lĺlrls Vll|' keľiiIet.|ĺízseĺvárĺl.;i ť)llkĺ,l.lll;\l.lyz.il| il Kćpvisc|ő-tcsĺĺiĺcĺ ..,,l2()|(l. (}ĺl' l().)
szánlú határtlzala aIapján nyilvános pá|yázatclt hil.c|r;l ;r l}rrclapcsĺ VIiI. kcľĹiJcl" l}rtiĺ|y Slillĺltu .,. l.s...,.
alatti 3 6 (l23 h rsz-ti I akoćpĹi I ct e I i clegen ítése cć I i ĺĺ ból .

|. A pá|y ázati fc|hívás kozzététe|e

A pá|yázeĹi l.elhíl,ĺlst a Kiíró a Versenyeztetésí Szabłi|yzaI | |. pon..játran ĺ'og|a|takllak lncg1-elcl(iell a
Budapest |rováľos VII|. kerĹiIet JózsefVáľosi Polgáľlllcsteľi HivátaI Ilĺľaetotzĺulĺ.1án, a t}ollyolí1ó
ügyfélfbgaĺlásľa szo|gáló he|yiségébell, a Józ-seĺVáľos cínlű helyi |apban, a' o,iko1.n1ányzal és a
Bonyolítĺi honlap.ján, torláb-bá az onkonrrányzat és a Bonyo|ító szát.rláraeléľhetó koltsćg'lenles hiľc|etési
felületeken, egyélr ľeildelkezésľe álló intemetes hiľc|etési poľtálokon teszikozzé.
A Kiíró jogosult a versellyeztetési eijárást arurak bánllely szakaszában índokolás nélkü| visszav<llllli, és
erľol köteles hirdetnlényĺ' kifiiggeszteni. A Veľse|lyeztetćsi eljárás visszar,onása esetén _ anrennyiben a
dokumentáciőt az a.ián|attevo e|lenérték fejében kapta nreg _ a Kiíró k<iteles az e1lenéfléket visszaĺjzetni.
Apá|yázati dokulrrerrtáció ellenértékét a Kiíľó ezen kívĺjl senrmilyen nrás esetben nenr ĺizeti vissza'

2. A páůyázati kiíľás adatai

Apáiyázat kiíľója:

A' p áůy álzat bonyo| ítój a :

A pá|yázatjellege:

Apáĺ|yázat cé|ja:

A páiyázati dokumentáció rendelkezésľe
bocsátása:

Az ingatlan minimális vételáľa:

Az aján|ati biztosíték összege:

Az aján|ati biztosíték befizetésének mĺódja,
szám|aszźtm:

Budapest Főváros VIlI. keľü|et Józsel.váľosi
onkormány zat (108f Budapest, Baross u. 63 -67 .)

Józsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zfl. (1082
Budapest, Baross u. 63-67.)

nyilvános, egyfordulós pá|y ázat

tul aj donj og átruházás (el idegenítés)

50.000.- Ft + 7qp4

82ó.000.000,- Ft

82.600.000, - Ft. Az ajźn|ati biaosíték befi zetése
csak magyar foľintban teljesítheto, éľtékpapíIľal,
garanciaszerződésse|, zá|og!árggyat nem
helyettesítheto.

átutalás, a Józsefvárosi GazdáIkođási Központ
ZrI. K&H Banknál vezetętt i 04033 87-00028 8 5 9-
00000006 számu szám|áj ár a

2016. december 19. (hétfő) 24 &a. Az ajánlati
biztosítéknak a megjelö|t határidőig a
bankszámlára meg kell érkeznie.

2016. december20. (kedd) 10'00 óra

Zrt.

Az ajánlati biztosíték
hatáľideje:

beéľkezésének

A páĺ|y ázatok leadásának határideje:

A páůyázattal kapcsolatban
infoľmáció kéľhető:

továbbĺ Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
Elidegenítésikodáján
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A p,Á|y ilzat|a | ó ľi Il tcĺ ĺ i ll g:rt|an mcgteki n t hctő :

A pá|y ázatok lroIltásának időpontj a:

A pá|yázatok |rontásának helye:

3. A' pá|y ázattal érĺntett ĺngatlan:

Címe:

Ilelyrajzi száma:

Jellege:

Alapterĺilete:

KtizmÍĺ el|átottsága:

Teľhei:

.l.e 
l.: ()Ó-|.]33.(l78l/l22 r.agy l23 nlcIli:k' ()6-l.

216-6961

20|6. llĺrr,clrlllcľ L7. (csĹiĹöľtök) ćs 20Ió.
clcccllrbcľ l9. (hé1'ĺő) koz'tjtĺ elijzeles i<|iĺ1lĺllll
cgYczlelćs lr|apjáll. Ic|őpclnl cgyczĺcĺćsc a
.Iózscĺv1tlĺlsi Gazdálkodási Köz1.lonl Zń.
on koľnrĺi lly za|i |f ázkeze lo l ľodirj áll l c hctsćgcs
(l084 l}uda;rest, Tavaszn.lez'ő u. 2., "I.el': 0ó-l-
21 0 -4928, 06 -1 -ft 0 -4929)

2016. decenrber20. (kedd) 1015óľa

Józsefvárosi cazdálkođási Központ Zrt., |083
Budapest, I-osorrci u. f. |. enr. táľgyalo. Az
ajánlattevok a pźilyázaÍok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest VIII. kerĺilet, Bródy Sándoľ u. l5.

36623

lakóépület

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

pinceszint: 756 mz

összkozmiives

per-, teher- és igénymentes

Apá|yázat eľcdményét megáIlapítő szervezet: Buĺ|apest Fováľos VI]l. keľĹilet Józseĺ'váľos
onkoľnlányzat Képviselő-testülete

A páiyázat elbírálásának határideje és a f0|1 . fubruár 17.

v őrhatő eľedm ényhirdetés :

A'pá|yázati eljárás nyelve: 
magyar

Az ingat7anra vonatkozó részletes adatokat a pá|yázati kiírás mellék|etét képező ingatlanforgalmi
szakvélemény hrtaLmazza. Az ingatlan övezęti besorolása: VK-VIII-2.

Kiíró felhívj a a ťlgye|met, hogy

- aÍLemzeti vagyonról szóló 2o11. CXCVI törvény u.|s Q) bekezdése a|ap1ána Magyar Államot
minden elővásáľIási jog.jogosultat megelőző e|óväsárlási jog iIleti meg. Az e|ővásźrlási jog
gyakoľlására a Magyar Allam részére fennálló határidő az e|ővásétrlási jog gyakoľ|ására felhívó
értesítés postára adásának napjától számitott 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkoľmányzatok tulajdonba adásáľól sző|ő 1991.
évi XXXIII. N' 39. $ (2) bekezdése alapján a Budapcst Fővárosi tnkormányzatnak clővásárlási
joga van.

EIadó az ingat|ant a fent megjelölt elővásárlási jog jogosult nyi|atkozatának kézhezvételétől, vagy a
jogszabá|yban előírt hatáľidő leteltét követo, illetve a teljes vételár beéľkezésétől számított 5 napon belĺil
adja vevő biĺtokába, attól fiiggően, |rogy melyik tofténik meg később. Amennyiben az e|ővásár|ásra
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.jo.qosLlItak báI.lllcIl.ilĺc ć|lli lĺir.liIl cIiĺr,ĺisĺĺľIiĺsi .jog:ir,ĺl|. ti95'llz lrt|ĺisr,ćlcIi szcl.z-iidćs az cl(ĺt,ĺislĺl.liisľir
jogosulĺ és az elaĺlĺl kiiz,ĺjll .1(ill |ćtl.c' I:z cscĺlrell cIaclĺi a yliilyilt.t\ liItaI llcljzclcll vĺjtc|:iľ cl(ĺ|cg ćs llz
ajánlati biz1osítćk iisszcgćl lr llyiIaIk<lztl|kćz|lezvé1clćlijI száIllíĺĺllt l 5 llil1lĺ)ll llc|ĹiI visszaulaIia a ;rii|1,;i7..1nyeftese ré,szć,ľe' A lrcÍlzclcll ŕisszcg LlláIl clac.lĺi kalllaĺĺlĺ ćs [lárlllcly.jogcílllell igénycir kiiItscgcl.
kártérítésĺ ncllr ílzct.

4" A pá|yázat tartalnr;t

Az elidegellítésľe keľĹi|o lakóćpűleĺ a Budapest |rovár.os VIII. kcľiiIct.|ózseĺVáľosi olrkoľlu1tnyzaĺ
kizáľóIagos tulajdonáĺ ké1rezi, cliĺlegenítésére a nelltzeti vagyollľtl| szćl|Ó 20ll. évi CXCVI. rv., a
Budapest Józsefvárosi ÖnkorllláIlyzat vagyonáról és u uugyni' ĺ.e|etĺi tulajdonosi jogok gyakorlásálól
szó|ő 66120|2. (X||. |3.) önkoľnlányzati rencle|et, vaIanrint a Képviselő-testület-lialzďle. ryI' 02.)
számu határ ozata ( V eľsell yczl ct és i S za bá I y zat) v onatkozik.

A nyeľtes pá|yáző a pá|yńzat e|bíľálásáľól szó|ó éľtesítés kózhczvćtc|ót követő 15 munkana;ron
belĺil köte|es e|őszeľzőĺlóst kiitni, me|ynek feltétele, hogy a vćtcláľ ||o/o-átnregfizesse e|adó részéľe
véte|ár elő|eg jogcÍmén. Az e|łjszerzőĺ|ésben fc|ek arľa, vńl|alnak kiitc|ezettséget, hogy az e|aĺtó
á|tal kiüľített ingat|anrä' a ĺ,c|jesítésľő| szó|ĺi éľtesítés kózhczvétc|ét kovcřő 8 napon bc|iil
adásvéte|i szerződést kötnck.

Az e|őszeľződés aláírását kövęĺőęn elaĺĺó ha|aĺléktalanul nregkezĺli az éptilet kiürítését, anrolyre 36
lrónapos határidőt válIal, nra.jd a kiĺiľítést kovetően adásvéte|i szeľzodést kot.

Az adásvételi szeľzodés nlegkötésével egyidejűl|eg a Vevő a véte|ár

- egyösszegben tĺjľténő megĺizetése esetén _ a már megÍizetett vételáľ e|őleg összegével csokkentett
véte|árat az adásvételi szeľzodés nlegkötéséig köteles eladónak negfizetni,

- a véte|źlľ banki hite|bő| töľténő kiegyen|ítése esetén peđig a _ a nrár nregfizetett aján|ati biztosíték
és vételár e|ő|eg cisszegével csökkentett - vételár so%-át megfizeini. A fennmaradő 5OoÁ

$egyenlítéséľe banki hite| velrető' igénybe, amely te|jesítéséľe a Budapest Főváľosi
onkormányzat, va7amint a Magyar Állam elővásáľ|ási jogának gyakorlására ľende|kezésľe á|Ió
hatáľidő leteltérő| szó|ó éltesítéskéz|lemételétől számított 45 munkanap á|| a nyeltes aján1attevő
ľendelkezéséľe. A véte|áľ megfizetéséľe vonatkozó hatáľidő neln hosszábbítható meg. Az aján|ati
biztosíték összege ebben az esetben foglalónak minősüI.

Az ingat|an birtokbaadásának idoponqia: az e|ővásárlási jog gyakoľlásáľa vonatkozó nyi|atkozat
kézhezvéte|étő|, il|etve a teljes véte|ár beéľkezését követő 5 napon belül, attól függően, hogy melyik
történik meg késobb.

Az adásv ételi szeľződés megkötésével kapcsolatban fe|meľülő költségek:

- 1.670,-Ft/szemé|y JÜB eljárási díj,

- 5.500,- Ft + 4p4 eljárási díj,

- 6.600,- Ftlhe|yrajziszáĺn/igylet f<jldhivatali eljárási illeték (a ťoldhivatali eljárási díjat egyszer kell
me gťlzetni, az adásv éte|i sze rzĺjd é s be nyúj tás akoľ).

A Kiíró kiköti, hogy

a nyeľtes aján|attevő visszalépése esetélr jogosult a veľsenyeztetési e|jáľás soľon kovetkező
helyezettjével szeľződést kötni,

jogosult ana, hogy a versenyeztetési eljárást eľedménýelennek nyilvánítsa,

szükség esetén az aján|attevőtő| az ajźn|at lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben
írásban felvi|ágosítást kéľhet annak előrebocsátásáva|,hogy azajánlattevőezzel kapcsolatos íľásbe1i
válasza semmilyen formában nem eredményezheti a versenyeztetési eljárásban tett aján1atában
megfogalmazott fęLtételek olyan megvá|tozását, amely az értékelés .o.á., u bęérkezett aiánlatok
sorrendj ét módosítaná.

a)

b)

c)
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d)

e)

d) a PolgáľiToľvénykt)ll).r,I.iilsztilti 20l3. éviV. toľvény (a toVŹil.)[)iĺ|lĺlllrll' Ptk.) 6:74. 
's 

(2) bckcz<lćsc
alap.ián, a pá|yázzlti ĺ-cIhíviisbirll ĺbglaltaknak nlegfe|elo. lcg|ĺclc|r'cziĺll|l ĺljiirl|alĺev(jvcl sz.ctlllrcll is
ĺenntańja a jogát arra. hĺrg-y llc |ĺcĺssön szeľződést.

Aza.ián|attevő tuclonlástll vcszi ćs c.|1'ogac|ja' hogy a Kiíró

a) azajánlattételĺ határic|őt inc|okoIt esetben egy alka|omnlal legĺěIjclllr 3() llilppaI llreglrosszabbíĺh atja'
anrit - azíndok megjelö|ésével - a Kiíľás köz|ésével niegegyeziĺ hc|1'ckcn. az erec|eti lrcllyŕl jĺási

hatáľidő |ejárta e|őtĺ lega|ílbb 5 nappal köte|es hiľdetlnénybell nlcgiclclltetni;

b)' jogosult az ajál"iattéte|i |.e|hívását az ajánlattételi hatáľiclo e|ijtt visszavonlri' de erľól a kiírás
közléséve| megegyező nródon az ajánlattételi hatáľido lejárta előtĺ kötęles hiľdeĹnlćnyl
megjelentetni,

c) az aján|ati biztosítékot a pá|yázati felhívás t,isszavonása, erednrénylelenné nyilvánítása ) va1y az
ajánlatok érvénýelenségének megá|lapitása esetén _ ennek közlését koveto 15 napon be|ti| -"

illeto|eg ha a szerződéskötés a Bonyolító éľdekkörében fellneľĹilő okbó| hiťtsult meg, a pá|yázatok
elbíľálását követő l 5 napon belü| visszafizeti,

az aján|ati biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve' ha a visszafizetési hatáľidot e|mulasztja,

a nyeľtes ajálr|attevő esetében abeťĺzetettajánlatibiĺosítékot aza.ián|attevo á|ta| fizetendo véte|áľba
beszámitja,

Đ nem fizeti vissza a nyertes által teljesített ajánlati biaosítékot, |la a szerzódés megkötése a

nyeftesnek felľóható vagy éľdekköľében felmeľíilt okból lriĹlsul meg. A vevőnek felľóható ok az is,
ha a vételárat banki hitel f.elhasználásával kivánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt határidoben nenr
kapja meg, vagy az a fizetési határidő napjának 24 oráignem éľkezik meg eladó bankszám|ájára.

5. Az ajánlat benyújtásának e|őfe|téte|ei

Az aján|at benýjtásárak elengedhetetlen feltétele az aján|ati biztosíték hatáľidőben torténő befizetése.

A Kiíró az ajánlati biztosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megtil|apítása esetén, illetve _ az ajźn|atok elbírálását követoen _ azokĺrak az aján|attevőknek, akik neni
nyertek apá|yázat"on' k<jteles 15 munkanapon belül visszafizetni.

A pá|yázaton való részvétel további elofeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje apźilyázattárgyát, az
ajánLattéte| feltételeit - vagyis apá|yázati dokumentációt - és aztmagźra nézve kötelezőnek fogadja el.

A pá|yázaton természętes személy, vagy a Nemzeti vagyorľól sző|ő 2011. évi CXCVI. torvény 1 1. $
(10) bekezdése alapján át|áthatő szervezet vehet részt.

Azaján|at benyújtási határidő letęItét követően aján|atot a Kiíń nem vesz át.

6. Apá|yázaton tłirténő részvéte| feltételei

Az az ajźtn|attevő vehet részt apá|yázaÍon aki:

a) az aján|ati biĺosíték összeget határidőben megťlzeti, és az a rende|kezésľe áI|ó hatĺĺridőig beérkezik
a Kiíró által megjelölt bankszámlára,

b) az aján|atok leadásának hatándejéigaz ajánIatát benýjtja.

7. Az aján|at tartalmi követelményei

Az aján|aÍtevőnek

a) az ajáĺ|atban kozölnie kell a nevét/cégnevét, Iakcimétlszékhelyét, adóazonosító jelét/ađószámát,
cég esetében cégjegyzékszánát, képviselőjének nevét és e|éľhetőségét, bankszám|a számát,
elektľonikus levelezési címét. ha ilvennel ľendelkezik.

i.j:|1
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b) az zliálllaĺhĺ'lz csĺtlĺlIlli lĺc.lĺ az łr jłĺllIati lrizltlsí1c{|ĺ llcĺlzctćsćl.i!l szĺi|ĺ! r'issz.ĺlr,ollĺlAtaĺ|lrtl llallki łiluĺĺrIlisĺ
Vagy a l.lanksziilllln kir'ollĺlĺĺl1.

c) az ajálrIalball Ilyi|ĺrlkĺlzllia kcll arról, hogy vĺ,llIalja łl t'á|ylizati clcrkuIlrclllĺlciĺiban. illclr,c
ne l lékIcĺc i bcll Ic í11 szcrzćĺĺĺéskötćs i és egyćb ĺ.c l tćtc lc|ĺcĺ.

d) az ajánlatlran IlyílatkĺlzIlia kc|l aľľól, ltogy ľ/l vonalkcrzťlilll a közbcszcľzćsckľől szĺilĺi 20I5' ćvi
' CXLIII. töľvélly ó2. r\ ĺjs ó3.5s-5on fbglalt kizárő köľĺi|lllćnyck lleln írlInak ĺ.enn.

e) az aján|atban llyilatkoalia kel] aľról, hogy aclo és adók lllócl'iáľa bcllajthaĺ ő kozIarlĺ>zása llincs. l.-
nyilatkozat nrel|é kell csatolnia a NAV igazo|ását all.ól, hogy nclrt áll ĺ.enrl koztań,ozása.

f1 az ajánlatbalr nyilatkonia kell anol, Ilogy Kiĺľóval szclirbelr bél.leti clíj taĺozása nllrcs, továblrá a
Kiíl.óval szemben szeľzoclésben váIlalt és nem te Iicsített kote|ezettsége nincs.

g) az aján|atáLloz csato]ni keII a táŕsaság 30 rrapnál nem ľćgebbi hite|es cégkivonatát és a ĺáľsaság
képviseletére jogosultak aIáírási címpéldányának erccleti pélcl1lnyát vagy hiieles másolatát.

hi az aján|atban nyi|atkoznia kell aľľó|, hogy lrenr á|| végelszánlolás alatt, el|ene csod-, illelve
felszámolási eljárás rrincs lblyamatban.

i) az aján|atban nyilatkoznia kell arľól, lrogy a nenrzeti vagyonľól szőlő 2O|I . évi CXCVI. töľvélly 3.. d (l ) bekezdés l. pontia szeľint átlátható szeľvezetlrek minősiil.

Az aján|attevonek a pá|ytzati eljáľás soľán benyújtott aján|atát, továbbá az ajáll|at nle llék|eteként
benyújtott va|amennyi ĺryi|atkozatát cégszeľű a|áírássa| ke|| e||átnia. Cégszeríi aláíľás soran a cég
képviseletéľe jogosu|t szelné|ylszenrélyek a táľsaság kézze|, vagy géppel ílt, elonyonrott, vagý
nyomtatott cégneve alá nevét/lrevüket onállóan/együttesell írja/irják a|á a lríteles cégaláíľá-ši
nyilatkozatuknak megfelelően.

A Bonyo|ító aján|ott, téľtivevényes |evélben, hatáľidő kitűzésével fe|szólíthatj a az ajárl|atlęvot az
ajánlatta| kapcsolatos fonrrai vagy tartalmi lriányosságok pótlásáľa, amen-nyiberr a szükséges
nyilatkozatokat, igazo|ásokat nem megfeIelőelr, il|etve nem teljes köľĺĺen 

".utoítu. 
Amennyiben az

aján|atĺevő a felhívás kézhezvéte|ét követoen azabban nregje|o|t határidőrc ahiźnytnem' vary nerT)
teljes köľűen pótolja, ugy ajáll|ataa hiánypótlási |iatáľido e|te|tének napjátkövető nupiol éľvénytJíennek
minősü|, és apá|yázat további részében nem vehet részt.

A Bonyolító a hiánypótlási fe|hívásban pontosall megjelölt hiányokról, a lriánypótlási hatáľidőľol
egyidejiĺ|eg' közvetlenli|, íľásban köteles tájékoztatni az összes ajál.iattevót

A hiánypótlás nem terjedhet ki az ajánlat módosítására.

Nincs he|ye hiánypótlási fe|hívás kibocsátásának, és az aján|attevő ajáll|ata érvénýelennek minosti|,
amennyiben

a) azaján\aÍi biaosíték összege apá|yázatikiírásf .pontjáball meghatározott határidőn beIüI nem keľÍiI
j óv áir ásra a Kiíró b ankszám|źłj tn,

b) nem jelöl meg vételárat.

Amennyiben az aján|attevő nem je|<ili meg a véte|ár megfizetésének módját, Kiíró úgy veszi, |.logy azt
az adásvéte|i szeľződés megkĺitéséig ery összegben fizeti meg.

8. Az ajánlat foľmai követelményei

Az ajánlattevőnek aján|atźńegy eredeti és egy máso|ati példányban kell elkészítenie, feltünt etve az adoĺt
példányon az ,,Eredeti ajánlat'' és ,,Másolati aján|at'' megielolést, me|yeket lcilön - krilön sértetlen. lęzárt
borítékban kell ben}.újtania. A pétdányok közötti eltérés esętén az ered,etipéldánffiényes.
Az aján|at első o|dala a megfelelően kitöltott ,,Jelentkezési Lap,,, a második oldala a kitĺĺltott ,,Aján|ati
összesítő'', kĹilönös tekintettel a megajánlott vételáľ és megfizetési módjának megjelöléséľ-e. Ezt
követően az aján|ati felhívás me|lékletét képező éľtelemszeľűen kitöItött nyilatkozato( valamint a 7.
pontban rész|etezett valamennyi dokumentum. Az aján|attevonek közöInie ke|l a benyújtó nevét'
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Iakcíllléĺ (szćkticlyćt 1. alttlr,it a pĺily1lzati eľecĺlrrény közlésćt kćľi' ĺĺlr'ĺrllllli az-l a barrksz1tllllaszłilllĺtl ć:s lt

bankszánlla keclvczlllćrlyczeĺtjćltck nevét illetve nrás az-tlIlĺlsílĺ'l jĺiĺ' ahova az a.jĺilrlali llizĺĺlsíĺć.k
(bánatpénz) visszaulalásĺĺt kćľi, altlenllyiben l]elrr nyertese a piilyázatllllk.

Az ajĺÍnIat ćs a7' iiss?'cs ueIlćkIet uinden' oIĺIulát - összeĺiizr,c,.ĺill.1,ĺ1111,1,, s?,ĺÍmozĺíssĺll kall clIłiĺlli'

Az iratokat ľnagyar Iryelvelr, \ezá,l-t, sértętlen borítékoklrall' szclnćlycselr (nellr postai úloll) kcIl
benýjtani. A boľítékľa kizárólag apályázattárgyát kell ľáíľni' az altibbiak szeľint:

,,Budapest VIII. kcľii|ct, Bródy Sándor u. 15. szám alatÍi lalĺóćpii|ct c|idcgenĺtésc - pá|y:izaĺ''

A Bonyo|ító |ezáľallan vagy séľĹi|t boľítékot nelTl VesZ át. Kiíľó nrillĺlcn. azaján|attételi hatáľic|oll ĺúl
benyúj tott aj ánl atot érvéllylel ennck nyilvánít.

Amenn1uiben az ajáll|attevo a pályázati e|járás bármelyik szakaszában llreglratalnrazott útjáIr jáľ e|, a
teljes,bizonyító eľejĺi nragánokiľatba fogla|t nleghatalmazás eredieti példányát is Iĺe|lékelni kelI az
aján|athoz, A polgári perrendtartásról szóló I95f . évi III. törvény 196' $-a szerint a teljes bizonyító eľc.jĺi

magánokiratnak az alábbi feltételek valamelyikénęk kell megfelelnie: '

a) a kiá||ító az okiľatot sa.iát kezű|eg ína és a|áírta;

b) két tanú az okiľaton aláírásáva| igazo|ja,hogy a kiállító a |le|].l á|tala ;ft okiratot e|őttĹik íl:ĺa a|á,vagy
aláítását.e|őttĹik sa.iátkezĹi a|áírásának ismefte eI; az okiľaton a tanŕlk lakóhelyét (cílnét) is fe| ke||

tüntetni;

c) akiál|ítő a|áirásavagy kézjegye az okiľatonkozjegyzo á|ta| hite|esítve van;

d) a gazdtńkodo szeľv.ezet á|ta| üz|eti köľében kiá||ított okiľatot szabályszeľűen a|áirták;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az á|ta|a készített okirat szabályszeľű el|enjegyzésével bizollyítja, hogy a

kiállító a nem általa íft okiľatot előtte íma a|á,vagy a|áírását e|ótĺe saját kezíi a|áírásának ismerte e|'
illetoleg a kiállító minosített elektronikus a|áírásáva| aláírt elektroníkus okirat tartalma azigyvéd'
áLtal készitett el ektron í ku s okiratéval me ge gy ez1k;

Đ az elektľonikus okiľaton kiál|ítója minősített elektľonikus a|áírásÍ. helyezett el.

Ha az aján|attevó gazdá|kodo szervezet, apá|yázati eljárás során nevében nyilatkozatot a cégjegyzékben
feltüntetett képvise|etijogga| ľeIlde|kező szemé|y, vagy e személy meghatalmazottja telret.

9. Az ajín|at módosítása

Az aján|atÍevo az ajáll|attételi hatáľid ő |ejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pá|yázati aján|atát, az
aján|attételi határidő |ejártát követően azonban a benyújtott aján|atok nem módosíthatók'

Az ajźn|ati kotöttség az ajáll|attéte|i határidő lejártának napjával kezdődik.

10. Ajánlati kötöttség

Az ajánlattevo |ega|ább 60 napig terjedő aján|ati kötöttséget koteles vállalni' amely az aján|attéte|i

határidő |ejártánaknapjával kezdődik. Az ajźn|attevő kĺiteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiírő az
ajánlatok eredményének megáIlapítźsáľa vonatkozó hatáľidőt elhalasztotta, úgy vtil|a|ja az aján|ati
kotottség meghosszabbítását a pä|yázat eredményének megáIlapításáľa vonatkozó határidó
e|ha|asztásźlv a l m ege gye zo i d otartamm a l me ge gy ező en.

Az ajánlati kötöttség tartalmának meghatározására a Ptk. rendelkezései irányadóak, kĺĺlönos tekintettel
a 6:64. $-ra.

Az aján|at o|yan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely a töľvény a|apjźn
lényegesnek tekintett szeľződéses elemeket tarta|mazza, s egyéľtelmíĺen kitÍinik belőle, hogy az abban
foglaltak Íigyletkötési akaratot tükľĺjznek, tehát a nyilatkozó - aján|ata elfogadása esetén - azt magára
nézve kötelezőnek ismeri eI.
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Az a.itillIaĺi k(itijllsc't ĺlz-l .jcIcllli. htlĺr1. hn a lll:ĺsi|ĺ ĺć| :tz llĺ|ĺltĺ iĺ|ilIllrl:il.oll llcIiil az. łljlĺllIlllĺlI r.:lĺilĽ:tt|jlr. it
szeľzőc|és a ĺ'ĺjrr'ćll.\, l.cllĺicIliczć.sc ĺblylłin lćĺl.c.|öll. Áz ĺlilill|ĺrt lllcĺr(ćlcIi'r,t:| ĺchĺit liiĺrĺr() hcĺ)'zcĺ irIikrl| |ĺi.
amely az a.jĺĺnIati kiiliittsćg lcĺc|tével éľ végcĺ.

AnrennyibeIl az lliĺillIlrlĺcr.(i az a.iánlaĺi köt(jĺtsćgć|lck íĺ1c'ic a|ĺrĺl il.j:inIaĺiiĺ vissz-ar,tlll.jĺl. a llcĺlzclclt ;.riłillIaIi
biztosítćktrĺ clvcszt r.

A biztosílćkol a p:ilyĺĺzati ĺ.e|hívás visszavolrása, cI.e<lltlćllytc|cllnć llyilvírníl1lsa1 vátgy az aián|łrlok
éľvénýclcnségćnck nlcgáIlapítása esetén - ellllck k(jz-|ćsćĹ ktir,clŕl I.5 lla;rotl belii| -, iIlctolcg ha a
szerzodéskölćs a l}ĺlnycllító éľdekkoľében ĺ.elnleľĹi|ij okb.i| hiúsuIt |)]c.q. a piályázatok cIbírłĺlásáĺ kilr,clij
15 napon belül Kiíró visszaĺ.izeti.

| |. A pÁ|y álzatok |rontása

A pá|yázat a pá|yázati kiíľásban megie|ö|t helyen és ic|obell, leg|ĺésobb a pá|yázat beadásra nyitr,a 1rl|ćl
hatáľidőig adhaĺó be. A pályázat źltvéte|e soľán az átvétel ic|őponĺjár ľá kell vezetni a;:á|yázatot
tartalmaző boľítékľa, egyűtta| átvételi elisnrervélrliyel kell igazolni azátveteltényét.

A hatáľidőben beéľkezett pá|yázatok felbolrtása a benyú.jtási hatáľidőt követo l5 napon be|i,il
nyilvánosan töńénik. Nyi|váIlos boľltáson a kiíľó képvíse|oje, a 'kiíľó áttal megllívott szenrélyek,
valamint a pá|yázők' illetve meghatalmazottjaik is jelelr lehetnek. A képvisóIeti jogosultságot
megfe| előell (szenlé lyi igazo|v árly, Iĺeglrata lm azás) i gazo l n i ke I l.

A pá|yázatok nyilvános bontásakoľ a je|en|evokkel isnlel.tetni ke|| a pá|yázatot benyújtók nevét'
székhelyét (lakóhelyét) . Az aján|atokkal kapcsolatos további ľészletek nenr lrozlratók nyiIvánosságra.

A pá|yázatok felbontásáľól a Bonyolító jegyzőkonyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet - anrennyiben a
bontáson az ajál"iaItevők jelen vanIrak - az aján|aÍtevok kozĹil fe|kéft szenré|yek lrite|esítik.

12. A páůy álzat érv énytelenségeinek esetei

A Bonyolítő az ajánlatok bírálaÍ.akor az alábbi esetekben megállapítja, hogy rrrely ajánlatok
érvénýelenek:

a) apá|yázatot a kiírásban meghatározott határido utál nyújtották be,

b) biztosítékadási kötelezettség esetén a biztosítékot a pá|yázó nem bocsátotta, vagy nem aZ
e|ő íltaknak megfele lően bocsátotta a ki író ľende| kezéšéľě,

c) a pá|yázó az aján|atát nem egyéľtelmtien |latározta meg' Vagy más ajánlatá|loz vagy
feltételhez kötötte, továbbá ha amegajánloťt vételár, bérleti díj mértéke a minimum árat neń
éri el,

d) apá|ytnő nem tett részletes és kötelezo erejiĺ jognyilatkozatot azaján|atával kapcsolatban, és
nem vállalt aján|ati kötöttséget,

e) apá|yázat aze|í5ző esetekben felsoľoltakon túlmenóen nem felel meg a pá|yázati kiírásban, a
jogszabá|yokban, valamint a jelen eljáľási rendben foglaltaknak,

Đ olyanpá|yáző týjtotta be, aki nem jogosu|t ré,stt venni a pá|yázati eljáráson.

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

13. A páIyázati aján|atok elbíráIás a, az elbírállás szempontjai

A pályázati ajánlatokat a lehető legľövidebb idon belül el kell bíľálni. A pá|yźlzat eľedményének
megáLlapítására vonatkozőhatándő egy aIkalommal meghosszabbítható. Azújhatáridőľő|, illewe ännak
fiiggvényében az aján|ati kötöttség időtaltamának meghosszabbításárő| a Bonyolító köteles ajánlott
levélben tájékoztatni az összes pá|yázőt'
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A Bonyolítti ĺr 1lĺilylizlrti ĺtIhív1lsball lrreglratáľozĺltt ćľtćkc|ćsi szcllr1lolllĺlk ala1l.jĺiIt bíl.lil'jlr t.l cs
rangsclľoIja az- ćl.vť:tl}'cs ;l:il.r.ĺĺzati aiánIatokat. sztikség szcl.illĺ szlr|ĺćl.ĺĺĺk bcvĺllláslĺva|.

Az e|bírá|.áls fő szcnl;xrntjn:

. aZ ajłĺn|otĺ r,ólĺllĺĺľ összcgc.

A Kĺiń apályilzzl|i l.clhívásban igényelt iratokon és ac]aĺokoll 1tiIlllcllóelt is.jogosult nrcgvizsgĺllĺli az
ajánIattevők alkalnlassllgát a szeľződés teljesítéséľe. tis cllllrck soráll a csatolt doktlllrclrĺtlllrtlk
eľedeĺiségét is el lcllőľizhcti.

A Kiíló szĹikség esetétr az ajáIllattevőÍ.ó| az ajánlat lényegét llenl ćľinto technikai-forlnai kéľclćsckbcn,
íľásban felvilágosíĺást kéľhet annak e|őľebocsátásával, hclgy az a.iáll|attevó pá|yázo ezze| kapcsolatos
írásbeli vá|asza selnurilyen forrnában nenr eredményezlreti az ajánlatában nregfogalnrazott feltételek
olyan megválÍ.gzását, anrely a pá|yázat során a beérkezett ajánlatok Soľre}ĺdjét módosítaná' A Kiíľó a
feIvilágosítás kélćséľo|, és annak tana|mäľő| ha|adéktalallu| íl.ásban éľtesíti a többi a.jánlal1evőt'

A pá|yázat nyeľtcse az,.aki a pá|yázati felhívásban rogzített feltételek teljesítése nrellett a vételáľ
összegére a |egnragasabb-ajántatot teffe . Amennyiben a legnragasabb vételárľa több ajánlat is éľkezik
apá|yázat Bonyolítója aZ azonos ajánlattevőket behívja és az addigi |egnagasabb vételáľat nlegaján|ó
aján|attevőknek |ehetőségük, van a véte|ána |icit foľnlájában újabb ajánlatot' ajánlatokat tenni. Az
induló vételáľ a beéľkezett legmagasabb véte|áľ aján|aÍ., a licitlépcso l0.000,- Ft, azaztízezer ĺ.oľitit,
negatív |icit nem lehetséges. A Iicit nyeftese az, az aján|at1evő, aki a legmagasabb összeget aján|ja.

A versenytáľgya|ásľól jegyzokĺĺnyv készül, anre|yet a Bonyolító jelen lévo képviselője, a
jegyzőkönyvvezeÍ'o, a Bonyolító jogiképviselóje és azaján|attevók je|en |évő képvise|oi írnak alá.

A Bonyolító az aján|aÍ.ok éftékeléséľő|jegyzőkonyvet (a továbbiakban: éľtéke|ésijegyzőkönyv) készít,
amely tartalmazza

a) a pá|yázat Í'árgyát,

b) a lebonyolítás rövid ismertetését , abeérkęzeÍt pályázatok számáÍ,

c) a beérkezett pźilyázatok összefoglalását'

d) a pá|yázatokéftékelésének fóbb szempontjait,

e) a pá|yázati kiírásban szeľeplő bíľálati szempontok szeľinti legkedvezobb pá|yázaÍ.
javaslatának indokait,

Đ a pá|yázati eljáľás eredményének összefoglaló értékelését, az elso és a második he|yre
j avasolt páIyáző megj elölését.

14. osszeférhetetlenség

A pá|yázati e|járás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a páIyázatok elbírálásában olyan
természetes személy aki maga is ajánlattevő,vagy annak

a) közeli hozzátartozója [Ptk.8:l, $ (i)bekezdés 1. pont],
b) munkaviszony, illetve koztisztviseloi jogviszony alapján felettese vagy alkalmazoÍtja,
c) ínás szeľzodéses jogviszony keľetében foglalkoztatőjavagy Íbglalkoztatottja,

d.) tulajdonosa (résztulajdonosa) vagy taga, amennyiben a pá|yáző jogi személy vagy jogi
szemé|yiséggel nem rende|kező szervezeÍ..

15. A pályázati e|járás érvénytelenségének és eredménytelenségének esetei

Érvénytelen a pá|yázati elj árás, ha

a) apźiyázat elbírálásakor az osszeférhetetlenségi szabályokat megséľtették,

b) valamelyik aján|attevő az e|jáľás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő éľdekeit súlyosan sértő

cselekméný követ el.
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A kiíľt] c]t.(:(|lllć.ll\/lcIcnllck llyilvilníĺhat ja ĺtz cljlil.lisl. Illr

a) nclll ćľkcz.cll lljĺinIal,

b) kizĺĺrĺilag ćľvćllylcIen ajánIatok éľkczĺck'

c) az cgyi|i ĺri:illlatlcvó senl tett a pá|yál.zlti ĺi:ĺllíl,iĺsball |ĺlgIalĺaknak lllcg|.cIc|(i ĺljłĺllIalĺrl.

d) a kiíľĺi az cIjĺĺľiĺs éľvéllyteIellítésércj| ĺlönĺ<iĺl.

Ercdnrćlrylc|cn cljilľłis cseĺétl a kií'ť, t]ullt a ttlváb|ri VżlgyollĹigyleti ĺ:lizĺľásľcil.

l ó. E ľcdnlćnyhiľĺ|ctĺĺs, szeľződéskiités

A pá|yázal eľec|méni;éľő| a Kiíľó |egkésobb 2017. fetlľuár |7-ig c|önt, anle|yľő| Kiíľó 5 lrrulrkaIrapolr
belül valalneĺ:nyi a.jánIaťtevőt írásban éftesíti'

Kiíĺó a pá|yázat lryeÍesével a jelen dokumelrtáció 4. pontjában neglratáľozoĺtak szeľillt adásvéte]i
szeľzodést kot.

A nyeftes ;:á|yáző vissza|épése esetéIl az e|aĺlo .iogosu|t a pá|yázati eljáľás soron kovetkező
he|yezettjével adásvételi szeľződést kcĺtni, anlennyiben a pá|yázat eredményéllek megál|a1lításakoľ a
második legiobb ajánlat meghatározásra keriilt.

A nyeftes ajánlafievő esetében a befizetett biztosíték az ajárl|attevő tita| fizetendo véte|áľ osszegébe
beszárnításra kerĺ,iI, azonban ha a szerződés megkötése az ajánlaÍtevőnek fe|ľóható, vagy éľdekkoľěben
fe|Iĺeľiilt más okbó| hiúsuI lneg, aján|aftevő a biztosítékot eIveszti. Az elvesztet1 biztosíték a Kiíľót i||eti
meg.

17. Bgyéb ľendelkezések

Az il.lgat|an megtekinthető a Kiíľás 2' pontjáball.megjelö|t időpontban' de a megtekintés e|ott két nappa|a Jőzsefvál.osi Gazdálkodási Kozpont Zn. onkoľnárlyzati Házkeze|ő lľđdájanak nlunkatáľs.ával
te|efonos egyeztetés szükséges akövetkezőtelefonszánokon:06 1 21O-4g28,2|o:4g2g,21O-4g30.21O-
4766.

A pá|yáző az énékesítésľe vonatkoző szerződéskötésig kĺjteles titokban taftani aján|atatafta|tnát.Ha az
aján|attevő vagy az éľdekkörében á|ló más szemé|y a pá|yázat titkosságát megséftette, a Kiírő az
aj án'I'atát érvénýelennek nyilvánítja.

A Bonyolító az aján|atoktarta|mát apá|yázatlezárásáigtitkosan keze|i,tartalmukról felvilásosítást sem
kívülál|óknak, senr a pá|y ázaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajtnIatokat kizfuőLag e|bírálásra hasznáIhatja fel, más célú felhasználás esetén az
ajánlattevővel kĺiltin meg kell aľľó| állapodnia.

A Kiíró apá|yźvati eljáľás során készített jegyzokonyveket, dokumentumokat köteles 5 évig megőrizni,
továbbá i|yen jellegű eIlenőrzés esetén az e||enőrzést végző szeľv' szemé|yek rende|kezéséľe bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabźńyozott kérdésekben a Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuáľosi
onkormányzat Képviselő-testületének t36l20l6. (VI. o2.) szam,i hátáĺozata, valamint a vonatkoző
e gy éb j o gszabá lyok rendelkezé s ei az ir ány adő ak.

Budapest,20l6.
Józsefvárosi onkormányzat

nevéb en elj áró Józs e fváro s i G azdá|ko dási Ko zp ont Zr1.
Farkas Ors sk.

/
,:.,)jr,..."

ĺ..
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MellékIctck:
1. szllllrú lncllćklcĺ: .Ielentkezési lap
2. szánlú nlclléklcĺ: Aján|ati összesíto
3. szállrú nlcllćklet: Nyi|atkozat végelszálnolłisľóI' csĹĺĺ|c|jĺiľásľóI. ĺ-e|sz/urlolásľól
4. száll.tu nlcllĺlkle1: Nyilatkozat a pá|yáztlti ĺbhćĺcIck e lĺ.ogac|ĺisáľól. szcľziitlćsk(jĺćsI.ij|.

ingat|anszeľzési képességrő l, a.irĺnlat i kö1ottségľől
5. szánrú melléklet: Nyilatkozat adó és adók nlód.jáI.a bcha.ithaĺó közlarlozásl.ól; KiíľóvaI sz.cllllrcll

fennálló tarÍ.ozásrő|
6. szálnúnrelléklet: Nyilatkozatpénzugyialkalnrasságľó|
7. szálrrú'nrelléklet: Nyi|atkozat a kézbesítés he|yéľől és a bankszánliaszánrról
B. szánrú melléklet: Nyilatkozat átláthatő szeľvezetľól
9. számu nelléklet: Nyilatkozat a pályázaton nreghircĺetett ingatlan megtekintéséľol, á||apotállak

megismeréséľől
l0. számú melléklet: Adásvéte|i E|ószerzódés tervezet
l1. számű nrelléklet: AdáSVéteIi szeľződés teľVezet ĺiiggoben taftássa|
12. szánÚ mellék]et: Adásvételi szerződés teľvezet ĺi'iggoben tartással (banki hiteles)
l3. száműmelléklet: osszefoglaló.a benyrijtandó ąján|at foľmai és tafta|mi kovetelnlényeiľo|,

tájékoztatásazát|átbatőszerllezętfogalmáról
|4. számúIĺelléklet: Ertékbecslés

\,, \'
''i' ''rl

\j

,IA
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.]--v.LuťullcJ*c!r!c"!
BudapcstVIII. keľĺilet, Bródv S:ĺllĺ|ĺll.u. l5. sz:ĺnl łrl:rtti |akóć;liilĺlĺ ctiĺ|cgcllĺĺćsĺ: -

;rĺĺ l1,iĺzlr t

Jc|cnÍkczósi Iap

Társaság neve, cégformája:

Széklrely.e :

E-mail cínre:

Telefonszáma:

Fax szánra:

C égnyilvántaľtási száma:

Adószáma:

S zám|av ezető bankj ának neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselőjének neve, beosztása:

Meghatalmazott nevel:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

Budapest,

pá|y ázó a|áír ása/ cé gszeríi a|áír ts

+r 
,,ĺ- :'''

ĺ.'./ /j }!.
l "' 

'- ;ż"!,{6 i'

l Meghatalmazott esętén

fazekasnevl
Írógép
   

fazekasnevl
Írógép
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Budapcst VIII. kerület, Bródy Sánĺ|oľ u. l5. szánl alatti lakóépĺilct c|iĺlcgĺ:Ilíĺćsc -
p.źůyázat

AJÁNLATI ossznsÍľĺc

Alulírott. n ľ

neve) a Budapest VIII. kerület,.Vajdahunyad u.9. szám alatti telek elidegcnítóseľc kiífl
pá|yćlzatra aján|atomat az alábbiakban foglalonr össze:

Megajánlott vételár: .... ... ....Ft

A vételáľ mesfizetésének módia:

Budapest,

p á|y áző aláír ásal cégszerű a|áír ás

r,' t -::

i.\

1^.rL

Ą+

fazekasnevl
Írógép
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Budapest VIII. kertilet, Bróc|v Sállĺ|ĺrľ u. ĺ5. szánr a|atti lakoópiilcĺ ctiĺ|cgtlIlíĺ.ćsc -
p zi|yázat

NYTI-ATKOZAT
vége|szá mo |ás ľĺĺ l, csőd c|já ľásró|, fe|szám o|ílsľĺĺ |

Alulíľott
(társaság neve) képviseletében kijelentenr, |rogy a társaság

. végelszámoiás alatt xálllnen áll

. ellen csődeljárás folyanratban xvanlnincs

. ellen felszámolási eliárás folvamatban xvan/nincs.

Budapest,

p á|y áző a|tńr ás a l c é gs zęr ú a| áír ts

A *-gal megjelölt részné| a megfelelő szciveg alźů.nzandő.

)4- 
,/Í

.''ł. '.)' '/.;,/'
lw, ł

fazekasnevl
Írógép
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Budapest VIII. kerület, Bľódy Siĺlldoľ u. l5. szátm a|atti lakóópiilct c|iĺ|cgcníĺósc -
páůyázat

NYILATK OZAT
a páůyázati feltéteiek elfogadásárő|, szerződéskiitésľől, ingatlanszerzćsi |ĺćpcssógről,

ajánIati kłitiittségről

Alulíľott.

.'. (névltársaság neve) kijelentem, hogy a pá|yázat tátgyát ľészletesell nregisnreľteln. a7'

aj án|attéte| feltétel eit, a p á|y ázati ki írást m agam ra nézv e kote l e zőnek el fo ga d om.

Kij elentem, ho gy Magyarors zágon in gatl anszerzésre j o gosult vagyok.

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

Budapest,

pá|y áző a|tir ásal c é gszeru aláír ás

',.1,. l

il
Ę.

{3

fazekasnevl
Írógép
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BudapestVIII. kerĺilet, Bľóĺlv S:illĺ|oľ u. l5. szánr alatti |akóćpii|cĺ c|ic|cgcllítćsc -
1l,á|yázat

NYII,ATI(OZAT
kiíľóvaI szcntlrcll fcnnáIló tartozzĺsľó|

AluIírott (nev)

mrnt a..,. ........... ....... (táľsaság neve) vezeto
tisztségviselője kijelentem, hogy az aján|attevőnek, '

- Kiíľóval szemben tartozása(helyi adó, béľleti díj stb) * vanlnincs;
- Kiíľóval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kĺjtelezetts ége * vall/nincs.

amelyeket az a|ábbi okiľatokkal ieazolok:

I

2.

Budapest,

pá|y ázo a|áir ásal cé gszeru aláír ás

A t-gal jelölt résznél a megfelelő szöveg a7áhtzandő.

fazekasnevl
Írógép
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Budapest VIII. kerület, Bľódy SáIldoľ u. l5. szám alatti |akóépii|clÍ c|iĺ|cgcIlítćsc -
páůyázat

NYILATKOZAT
pénzíigyi alkalmasságľól

Alulíľott (név)

mint a ...,.:..... (táľsaság neve) vezetó

tisztségviseloje, kijelentem' hogy apá|yázattáľgyźttképezó ingatlan véteIáľának megĺ!zetéséľe

képes vagyok, a sziikséges anyagi ęszközök rendelkezésemre állnak.

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

Budapest,

páIy áző a|áír ása/ c é gszeru a|áír ás

2.

' 
i '''l

t\.

u
ł6

fazekasnevl
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BudapestVIII. keriilct, |]ľóĺ|r,S:ĺlldoľ u. |5. szánr a|irĺti |:l|ĺĺĺc;liitĺl| tl|i<|cgcllítósc -
1lá|yázat

NYILATKOZAT
a kózbcsítćs hc|yóľől ós bankszámlaszítnlľóI

Alulírott .'.. lnév/ nrint a
(társaság neve) vezetó tisztségviselo.ie kéľem, lrogy a l>á|yáza|Ial kapcso|aĹos nrilrdelrncnrű
nyilatkozatot, felhívást, értesítést, vagy lrrás infonĺlációt' valanrint a Pźl|yźlzattal kapcsolatos
esbtleges. jogvitában minden éltesítést, idézést és bírósáĺłi lratáľozatot' sl']r. az alábbi cílrrľe
kéręm postázni:

Címzett:

Cím:

Amennyiben az áIta|am a fentiekben nregjelölt cimzętt a fenti cínren az iratot nenr veszi át,
ennek következményeit a gazdasági társaság vállatja. Tudomásul veszelll' lrogy amennýben a
cimzett a fenti címen az éľtesítést nem veszi át, az értesítés a postáľa adást követő 5.
munkanapon kézbesítettnek minőstil.

A pá|yázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumęntáció nregv äsár|ására fordított
ö s sz eget kérem az alábbi bankszám l a szźtmr a vi sszautal ni :

Bankszámlaszám:

Bankszámlával rendelkezni jogosult:
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

p á|y áző a|áir ása/ cégszeru a|áír ás

.7/ tll'

(" '/' ,-
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Budapest VIII. kerüIet, Bródy Sándor u. 15. szám alatti |akóćpii|cĺ cliĺ|cgcllítćsc -
pá|yázat

NYILATKOTAT

Alulírott kijelenterrr, hogy cégünk a nemzeti vagyonról szóló 2011. ér,i CXCVI. töľvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja szeńnti

a.) át|áthatő szerv ezetnek m inosril.

b.) nem minőstil át|źńhatő szeruezetnek.

(a megfelelő szoveg aláhúzandĺ|)

A jelen ĺy1|atkozatomat a szervezetvezeÍő tisztségviselőjeként büntetójogi felelosségem teljes
tudatában teszem.

Budapest,

paly áző a|áírása/ cégszeľű aláíľás

18
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BudapestVIII. kerti|ct, Bľóĺ|.y S:illĺ|oľ rr. l5. szám alatti |ĺr|ĺóćpii|ĺ:ĺ c|iĺtĺ:gcllíĺósc -
pá|yánat

. upá|yázatonmeghĺľdetett ĺngatilĺ,*ääľŕ.äľ.u', u,'"notána|ĺ mcgisnloľósóľől

Alulírott aptt|yázaton meghirdetett Budapest VIII. kerüIet, BródY Sándor u. lS.szánr alatti
lakóépĺilet előzetesen eg),eztetett időpontban megnéztem, az áL|apotát és aľa vonatkozó
műszaki táj ékoztatást me gi snr efi em .

Budapest,

páIy áző a| áir ása/ c é gszerii aIáft ás

fazekasnevl
Írógép
   



ADASVETELI

| (). sziilllti. .lllcl lc|ĺ |t:l

ELo ýZF.'F-Z,ő D|iS

an]e|y létľejöĺ egyrészró|
Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefvál.osi onkormínyzat (széklrelye: I0ĺi2 l3uc1apcs1, l}aľoss tl.
63-6]., adőszáma: |5735715-2-4f,KSH-szána:15735715-84||-321-01, képviscli: clľ. Kocsis M1ltć
polgármester), mint eladó meglratahrrazásából és megbizásábó| eljáró Józseĺváľosi Gazclálkodási
Központ Zrt. (szék'hely: 1082 Budapest, Baross u.63-67., adószáma: 25292499-2_42, cégtregyzek
száma:01-10-048457;KSH száma:25292499-6832-|14-01,képvise|i: )

másľészrol
..... (székhelye: .........i cégjegyzékszána: .....; adoszáma:.............;
képviseli: ..), mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az a|u|itott napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel :

1.)
Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefváľosi onkonnárryzat Répvise|ő-testii|etc ...ĺf0|6. (xI.l0.)
számuhatározata alapján egyfoľdulós, nyilvános pá|yázatot ít ki Budapest VIII. keľület 366f3 hrsz.-ú,
az ingaÍLan nyĹIvántarÍásban Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. 15. szálrr alatti ingatlan
értékesítéséľe.

2.)
A pá|yázat nyeľtese a Budapest Fováľos VIII. keľület Józsefváľosi onkonnányza1 Képviselő-testü|et
..12017. (....) számú határozata szeľint vevő.

3.)
Eladó tulajdoĺátképezi Il| aráĺyban a Budapest, 366f3 hĺsz. alatt felvett, a valóságbarr Budapest VIII.
kerĺilet, Bródy Sándor u. 15. sz alatt található lakóingatlan.
Eladó tájékoztatja Vevot, hogy az ingatlan tekintetében jelenleg éľvényes bérleti szeľződések á|lnak
fenn.

4.)
Eladó el kívánja adni vevőnek, vevo pedig meg kívánja venni eladótól, peľ-, teheľ- és igénymentesen,
teljes tulajdonjoggal, összęs tartozékaival, szavatosság teľhe mellett, vétel jogcímén az 1.) pontban írt
ingatlant a jelen okiratban írt feltételekkel.
Az adásvétę|i szerzodés megkotésének hatáľideje az ingatlan kiürítésének és a béľlőkkel kotott
valamennyi szerződés megszíĺntetését követoen azerről szóló eladói értesítés kézhezvéte|étől számított
8. nap.

s.)
Eladó váIlalja, hogy azingat|an kiürítésétjelen adásvéte|i e|őszerződés a|áírásátő| számított 36 hónapon
belül végrehajtja. E'zen hatáľido eredménýelen eltelte után a felek ktilön megállapodásban kötelęsek
szabályozni a köZtük fennálló jogviszoný-.

6.)
A véte|áľ, . . . . Ft, azaz . .... forint, me|y a vevő által a pá|yázati eljáľás soľán ajánlott vételáľ. A véte|źLrat
vevo az alábbiak szeľint ťlzetmegeladó rcszére:
Felek ľögzítik, lrogy Vevő jelen szeľződés a|áírásig megfizette Eladónak az ajtn|ati biaosíték összegét,
azaz 82.600.000,- Ft, azaz Nyolcvankétmillió-hatszázLluszęzer forint összeget. Az aján|ati biztosítékon
felül a Vételárból, ....- Foľintot, azaz .........foríntot vételáľ előleg jogcímén vevő jelen

2A
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's:cľ:ődć',i ulĺiíľĺi'sĺiig nlarfi:<,tt,ĺl cIlrĺ|ĺillĺtk. A.ilillIal [rizĺtlsíĺclk ćs irz c|ĺiIcĺr iisszcgť'Ilc|ĺ ĺiĺr'ć'ĺc..|clĺ clĺrtIti
je|en szerződés aláíľásávaI cIislncl.i ćs Ilyrrelat.ia.

A Vételárbó| fennnaľadó .....- |i.l-ĺlĺ' . 1|1'L|7- ... '.. Í.ĺ-lľilltot vcviĺ lr r.ćgIcgtls ĺrĺ|lisvćlcIi szcľz(it|-'s
nlegkötésével egyicle.i ĺileg lcI icsít i

7.)
E|adő az adásvételi szeľződćs lncgkötéset kovetoen a(ja bińokba az. illgaĺ|a|]ĺ' ĺjsSZĺ:S illgtisĺigaitťl|
kiĹiľítve, a.kulosok átadásával. llclĺtig az időpontig eladót teľhęii az ingal,|a:lnaI kapcsolaĹball ĺ-c|nlcrti|ő
valanrennyi lĺöltség, ettó| az időponĺĺó| kezclődően pedig vevőt

B.)

Ezen okiľat eikészítésével kapcsolatos osszes kö|tség vevot teľheli.

e.)
Aze|adő Magyaľoľszágtöruényeiszerint nlíiködő he|yi onkoľnányzat, Vevő képviseló.ie kijelenti, |iogy
Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, iigyletkcitési és ingatlanszerzési képessége koľlátozva
níncs, kijelenti továbbá' hogy a trellrzeti vagyonról sző\ő f011. évi CXCVI. töľvény 3. $ (l ) bekezdes l.
ponda aIĄán át|áthatő szeÍvezel
Felek a jelen okiľatot elolvasták, nregél1ették és mint akaratukkal nrindenben egyezót, he|ybenhagyó|ag
aláínź,k.

Budapest,20l7

Budapest Főváľos VIII. kerĹi|et Józsefváľosi
onkormány zat eladó meghata lnra zásáb ő1 és

megbizásából elj áró Józsefu árosi GazdáI kodási
KözpontZrt.
képviseli:....

képviseli:

Jelen okiratot ... (...........) budapestiĺ'igyvéd készítettem és ellenjegyzem,
Budapest, 2017 .. .... napján

oŕiľatkészítő ügyvéd

fazekasnevl
Írógép
   



f.|. sz1lm ú nlcIlék Ic.!
ADÁyVÉľELI SZERZóDEy

amely létľejött egyľészľől
Budapest Főváľos VIII. kerülct Józscfvárosi onkormínyzat (székhelyc: l082 t}ucĺapest, Baross tl.

63-67., adószáma: I5735715-f-42,KSH-száma: |57357|5-8411-3f1.01, ké;rviscli: dľ. Kocsis Mátć
polgármester), mint eladó meghatalmazásából és megbízásábő| eljáľó .Iózsefváľosi Gazdálkoclási
Központ Zrt. (széL'he|y: 1082 Budapest, Barc'ss u. 63-67., adószánra: 25292499-f-42, céĘegyzék
száma: 0 l - 1 0-048457; KSH szálna.' 23292499 -6832-| | 4-01, képvise| i : . . . .).

másrészľol
..... (székhelye: .........; cégsegyzékszána: .....; adaszáma: .. ...; statisztikai szánlje|e: ..-....;
képviseli: ..........), mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az alulirott napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel:

l.
Előzmények

1.1. Budapest Fováľos VIII. kerü|et Józsefvárosi onkormányzatKépvise|ő-testü|ete .../f0|6. (XI.10.)
számu határozata a|apján egyfordulós, nyílvános pá|yázatot ín ki Budapest VIII. kerület 36623
hrsz.-ú' azingat|anĺyilvántartásban Budapest VIII. kerület, Bľódy Sándor u. l 5 szám alatti ingatlan
értékesítésére.

1.2. Apá|yázat nyertese a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkornrányzat Képvise|ő-
testület ../20|7. (....) számú határozata szeľint vevő.

Ą
L.

A szeľződés tárgyítképző ingatlan adatai

CÍme:
Ilelyľajzi száma:
Jellege:
Epiilet alapteľĺilete:

Kiizmű ellátottsága:
Terhei:

Budapest VIII. keriilet, Bródy Sándor u. 15.
36623
lakóépület
Nettó beépített szintterüIet: 2.fIfm2
pinceszint alapterülete: 756 m2

összközműves
per-, teher- és igénymentes

3.
Jognyilatkozat

3.1. A nemzeti vagyorľól szőIo 2011. évi CXCVI. törvény 14' $ (2) bekezdése a|apjáĺ a helyi
önkormányzattulajdonában lévo ingatlanľa azá||amnak, va|amint az|99l. évi XXXIII. tv.39. $
(2) bekezdése a|apján a Budapest Főváľosi onkormány zatnak elővásáľlási joga Van.

Jogosult elővásáľlási jogával, postai küldemény esetén a ktildemény postai feladásának igazolt
napjától számitott 35 napon beli'i| élhet. Amennyiben az e|ővásáľlás jogosultja él jogával, jelen
szerződés közte és eladó között iön |étre. Ebben az esetben a .'..... á|ta|befizetett........'- Ft,azaz

tr
!_l
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foľint összcgcl cIilĺ|tj ĺlz cliil'ĺisiiľlĺisi .jtlgľa r.olrat|ĺtlz-ti ll1,i|:ll|iĺlzĺlĺĺlk lić'z|lcz-r'ćĺeIi.tiiI
szánrított |5lrlutrkallapĺrll bc:IiiI a/''.'..-'.... ĺiltaI Vezctelt ... szĺillrťl szĺilllliira r,isszatllalill. A

...... tudonrásul vcszi' llĺlľy ĺl bcĺLzcĺctt cisszcg Lltán cIacló kalllĺlĺll, \/łl!]y bÍirl)leIy.joĺrcílllcll
elszálrrolandó koltsćgct, kĺirtćľítćst llcnl ĺjzct.

3.2. E|adó eIadja, vevo l/l tlrĺtlrybĺIr lllcgvásáľoIja a jelen Szeľziiclćs 2. pclnljĺillall lllcg|ratĺiľ<lztrĺl
ingatlant.

3.3. Az e|adó Magyarország löľvéllyci sz-eľinĺ nlĺikoclo helyi önkoľlrrtill)l7a1. Vcl,ó kćpvisc|ó.ie kiic|cllĺi'
lrogy Magyarorszá'go,n bejegyzetlgazdasági társaság, ügyletkötési ós ingal|allszĺ:rzćsi képessćge
koľlátozva nincs, k'ijelenti továbbá, hogy a lrelrrzeti vagyonról szóló 20ll. óvi CXCVI. tciľvény 3.

$ (l) bekezdés 1. pontja a|apjáll átlátható szervezęt.

4.
Az ingatlan vćteláľa, a vételár megfizetćsc

4.|. Az ingatlan vételára
vételárral azonos.

- Ft azaz . . . . foľint, anre|y összeg a vcvo pá|yázatában ajánloll

4.2. Y ev ó a v ételárat az a|ábbiak szeľint ťlzeti meg eladónak : :

4-2.|. A vevő pályázaÍának benyújtásakoľ megfizetett az e|adó szánllá.iáľa 82.600.000,- Ft, azaz
Nyolcvankétmillió-hatszázhuszezer fonnt összeget ajánlati biztosíték cínrén. Vevő jelen
szeľzodés aláírásáig vételár előIeg cíInén megfizetett Ft, azaz

;;ń"il. ;ńT;T, :ff;ŽI^ 
^ 

,,"i.oai i"i;-"J:::''j;.iä"ŕHĹ:":iää"],ť"n"'.äl,1
aján|ati biztosítékot foglalónak tekintik.. Az e|őleg és foglaló összege a vételárba beleszánrít.
Szerzodő felek kijelentik, lrogy a foglaló jogi természetéve| tisztábarr vannak. Tudják' hogy a
szerződés meghiúsuláSáéń fe|e|os fé| az adott foglalót elveszti, i||etve a kapott fog|aló kétszeľes
összegét köteles visszafizetni. Amennyiben az adásvéte|i szeľzódés o|yan okból hiúsul meg,
amelyéľt mindkét fél, vagy egyik fé| sem fe|elős, az adotÍ foglaló a vevőnek visszajár.

Tekintettel ana, hogy az ajánlati biztosíték összege a pályázatről való döntés napjával vá|t az
Ár.a tv.59. $ (t) bekezdése a|apján meghatározott előleggé, eladó a fogla|ó ôsszegérő| a
pá|yázatrő| való döntés napjáva|, mint teljesítési nappal köteles e|(5|egszám|át kiállítani vevő
részére

4.2.2.Yevi5 a fennmaradó ..........'.Ft' azaz .'......forint véte|ár hátľalékotje|en szeľződés aláíľásáig
megťĺzette e|adő részére Eladó, K&H Bank Zrt-nél vezetett 10403387-00028570 számu
bankszámlájára, melynek teljesítését Eladó jelen okirat a|áírásáva| elismeri és nylgtázza.Ezzel
vevő a teljes vételáratmegfrzette e|adó részére.
Eladó a véte|ár hátralék osszegéľől a bankszámláján töľtént jóváftás napjáva|, mint teljesítési
nappal köteles elolegszánlát kiállítani vevő részéte. Továbbá eladó a bitokátruhĺázás napjával
mint te|jesítési nappal köteles végszźlm|źt kiállítani vevő részéľe.

J.
Jog. és kellékszavatosság

5.|. Azeladó kijelenti, lrogy azadásvéte|táľgyátképezó ingatlan kizáľólagos tulajdonát képezi,aZper-
, teher- és igénymentes, azon harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzeÍt, vagy ingat|an-nyilvántartáson kívülijoga, amely a vevő biftokláSát, vagy tulajdonjog
bej egyzését akadá'|y ozná, koľLátozná, vagy meghiúsítaná.
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5.f .

5.3:

Az e|ado kijelenti és Szavaltlssĺrgol vállal azért, hogy aZ il)gaĺla|ll irtlĺi. iIlctćk. vl|gy Illiis Ĺ|(l(il(

nlcidj ára belraj tható közt aľtozir s llclll l cľhel i.

A vevő kije|enti, hogy az illĺrĺl(Ialll .iól isnieľi, tobbször be.iáľta. lllcgl,izsgálta' c4s álĺala |.c|lnćľt
állapotban, az ingatlalll.ó| kćszíilĺ ingatlan énékbecs|o szakvélcllrétl),iS||lcľCĺćllcIl íľja alłi ic|cll
adásvétel i szeľzodést.

Az e|adő a je|en szeľzodés alłiĺľásávaI kije|enti, |rogy a vevőt az ingallłtn lninc|en |éllycgcs
tulajdonságárőI tájékoztatta. be|eél1vę az á|tal ismert esetleges ľejtett ltibákat is.

6.
lngatlan-nyi|vántartásÍ bejegyzésre vonatkozo nyi|atkozatok

Az eladó a jelell szeľzo.lés a|áíľásával feltétlerr és visszavotrlratatlan hozzájáru|Ását adja alrlroz, lrclgy
vevo ĹuIajdoĺý<sgaaz ingatlarlĺryilválltaľtásba IlI aĺ.állyball, vétcl jogĺ:ĺrrléll bcjcgyzés[cssék,

7.
Az ingat|an birtokának átruházása

Az ingat|an birtokának átľu|rázása |egkésobb a Magyaľ Ál|a''.,, il|etve a lJudapest Fováľosi
onkormányzate|ővásárlásijog gyakoľlásáľól szóló nyi|atkozatáLrak Józsefváľosí Gazdálkodási Központ
Zrt'.-heztorténő megéľkezését kovető 5 napon belül felek á|ta| e|őzeÍęsen egJeztetet1 időpontban, átadás-
átvételi jegyzőkönyvben kerül sor. A biftokátľuházäs napjáig az ingat|annal kapcso|atos költségek az
eladót, a bitokátruházás napját követően felmerült költségek pedig a VeVőt teľhelik

8.
Egyéb ľendelkezések

8.1. 2012. január 1. napjźtÍ.őI a 17612008. (VI. 30. ) Korm. Rendelet 1. $ (3) b. ponda alapján Eladó
koteles energetikai tanrĺsítványt készíteni és azt vevő ľészére átadni. Vevojelen okiľat a|áirásáva|
kijelenti, hogy az .. számú energetikai tanúsítváný átvette.

8.2. A szerződő felek je|en szerződéssel kapcsolatban felmerü|ő költségeket maguk viseIik.

8.3. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruhźlzélsi illetéket kell ťlzetni.

8.4. Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés a|apján kizárjtlk mind eladó, mind vevő
feltűnő értékar ánytalanságon aI apu Ió esetle ges me gtámadási j o gát.

8.5. Eljáró ügyvéd tájékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása
megelozéséről és megakađá|yozásttról szóló 2007 , évi CXXXVI. törvény rendelkezései szerint
azonosítási kötelezettség terheli Felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy ađataĹk a
szeľződésben helyesen kerültek rogzitésre az á|taluk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apján.
Felek jelen szerződés a|áírásáva| feltétlen és visszavon|ratatlan hozzájáru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fenymásolatot készítsen, és azokban rogzitett adataĺkat a
szerződésse l egytitt kezelj e.

8.6. Felek tudomásul veszik eljáró tigyvéd tájékoztatását, amely szerint adaÍaikat az informácíós
örľendelkezési jogľól és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. torvény
rendelkezései szerint kizárőIag jelen szeľződéshez kapcsolódó megbízás, illetve a
jogszabá|yokban meghatáĺozott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.
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Felek ki1clclltik' Iltlgv.jcIclt.jogĺlgylcl lrell-l iilkĺizik ĺt;rćllzllltlsiis ć:s ll lcl.ľĺlrizltlrls ĺlllarlszílrlzĺtslr
nregelőzcsćĺ.ŕĺ| cls rllcgĺlkĺlt|ĺi|yozĺĺsĺiľól szólĺ1 2007. ćvi (.XXXVI ĺ(jl.r,ćllylre.

8.7.. Vevo a szeľzijt|cls lllcglĺöĺćsćrlcI kapcsolaĺos eliáľási lĺĺ')lĺsť:gc|ĺ cíĺllćn 5.500.- Fĺ l Á|:A cliĺil.irsi
clíj összeget' 6.(l()0 - Ilĺ ĺĺ5ldhivłlĺali eljáúsi clíjal és 1.670.- |;l/li).|1.lt] cliáľási c|íiaĺ il sz,cľziĺt|c{s
a |á íľását lllcgcl(ĺz-(ĺcĺl lllcgfi zctcl ĺ.

8.8. A szeľzőc|o ĺi:lck szcľz'ijdésĺ aláíľó képviselćĺi kijelclltik. hogy az ac|ásvétcIi szcľzoc|ćs
nregkötésére ćs al1líľásáľa a szĹikséges f-ellratalmazásokkaI rcnde|keznek.

8.9. Je|en szeľzodésberi ncln szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozo egyébjogszabirlyok
ľendelkezései az ir źnly ado ak.

B.1o. A szerződő fe|ek .jelelt Szeľzodés elkészítésével és eIlen.jegyzéséve|, valamint az illetékcs
földhivata| előĺti képviselettel (......... ....) bizzák ľneg. Ellenjegyzo Ügyvéd a
meghatalniazást el fogaclj a.

A szerzódőfelek kijelentik, hogy a je|en adásvéte|i szeľződés e lo|vasás és egvező éfte|nlezés után, lnint
akaraÍukkal és nyilatkozataikkal nrindenben megegyezőt í{ák a|á.

Budapest, 2017. ..

Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefvárosi
Onkormány zat eladő meglratalmazásából és

megbízásából eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási
képviseli:

KözpoĺtZtI.
képvise|i: ....

Jelen okiratot ... (... ........) budapesti ügyvéd készítettem és e|Ienjegyzem,
Budapest, 201^7 .. .... napján

okiratkészítő ügyvéd

25" ,,|j
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l 2. szitlrl Ĺl llrQLłeklsl
ÁDÁSVETELI SZERZÓDIiS

|ii ggíĺ llcn ĺa ľtíl ssa l ( ban ki hitc| fcl h aszll :ĺ | :i s:i r'a l)

ame|y |étľe.iött egyrészľo|
Budapest Főváľos VIlI. keľii|ct.|ózsefváľosi onkoľmányzat (székhelye: l082 Budapest, Baľoss u.

63-67., adószáma: 157357|5-2-42, KSH-szána: |5]35115-841l-32l-0l, képvise|i: đr' Kocsis Máté
polgármester), nrint eladó meglratalmazásábói és megbízásábol eljáľó .Iózsefváľosi Gazdálkoĺlási
Központ Zrt. (székhely: l082 Budapest, Baross u.63-67., adószánra: 25292499-2-42, cégtregyzek
száma: 0 1.- 1 0-048457; KSH szálna: 25292499 -6832-| |4-01, képvise| i : . .'.).

nrásľészľol
..... (székhelye: . .. . . ....; cégjegyzékszána: . . ...; adószáma:
képvise|i: ..), nrint vevő (továbbiakbaĺl; vcvcl)

kőzott az alulírott napoll és lrelyen, az a|ábbi feltételekkel:

1.1.

1.

E|őzmények

Budapest Fováľos VIII. keľiilet Józsefváľosi onkonnányzat Kópvisc|ő-testülete ...12016.(Xr.10.)
számlthatározata alapján egyfordulós, nyilvános pályázatot. íĺ ki Budapest VIII. keľület 366f3
hľsz.-ú, az ingat|an nyilvántartásban Budapest VIII. keriilet, Bródy Sándor u. 15 szárn alatti
ingatlan értékesítésére.

A pá|yázat nyertese a Budapest Főváľos VIII. keľü|et Józsefváľosi onkoľmányzat Képviselő-
testůi|et ..l20t7. (....) szánrú határozata szeľint vevő.

f.
A szerződés tárgyátképző ingat|an adatai

t.2.

Címe:
Helyrajzi száma:
Jellege:
Epĺilet alapterfilete:

Kiizmű ellátottsága:
Terhei:

Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. 15.
36623
lakóéptĺlet
Nettó beépített szintterü|et: 2.f12m2
pinceszint alapterülete : 7 56 m2

összkozműves
per-, teher- és igénymentes

3.
Jognyilatkozat

3.1. A nemzeti vagyonról szőlő 2011. évi CXCU. törvény 14. $ (2) bekezdése a|apjän a helyi
onkormányzat tulajdonában lévő ingatlanm az á||amnak, va|amint az |99|. évi XXXIII. tv. 39. $
(2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormány zatnak elővásáľlásijoga van.
Jogosult elovásárlási jogáva|, postai kĺildemény esetén a ktildemény postai feladásának igazo|t
napjától számított 35 napon belĹil élhet. Amennyiben az e|ővásáľlás jogosultja él jogával' jelen
szerződés kozte és eladó között jön létľe. Ebben az esetben a ...... . á|ta|beťlzetett ........,- Ft, azaz

u
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|ilľillĺ iisszc3c:l clac|ii az cl(jr'ĺistiľlłisi .itllrr ll r'tlllllllĺtlzti rl; ilitlkĺlzll(ok |ićzIlczr ć'ĺc|ćĺŕiI
szálllíĺolt |5llltlll|ĺ':lllĺl1loll bc-lĹil aZ.......... iĺlĺĺrĺ vczclcĺĺ .'. sz-iiĺlrti szłillllítl.lr r,issz-ĺ'lrIIll|.iĺ.t' A

...... ltlt|ĺlllliistlI l,cszi, hogy a bcĺlzctcll ĺjsszcg rrĺĺill t:lllclĺlr |ĺanlatĺlĺ, vítgy bĺlt.lllcIy.itlgcílllcll
cIszáIllolaIlcj.i killlsćgcl, ká Iĺćľĺtést nenr ĺjzet.

3.2. E|adó eIadja. r'cr,ii l/l arányball lllegvásáľĺrIia ĺl .icIcll Sz-cľz.iĺcĺćs 2. pollĺjáball lrlcghaĺĺiľĺlzĺl(l
ingatlant.

J.J.
Az e|adó Magyaľoľszá-q 1örvéllyei szeľiIit nlĺiköctő he|yi olllĺoľlllĺillyzat. Vcvo ké;lviselője kiielcnti, hogy
Magyarországon bejcgyzeu Eazdasági társaság, ügyletkotćsi és inqalIanszerzési képességc koľ|ĺłtĺrzva
nincs, kijelenĹi továbbá, hogy a nemzeti vagyomól szőlo20| l. évi C]XC]VI. töruéliy 3. s (l) bekezdćs l.
pontj a a|api án átláthat ó szerv ezet.

Az ingatlall votelĺl.a]a véte|áľ lrlcgfizetésc

4.1. Az ingatlan vételára Ft, azaz . foľinĺ, anre|y osszeg a vevő által a pályźtzatáball
ai ánlott vételáľa l azonos.

4.2. Yevő a vételáľal az a|ábbiak szerint fizeti nreĺI eladónak::

4.2.7. A vevó pá|yázatának benyújtásakoľ megfizetett az e|adó száIn|ájára 82.600.000,- Ft, azaz
Nyolcvankétnrillió-lratszázezer forint összeget ajánlati biztosíték címén. Vevő jelen szerzoctés
a|áírásáig véte|áľ eloleg címén az Adásvéte|iE|őszerződés a|apján megfizetett ......... Ft,
azaz ... foľiIrt összeget '.. ... Je|en szerződés a|áírásáig vevo megÍ.izetet1

..'Ft, azaz .....foľint összeget, amivel vevő a véte|áľ 50yo-át teljesítette, melyet
eladó je|en okiľat a|áíľásával eIismeľi és nyugtázza, A szerződő felek megá|lapodnak abban, hogy
a befizetett aján|ati biaosítékot foglalónak tekintik. Az e|ő|eg és foglaló osszege a vételáľba
be|eszámít. Szerzodő felek kijelentik, hogy a foglaló jogi tennészetével tisztában vannak. Tudják,
hogy a szerződés lneghiúsulásáélt felelős fé| az adott fog|alót elveszti, illetve a kapott foglaló
kétszeľes összegét kĺiteles visszafizetni. Amennyiben az adásvéte|i szerződés olyan okbóI hiúsu|
meg, ame|yét mindkét fe|, vagy egyik fél sem fe|e|ős, az adott fogla|ó a vevőnek visszajár.

4.2.2 Felekrogzítik,liogy vevő a vételár fennmaradó 50 oÁ-át, bľuttó . ...,- Ft-ot, aZaZ ..
forintot banki lritel felhasználásával ťlzeti meg eladó részére, az e|adő .... által vezetett

.....:.. . .. szálnú bankszámláj ára abbanaz esetben, ha sem aMagyar Állam, sem a Budapest
Fővárosi onkonnányzatnem é| elovásáľlásijogával. Vevő a fizetési kötęlezettségének aze|adő
errc vonatkozo fe|híväsánakkézhezvételét követó 45 munkanapon beltil köteles eleget tenni.
Amennyiben vevő nem fizeti meg a fennmaradó véte|árat, eladó póthatáridő kitűzése nélkü|
jogosult, jelen szerződéstől eryo|dalú nyilatkozatta|, éľdekmúlás bizonyítása nélkül elállni.
A vételár megfizetéséľől e|adó a szám|át a vételár-ľésąbeérkezését kcjvetően áIlítja ki.

4.2.3. Az ingatlan biftokának átruházása legkésőbb a Magyaľ Á|lam, illetve a Budapest Fővárosi
Onkormányzat e|ővásárlásijog gyakorlásáľó| szóló nyi|atkozatának Józsefvárosi Gazdá|kodási
Központ Zrt.-heztöfténő megérkezését, vagy azanatörvényben rogzítetthatáridőeredménýelen
|eteltét, és a te|ies vételáľ megfizetését követően legkésőbb 5 napon belül, felek által előzetesen
egyeztetett időpontban, átadás-átvételijegyzokonyvben keľül soľ. Vevő a birtok átvételére kĺjteles
és a binokátruházás időpontjától szedi az ingatlan hasznait és viseli azok teľheit.
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Jog- és kellékszavatossiig

5.1. Az eladĺi kiic|cllli. htrg}'az ac|ásvétel táľgyát képczĹi illgaĺlall kiz.áľó|aĺrcls tula.jĺloĺrát kćpcz,i. ez
peľ-, telrcľ- és igćllylncllĺes, azoll hannaclik szenlćlynek llillcs olyall ingatlan-nyilvĺĺtltaľtiisllir
bcjcgyzctt, \,agy illgallalr-tlyilválltaltásoll kívĹiIijoga' alllc|.y a l,cv(ĺ biĺok|ását' vagy ĺtllĺlitioltjĺlg
bej egyzését a kaĺlzi l yozn á, korl átozná, va gy megh i rj s íĺan ĺi.

5.2. Az eladó kijclenti ćs szavatosságot vállal azért,l.logy az iltgatlalll aclćl, iIleték, vagy más aclĺ1k

módjára behajtható köztartozás nem terheli.

5.3. A vevő kije|ellti' hogy az irlgat|antjól ismeri' többsz<iľ lĺejáľta, nlegvizsgá|ta, és általa ĺ.e llnérl
állapotban, az iĺĺgatlanről készült ingat|an éftékbecs|ő szakvé|enlénl;v isnreľetében ílja a|á jclen
adásvéte|i szeľzodést. : i

5.4. Az e|adő a.jelen szeľzodés a|áírásáva| kijelenti, hogy a vev(\t az ingatlan nrinden lénycgcs
tulajdonságáró| tájékaztatta, beleéľtve az á|tal ismert esetleges ľejtett hibákat is.

6.
Ingat|an-nyi|vántartási bejegyzésľe vonatkozó nyi|atkozatok

AzeiadőajeIen szeľzodés nlegkötésével eryidejű|eg kĺiIon nyiIatkozatban feltét|en és visszavoIl|ratatlall
hozzájáru|ását adja alr|roz, hogy vevő tulajdonjogaazingat|all tekintetében 1l7 aránybaĺ, véte|jogcínlélr
az ingat|an-nyilvántartásba bej egyzésre kerülj ön.
Felek közösen kérik a Foldhivata|t, hog1 a tulajdonjog bejegyzési eljárást taftsa fiiggőben bejegyzési
engedély benýjtásáig, de maximum 2017 . . . . . ... napjáig.

7.
Az ingatlan biľtokának átruházása

Az ingatlan biftokálrak átruházása legkésőbb a Magyar Á|lam, i|letve a Budapest Főváľosi
Onkormányzatelóvásár|ásijog gyakoľlásáľó| szóló nyi|atkozatźlnak Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ
Zrt.-heztöfténő megéľkezését követő 5 napon belül felek á|ta| e|ozetesen egyeztetett időpontban, átadás-
áNéte|i jegyzókönyvben kerül sor. A bitokátľuházás napjáig az ingatlannal kapcsolatos kĺiltségek az
eladót, a binokátru|lázás napját követően felmeľĺilt koltségek pedig a vevőt teľ|relik

8.
Egyéb rendelkezések

8.1.z)lf.január 1.napjátő|aL76/2008. (VI. 30. ) Korm. Ręndęlet 1.$ (3) b. pontja alapján Eladó
köteles energetikai tanúsítváný készíteni és azt vevő részéte átadni. Vevő je|en okiľat aláíľásával
kijelenti, hogy az .. számű eneľgetikai tanťrsítványt átvette.

8.2. A szerződő felek jelen szeľződéssel kapcsolatban fe|meľülő kö|tségeket maguk viselik.

8.3. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett VagJon után vagyontltruházási illetéket kellfizetni.

8.4. Felek a Polgári Töruénykĺlnyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizálják mind eladó, mind vevő feltűnő
értékar ánytal anságon a l apul ó e s etle ges me glámadás i j o gát.

8.5. Eljára ügyvéd tájékońatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus ťlnanszirozása
megelozéséről és megakadá|yozásáról szóló 2007 . évi CXXXVL tcirvény rendelkezésęi szerint
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a7'()I)osít|isi |ĺ(itc.lczcltsćg tcľhcIi |;clck irtIlltlli r.tltl;rlkĺiziislillĺrll. liclc:|ĺ ki.jclcntiIĺ' |)ĺlgy;111.11.'11..'
szcrľzőĺićsllľrl hc|.1,cscll kcľĹiIĺcĺĺ l.öĺrzíĺćsľc ĺlz ĺiIlaIrl|i lrclllrtllattllt sz.clllćlvi ĺ|Zot'l()síl(i ĺlkllliill1.ĺl|i
ala1l.i1lIl' |:c.Ic|ĺ ^icIcll szeľzoc|ćs a|ĺiíľłĺslĺr,al ĺcIlćtlcll ćs r,isszĺłr,ĺlllhĺlĺatlall llozzliilĺrulĺĺsrl|iaĺ ĺrt|jli|t

ĺ ahIrĺlz. htlgy e|.jĺirr|l iiĺryvćcl okirataiklr,ll ĺćllylllłisĺl|ĺtltll kÚszitscll' ćs aztrklrillr ľćiĺrzítcĺt atlirli,rika1 a
szeľzŕjt|ćsscI cĺ:r'iiĺ ĺ kczcI ic.

8.6. Fclck ttltlĺllllĺ:tstrĺ vcszik eljáľó Ĺigyr,éc| ĺírjćkrlztĺtl'ĺisiĺĺ, alllcIy szcl'int aĺĺal.aikat az inĺilnllĺiciós
cĺnľendcikczćsi.iogľól és az inĺ'.oľllrácíós szabac|ságlĺii szťl|ó 20 | l . évi CXI]. ĺöľvćny ľcnclelkczr5sci
szeľinl kizárĺilag .ie|en szerzőc|éshez ka1lcsclIoc|ó nlcgbízás. ilIetve a .iogszalrályoklran
nreghatáľozotĹ kötelezettsége teljesítésĺ: éľclekćben kezclhcĹi
Felek kiiclcntik, Ilogy jelen.jogügylet nenr ĺitkozik a péllzlrrosás és a teroľizllrus ĺjnanszíľozása
megelozéséľő| és nlegakadá|yozásźtól szó|ó 2001. evi CXXXV|. töľvénybe.

8.7. Vevő a szerzőc|és nlegkcitésével kapcsolatos eljáľási költségek cíIlrén 5.500,- Ft + ÁI]A eliár.asi
díj összegct, '- l.t ĺtildliivatali eljárási clíjat ós l.670,- Ft/fó JÜB eljáľási díjat a szeľzodćs a|áíľását
nlegelőzĺlen nlegfi zeÍef|.

8.B. A szeľződo fe|ek szeľzodést aláíl.ó képvise|ői kijelenĺik' hogy az adásvéte|i szeľzoĺ|és nlegkötéséľe
és aláírására a szü kséges felliatahnazásokkal ľelrdelkeznek.

8.9. Je|en szeľződésbelr llern szabá|yozott kéľdésekbell a Ptk. és a vonatkoző egyéb.iogszabályok
rendelkezései az iľárivadóak.

B.l0. A szerződő fe|ek jelen Szeľződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valanrint az il|etékes
flo|dhivata| elotti képvise|ette| ..'... (......'.'......) bizzák meg. E|Ien.jegyző ügyvécl a
meglratalnazá sĺ eI fogadj a.

Budapest,20l7

.. Budapest VIII. kerület Józsefvárosi
onkormány zat e|ado meghatalmazásából és

megbízásából elj áró Józsefu árosi Gazdálkodási
képviseIi:

KőzpontZrt.
képviseli: ....

Je|en okiratot ... (. .... ) budapesti ügyvéd készítettem és ellenjegyzem, Budapęst,f0|7 .,

okiratkészítő ügyvéd
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l 3. sziinl ťl lllc||ćŁ|ct

Osszcfog|a|ĺi a llcnyúj1łlnĺ|ó ajántatfoľmai ĺĺs taľlalllli |ĺiivcĺc|ményeiľíĺ|, ĺájókozĺaĺ:is az
átlátható szeľvczct fogł lnl :ĺ ľól

Az aján|atot a táľsasáa' képvise|óje nrinden o|da|on kéz-iegyćvc| |ĺĺĺĺeIcs e||átni.

Az aj án|atrla k Í.o1 ya nla ĺ o s so rszálnozá s sal kel l rendel kezn i e.

A borítékorr nem Szeľepelhet a benyújtóra vonatkoző je|zés.

Az ajánlatot két példányban, külön lszárt borítékbarr kell benyĹl|tarń, az egyik példányon Í.eltĹint e|vc aZ
,,Eredeti példány''' a nrásikon a,,Máso|ati példány'' szoveget.

A borítékoll a kcivetkező szöveget ke|l és le|iet feltĹlntetIli: 
',Buclapest 

VIII., Vajdahunyad u. 9. szánr
alatti telek elidegenítése - pá|yázat,,

Az aján\atot sértetlen borítékban kell benyujtaní, sériilt, felnyitott borítékot a Bonyolító neln vesz át'

AhoI az nincs jelezve, hogy nrásolat is elegendő, az eľedeti igazolást kę|l csato|ni azaján|at|loz.

Az ajáll|ati biaosíték befizetésénél a köz|emélry ľovatba a kcivetkezot ke|l beíľni: ajánlati biztosíték

Az ajźtnlat taltalmát a következő soľľendben ke| l összefűzn i :

1. Jelentkezési lap

2. Ajánlati összesíto

3. Eredeti,30 napnál neln régebbi cégkivonat

4. Eredeti aláírási címpéldány

5. A Pp. előírásai szeľinti bizonyítő eľejű meghata|lnazás, amennyiben az ajźn|atot nem a cég
képviselóje íýa a|á

6' Pá|yázati dokumentáció megvásárlásáról szóló bevétetipénztárbizonylat másolata

7. Aján|ati biaosíték befizetésérő| sző|ő igazo|ás másolata

8. Nyilatkozat vége|számolásľól, csődeljárásľól, felszámolásról

9. Nyilatkozat a pá|yázati fe|téte|ek eIfogadásárő|, szerzodéskötésľőI, ingat|anszel.zési képességľől,
aján|ati kotottségrő|

10. Nyilatkozat adó és adókmódjára behajthatókon'artozásról; Kiíróval szemben fennálló tartozásróI

i 1. NAV igazolása

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

13' Béľbeadóva| szemben fennálló tartozás igazo|źsa (beszeľezhető: Józsefvárosj GazdáIkodási
Közpoft Zrt. 1083 Budapest, I'osonci u. 2., és Budapest Józsefuárosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala PénzllgyiÜgyosná|y 1082 Buđapest, Baross u. 63-67 ' II. em.)

14. Nyilatkozat pénzigyialkalmasságról

|5. Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszálnról

16. Nyilatkozat át|áthatő szetvezetriĺ|

17. Azadásvételi szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítáSijavaslatok
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Atláthat(i szcľ\,czcl :

A20| l.ćri('X(]Vl. lv.3.N1l)bekczc|ćs l.p<lllĺ.jlrĺłllt1r.jĺirliitlálllĺll'ĺiSzĆľvczcl:

1. ú tI ĺit h u l ó s1'.. rýc ?,ťÍ :

u) azá||tln. a kĺĺ|lsćgvetési szeľv, a közĹestriIct, a helyi iiIlkĺrl.llltillyzat' tl lrclrrzelisćgi tillkoľllliillyzal, a

táľsulás' tlz cgy|lázijogi szelné|y, az o|yan gazĺlálkodó szcľvczet, allre|ylren a'j źilIal]-l vagy a llc|yi
ĺirrkoInlállyzat kĹiIcjn-külön vagy együtt l00%-os ľĺlszcscclésscl renclelkezik, a lrelllZetközi szerveze1,
a kül|olcli 1rllalll, a kĹilföldi helyhat<iság, a külĺilldi ál|allli vagy he|yhalósági szcľv ćs az |Juľópai
Gazclasági .|.ćrségrő| szóló megállapoclásban ľészes álIaln szabá|yoz-ott piacáľa bevczeĺel1
nyilvánosan lnĺiködő ľészvénýáľsaság,

b) azo|yan belfo|c|i vagy kü|fö|dijogi szemé|y vagy jogi szcmélyiségge| nem ľendelkcző gazdá|koc|ó
szetvezet, anrcly lriegfelel a következo feltételeknek:

1)í, tulajdonosi szeľkezete, a pélrznrosás és a teľľoľizlrrus ťlnarlszil.ozása megelőzćséľo| és
megakacĺá|yozásáľő| szóló toľvéIry szeľint nreghatáľozott tényleges tulajdonosa nlegislneľheto,

bb) az Fuľópai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Téľségľo| szoló lnegállapodáslran ľészes
ál|alnban, a Gazdasági EgyĹittlnŕikodési és Fejlesz-tési Szeľvezet tagállanlában vagy cllyan
á||anlball rendelkezik adóilletoséggel, anlellye I Magyaľoľszágnak a ket1os aclóztatás
elkeľiiléséľo| szó|ó egyeznénye valr,

bc) nem lninősĹil a társasági adóľól és az oszta|ékadóľól szó|ó töľvény szeľint rneghatáľozott
el lenőľzött kii |fu |di táľsaságrak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlerrül vagy közvetetten több nint floÁ-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati jogga| bíľó jogi szenré|y, .iogi szemé|yiségge| llem ľendelkező
gazdá|kodő szeryęzettekintetében a ba), bb) és äc/ alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civl| szeľvezet és avízitársu|at, amely nregfe|e| a következő feltételeknek:

cĄ v ezetó tisztségvise|ői megismeľlretők,

cb) a civi| szervezet és a vizitáľsulat, valamint ezek vezető tisztségvise|ői nenr át|át|lató
szervezetben nem rendelkeznek 25%o-ot meghaladó ľészesedéssel,

cc) székhe|ye az Európai Unió tagá||anźtban, az Európai Gazdasági Téľségro| szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Egytittműkĺjdési és Fejlesztési Szeľvezet
tagá||amában vagy olyan államban van, ame|Iye| Magyarorságnak a kettős adóztatás
elkeľüléséľo| szó|ó egyezménye van;

9. megltatározó befolyás: az a kapcsolat, amelynek révén természetes szemé|y, vagy jogi személy egy
jogi személynek tagja vagy részvényese, és

a/ jogosu|t e jogi személy vezető tisztségviselói vagy felügyelobizottsága tagjai többségének
me gv áIasztźlsára és vi sszahívásá Í a, v agy

b) a jogi személy más tagjaival vagy részvényeseivel kötött megállapodás a|Ąánegyedĺil rendelkezik
a szavazatok ttjbb mint otven százalékával:

3. $ (2) Az (1) bekezdés l. pont b) és c) a|pontjában fog|alt feltételeknek való megfelelésľo| a szerzi5dő
fé|nek cégszeľűen aláílt módon nyilatkoznia kel|. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött
szerződés semmis.
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Avant.|mmo Mérnökĺés |gazságOgyĺ Szakértő| Kft. T: 06-30/908-1995
1031 Budapest, Városfalköz 5. e-mai|: avantimmo@t-on|ine'hu

I NGATLANFoRGALM| SZAKVÉLEM É NY
a BudapestVl|l. Bródy Sándor u. 15."; .36623 hrsz alattĺ |akóházró|
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Budapest, 201A. szeptember 1g.
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Avanĺii mmo ĺÜiernpľi ě'sĺgazsagĺi$yi,'szä1<értöĺ Kft. 2

É.nľ.ÉKeĹ És I E |zoNYÍľ'vÁl|V

s;$ĺv.1ĺ'lj"eeryett iakó'h'azíngatian lrnEizari foŕgälrni értśKéJ a f9ľdu|l'ľąP gĺ|;'Ęia|ábfĺąk:szerint
áläpffittÚKme$:

@ye6Ji''besoľ'p!ás: Pa tota negyec
N ettó' béépítétt szÍnttěr. ülětffi
.Számĺtott fáilagoś forga|mĺi értéĺ< Ft/mz
A nettó ibeep.ĺteff :ęztnte.ĺĺ'ľn.lÍszakj: érjékę' o .|łer.eltĺĺvé :F,t;

A.,pĺn'cpsztnt aĺapteľu|bte nŕ
számĺtgttlĺaj|agosifo'r á|ffi :éĺtt!kF'Í1ľrj3

A,pińcészĺrit mqqżäki foĺ.gé!m'ř'.éľ.tékę".'.Kerekĺtve .Fł

]UdýäÍŤę.s'ěgyéb.épíÍm'éllyé&mÍszęki..folga1ffi 'éitéKé'H

Fĺĺr$äĺĺiiiiÍiiĺśzäKłér'té&.öš"daę$jtVeFt:

FÍ'lČltěľt]|Et éÍtéké: .ebbő|, Ft

.Żż1.2,90

94ą:6'3o.
.ly'.tiäffiĺěiq#Jffiĺ4

Y.56iff,

6í 0É
.,ł#' f; .#'*g"ö'.-'.Ü.-*.!ťiĺ

ł;1$,ĺ'.{ffi"9'}.t(i.ffi .t'

.Ét.Ęä:d$'s.ffi.$fi 
.'ÁPj

sĺ.{.żsOlooo

,

***:'*.P.''ľ.ł.ł.*
BáńfáĺLá9i|ó.

ok|. !;''ménĺók.
ĺngaüanfu p. almi .'igäzságügyi'szakdÍtó'

s,tĺ,/
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AÝaňt' |mmo Mémt'ki és |gązs{g$gyi' szakéit6ĺ;Kfr .

í' Előzmény.ek

lĄ Józsefvárosi Gäzdá|.!'q{á.-.=i-Kg3n.o.pÍ.řrt, .,qregbízási szezőđęse; aiapján äz AýanLlmmo
y'9ľ9kĺ Ę9 lg31s.áotigyl Szakértöé'Kfi. .Íkésż.ltéíé á.ĺĺv'r1ęę"tt.lakóhái ĺngaĺäń='}ä'ińilij
értékbecs|ését' Megbízásunk nem terjéd'.k! a he|ýségek el iäruśolc 

"gyénréittiě,tekoeorc.séĺe'

2' Alapetýek, fěltéľe|ek

.Ąm9ob.ízoĺ<.ältal.reade|kezé'šrébo-csátbtt.aďaĺ9,kvď-ó.disé á é'steljęsségét-nęmviu'ruľ.
-Az átadott adatok rrlgzítésén ''.qr!! 

jggi'termeśzeiĺyasgahtilm iö'ńéňt.. 
-=t'..-...

'Ą 'Y.'lsgaĘ!j:oĺáI'..ai ĺnga.t|.ąn'ĺl sżernŕeýáelezésŚéI ňińośĺFtttią maś.i'gregüĺ:invąaí'u, stati.
kai diá$ńosztikai vizsgá|at nem'.tĺiĺtéÍit:

:'|9tÍ'1l'9ją|is1'.y'.ęęqlľ.es. kĺ'ru|ménľ.'g$, an3'aqok e|őÍordu|ását nem rogzĺte'ttriĘ ezekěą illet-
ve afe.ľftdezéstikhöz.sziikséges szäkér'telémért nem.viséltińk.fe|elössěoet 

-

; ľ ĺ:,9.1Ľ1-éľ9k' megh!téro''i3:Ę1y,| az,in.g;ąt|an, egeszuen' tbrténo eňétesĺtesét tétetęzfu.ik.fel Az .ngätlanlteherrn'9nte.s, biriokba vehető.áĺlapotban.értékeltr]K"

;'A szak.yg|ernény kĺzaĺól?g:aĺ.í; pontĺaiĺ !eÍrt'i'élra'ké-9;ŕÍlÍ bárĺnely egy'.,ęb'.crilra.torténő,
fé|ľiasználásä nem engedslýezett',.

':Ą:{":']ę1en'.v!en. szereplő.érték minqig.jegJ' ęd9tt időpontľa .a'foľdu|ónapĺa- vonatkozik;
meit az.érték. nägysága folyarnátosan változik A.befeiđelÉk és tulajdonosäk ]a=:adott Va.:

'9ľ!lllľql.*' '.ĘŤd"=ígi' 
p9!łti53t jog] köńyeżet váľtozasat. ,és 'azezerreĺ ĺĺsszáĺuggó 'ko;'

|Gz'atot minden jdőpontban, újabb ünfo.rmációk'biľtokábanlmäsként.Ítélilĺ meo.'
- Mindeh adat'és téný,.ámi a śząkvęlemény.ben szerepei; lęgjbb,b tüdomásuňk'szerint he|vÉ|-
.Ló.Ę9 pontos: Felkutátásuk so.rán''az.e|úártrato sondôs!á$őäl jáĺfunk el' de *'-;iidíňk
Íe|elosseget olyän .adat vé|eméńý va$ý'becs|és ponJ'o.sságáért, ańit mesôr aqtar'' át re.
szünkľe.
. A s,4akvél9ľiľI;Ęĺ?ýlag a 'megĘíżó.részére késżü|t.i||étékte|enek semmityęn:f.o''rmában
nem]haszn.álhatjákfe|. Nem hozľĺatók nyilvanopę{gre:sem aiooküńentuń. ľeďiei, sem egé'
s.1eä készítő e|őzętęs ĺrá!!''e]!jQyfpag'.y$a né|"ktil.-Á szakvé|ernény a.Étx' '86;$ił.ł'.beřĚ;.
'dége]alapjántörv.énn,yetvéde'ttśzělleľňíáĺŔotas.

's;Tanúśítľány

A szakvé|ěr'rtény készffieita6(sí$a; ľ.ro.glł.ąz'álta|a tett]megäl'l'apítások igazaK és:.hély,táltĺáakl

iľ''9'.PjÍľ':.fus.9ett'9'n; e1 a,!gz{sa.nęm$l0s 
-a'niégá||apÍiott'éftetđÉ|. A vé|emény.bęir.foghiĺ'

elęmzéséket'vě|eménya|kotásokät.akoľĺ.átöźi.f.eĺtéte!ęK..hatáľoľákne.''|1'

4. ÁE; ĺnget|an ;. |éírása

Bg.đ.épęst.Vłll.iBĺ,óo,r.sfu dpŕ:;ul,t'5::3s623hľsz ľl

'4ł /
u.ĺľ/
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Aväht,lmmo.Mémöki'és lgazságiigyi szakcitőĺ Kfr:

s. É*c.xlĺ,g.Bzeg

5Íí; Az;łhQät|än értéké|éqf ne k .pó'.{ę4ere

Az Áiloeszkcĺz,Ertékelők.Et1|óqaiCsoportja qFGoVA) ajánlása a|apjan az ingat|än. jel|egére
való.té$nteael, ai|äkásokat is tartalmazó nettó szintterĹil-"tnél' ''pińoil.nel ä.mĺřśzaxi 3ńelřooĹ
p|ao.os'.9zéhasonlĺto 

-9datokon a|apu|o:az éPítményeK esetében.az újrae|óállĺtási:eľtértloi
nVuĺassäl śżárnított ľĺrjsźäkľ.'érÍ'ek'm'ésá|lapÍtás. ńo.ośzéret a|t<alńaaur'lrigye|é,ľ'na.'véttut. a
?P! '1P?;ť!j|:-1:):,1.modos,[ó322090.slil. eg')sz' ew,,azsłlł'ggż. (r{lli:íł'rľrĺ-''. i"ňJb-
|ęt' az Europeän V4Ętion.',s1anaa1o9.Ę!Q |3r3-' és 2006;.räyi émékělési śiabvány, a Bú.
9?P?"trJýtse|.váps1Ön[<ormánrat' ĺ.'ozooś.,ĺlrr zo'1 es 'á mô.ĺ.i.ĺto.s.sDoo6illl. ,t.s.) ."n.glę!'e'ł'elĺiĺľ'ąs?it..Az onko1nánpati ||ázkezeiő lroda LaKásĺi$yi GŚoport me|léke|t tabÉzata
3t.apłan 

ĺ.o€ađtu!.e|. a |.?Kások alapterülétét. A nyilvántartás szerint':az éBĺitetel.ben 24 db |a.
Kas. ta|äłhąto, ]]14 .m"', ne''tt'oalapteruleten' A kozös teľü|etę|t ezen fetÜŕ998 m2-t tesznek kĺ.
3Í ';o,ssrę9 nęft9 |?lóhaz színtt9ni|et (a pÍnceszinten ttĺv''ti|);'2.21Z.,n?,Ąpinceszint żso m2. it
lÍb|jĘato! ľi1!ęl".p'"dat śzolgáltaffi Kezeltük és va|óságosnar ľogadt'lx:e|' Ívle|Eké|tĹik a 6
'.ĺ1E-.1?t.9lę':.2' q.b.j |"P:.'} f.r'oľ.g.!|qľokon ą.telek méreténé! ě|téľés mutatkozik,..a Tĺtajdonĺ'
Ep aclatait t.og.adfuk'el hite|esnék, Helyszíni, egyenkérlti.a|apterĺiletĺelméĺésre.ĺĺs egv.eni{énti
Torga|ml ertěk'ÍneOhatáro'4asľa nem s3ó|t. a megbízasunk; fflä rĺlegrende|é.ś éš ńunkadí-
-|ľľĘ nfľ taĺIa|mąĺza. Ą1.épĹilet n9rn tárc9śház, fu|ajdonihényadokriĺńcsenek.'ĺ rożośterti-
.tet9]< {ĺoz't9kedők' |éposőhäz. śtb.)''.a néttó s-zí"nÍ.te.rü!ętbe bä.ĺĘ'F i ĺ lä':iasn.a=l łősźł..szeha-sonJĺ!ó árak atäpteni|ete nem tarta{mażá á rożis teniĺeték méretét, ezekáĺ csak mint
.ęsiľeijiaľy€lot ves91uk figye|embe. 'A ťeáliŚ 'értéke|ęs miátt.ée tis'szehaśońlĺtó tĺutäzatban
:ä'faj|agoš;'éifékéĺcśökkłĺihtétŁilr,

,ťľ iT.g3llał"k értékeJ,ę'p,gł5qtzetett f*tq'.d'.?!: ;F.?éÍt .hé'!ysżĺńi szernlé.f'tgt'o$q'ą[, fe-6y.'képeket
'készíte'ttünk, 'szóbeli 'tájÉkoztatást káptunkl környezeitanutrnányĺ véEéztunť-3ś.",.:Onkor.
ĺnáinyzaÍnál informálffink. Aforga|miertcr męgá|lapitásáľro. maifi'ínüŕä ĺ'rłv ľletdrrri
y1t1li. a.ny.om!ato''tt és' éz elelttĺonikus. szatsątfn"ń ĺ"ll"náio'-;.Jáňi;ü.ňáš š'äřažääii
a[a|'ľenoe|KęzesĹinKľe bomátott árakaĘ és äzAyant.'|mmo. KfĹ adatbazisának ĺnfo'rrĺäcióit]
Az Ańso| 'fiĺą|yj Vagy.onértékelők s'zővétsége (Rlcś) szerint äz..o-nnv.1pp6p 

.Mar'ket 
Va|ue)

?:3...:''y,.\Ľľľ'!ľ9k aea3:''ě1r,.9meJy ösqęérĺ,egy'vagyonÍáĺgy'ban va|.ó ér'dekeĺtŚég mé|.

l1]ľli"'ľlľl'9í.nl|9],:=rjies f5Ęnę1.!es;né1żél:t.áłégnag'oĎo vamszĺnĺsesóařeiáá.
naĺol'A pontoq ar ]csak versenyeztetéssel á|ląpÍtható męg'

Feĺételeĺĺ

. Az€ĺadő hajlano'đ'az eiađásra.

..-At,;ädásĺłé$lidářgyalaśok. 
|ę.po'nyo|ltísho;-{g.y..',ę'Iennbe ý.évé: a';ý4gypaÉi"rgy] jě|lęgéÍ; és apiacihe|yzętej.'9sqeý hosszúságú időtarta|ii áĺ reńde|rezégrę.:

. - A táęy' alásliđősz<łkábäň áz érték' nem vá|tozik.

.. 
ĺ.yę9yołi.Ęioy.;irynaoo''11.|enit Pj|cra;''rnggńyaě1ése.rnegfeté|ő ĺ'|ýj[váąogságga| tcirrénik.

- Ąltatánostó! e!téľő..speciális''vevői:k(il<in ajánlatot neľn. vesz'Ělĺk' ťľiýelemňá

ile$ó szi ńseľ.ĺi |ęÍe!ĺ szłľn.ítása aĺapadątok;szefi nü ;

ł'
r''. /(r/', ,/

ttI

Budapę'$V]||l'.Ep.Ey'g5|1'*:ü;..|.5:3662$h6z
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Aváńtjlirimo Mémôk1 ésl|gązságusyjśeékéľtoi .Kfr. o"

,5,?AĘné*...sze.mítások nšÍtp.tpépítetts'z.inttsrület éltetelése fpinceszint:kiyé'Íęlěve|}

1 Éńéľe|enrĺo í 2 3 ,4

"v|'tfil'Pŕffi
.1. .'iĘ|í]'-ĺ.Í

lülir's*éliĺ'
lĺ'iłirali4.6l1

3 Gazdas,ägÍ téhyezők.
'4 :Fq !-9.@'000" ż'g00.0oo ĺ.5]40o.000' $i:O0.t(ib; Pí 3!0.9.00
5 ląformácĺó fonts ľĺý'łętii: ; ltłAV|lléěk l.|Av|lĺ{iÉli

.NÄv|t|ěték
NÄÝ.ry@|ś

6 |ńgatĺan alap'területe {m 2ż12,99 .Kl,@ 5ĺ]oo gg,s' ,86;po. 49,00
7 Fajlagos ář(F'tlm.) {95:4í3 á4i'8Đ: 4!7255 4400m 423.zffi .lĺśl4694

I lngątLan jęl|gge .ĺr*qą*']@p''eü ĺt';ěłd,iłłäľĺ'^ .Th: ň'6'k'a|(á'6 ĺh:.Ô!öRláĺÚáś ni:.Ö'i'ldäldÉ T.!i.'iÉtläľĺt
I M."áť;jeĺJwe .TlaÍzał.í.@ TłánáĺÚdó Iľáitä(cřr rń,ulxa TľąI'r?.&4
ĺo Korĺekii6s tényezt 1,00. í'0o 1,00: ĺ;00 í'o0
1,1: Tu laidonio.qi .vĺszonv ti'iĺnĺ.-ĺłaĺoĺr Tuląj4oo ťuľďđon 'ĺulaJdon Tu|äiđpjĺ Tulé1dqŕi

12
Kor'r.'e' lĺciós.Íényez6 (mtiszatĺi érték

Ó's0 0;ô0 tlao ą9p Q;80
13. EladäVajánlat ldöporłtia. 20:tB; 2016. 2016. 20í6. 28Í6. 2576.
14 Köřrekciós'ténýiż6; +,i 100 í,.00. 1,;00 ĺ;90
ĺ'5 Kořľigá|t fu (Ft) .Í5:aQQlQp,o

r,7:84Ü000 .ĺ2320@l äl2ü.th0 {7040 000
í'6 Koľĺígált e ysé.gár (FVÍni 348 330 353 46b: :3Ąg.8M :3520ffi1 33j-.6pí E17X.#|
11 Heĺysilni tépyezők.
1A Uä; .ua- uaa U?I Uäl'19: KoĺĺekcióstényezÖ' I,q9 í''00' {,00 1.ĺ00 't,00,
N, Áz'1:pB ii|e! koľa.' müszaki ál|apotii wł] . jobb lobl uä'j

. 
jobb

? .Korrekciós tényęzó ĺ'i00 o;Eti 0;ee. {Íio 0;98;
?2; ua, iUä.' .llai ué. uA).,
2ł Korrekciós téhyez{i .1i00 Í,@. .ĺ''00 í;oo íł0o-:
24 Koili g á|t €gys é'sái'( F.t/mÍ Bśd'.83ô. 3534ä8 ;342i808: 3í8 {80 sę6 695, "94o.Bool
*l

8,:
.EíadhatóságÍ:ta,yezők.

KomfoľľfokozäĘ kÖzrnOýek. Uäĺ ilfi: H?. uą. uŕl'
Zĺ:. Korrekcirs.tényezö ĺ;oo 1r00r {;oo í"oo. Í'0,0
il3: uą. rga. ua. t18,, :uä;
B, Koľękę'iÓs tényęzö Í'00, 1,ffi ĺ.Fij íl00. {Í0o

IQ: ÍýlÍszäki.á||äpot .'Úá. |lé: ua. :U.3;. ua!
,'31' Korr.ekciós tényetrö í,0d; 1;oo ť,0o, .ĺ.a-p ,ĺ;00..

?2 Fájlagos' forg almĺ éľték.{ Ft/mł W,ffie 953':í.9Q ,g{g-so8, 34q,40S .36S.605,, 34obň
:33 SzáŕriÍt.ott.forgalmi. éľték FÍ .TS2 777 515
34 l0-0llr

ĺ.'tľ'l,ípj*élý''*'j$9l(*.Íartłiĺlitąż!Eä a tuléĺo,oľiĺlľiáil.$yrłlähp'.iąp s''39r1líÍ9tt nagyságť|iť'íiiďie.Rilet

ÍĽ9Ľ.?l''-";:Ąz 
rJ]a .iel.e.1ltĘ.ę.9:"|!,$ az;'é|én'külö kęĺeslet.miaĺt ä.ľrasznalt iäiasöŕ ĺĺacen r'e-

ä lertěK n'öve kedés v'a|pęzínÉs Í.thető;

I
trii/

Ęuďapęg1 V! |i. Bĺ'ódy sähdo'ŕ u.' í s. 36ô23 hrsz

\t-
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AýäntJnĺmo Mé'iÍ'öki é9 |gąągágügyilsząréŕ0i Kfr. 7

Pinceszint érÍéke|és

'1, Eřtěĺĺe|ęno0 1 t2 3 4 5
|iť,
.ł|.i;; "1,;, ' !ii1;jj,t*',, -,1, ii"''.

iiirll!ü,i,;:rii:/.li, i
l/llLMáliá.]
,.ifĺ:li:.: :..',i.,: ::;-:,.; t:.,:r .:i :ti

iíiir."úJĺ'
,,.,ĺ:,€'vj.!ł,'i

:3 Gazdaságl,iényefik
4 'Ař6t) 6,200 000 4tooo@ 1í.i30000.0 3 0-m,.090 s1m0,00.
5 |nformáđôfoľĺäs NÄvl|Bqk' }ĺAvlĺ!Ék NA.łĺĚeii. ;i*Av.ĺĺleto!i .NAVJIhtót

6 lngatlän dtaPtęr0|ete (m2) zĚe;óii ss''ĺĐ a9í9q 145,00 35;@ sz,oo
7, Fajlagos är{Ftŕm.1 ĺoi ĺse. ,t12iaz7,

í.p.p.11z6 ĺoJ6r!.9.
,g:5r:1:Ą égozz.

I lngatlanjel|ęe . Nimltĺsäś}ŕiŹi
p.irloF. Ęínce PincE PincĐ :Pińcä Pinaě.

I Az.ár iälé'qe TťaBąkcřÔ T'łdliźák,iÔ Tra'neal(Hó Tľáhžaĺ(dló: -Tđ'za|Gió
'1,0: .Koŕťékćiós tényezö !,t@1 1:;00 í.;00'. í.ąłl 1.00
1:1 Tulaid.onĺogl viszonv ł|pł'ń.rĺajqo{' T'Üląĺdon Tĺlđ0on Tqlajdön Tłďldort ,TllláJdÉÍ|

12 ,,0.80 o,go ôĺo] ,q"9q 19,9p

,l:3 EEdáďéjän|át idöpontja 2,916i. 20í6; 20ĺ6. 20;16, 20í6: 2Qí6.
ł,ą. .KoŕrěRdĺls tényezô í,B0 ĺ'0g 1,00 :í;00 7.

í5r Korĺigáĺtár{Ft) 49Q0000: ]]32ć0000 9040r()00, 2.400,o00ł 4-080í0ü}
i6: KoĺÍigáltłegységar. 

1 
Ft/m2) 8Í ł8'ą s,'ĺ.9?i P4,)1p3::. 36:m5 .€ili.s7,i .7B#ż

. rl'7' ,Hętyi'zÍńítényei,k

l8; ]E|he|yezkedés.a keřüĺ€En.bé|ül' É. ga,. rua. ua. Ua!
19 Korrekcios.tenýe?ó'' :ĺ;ocĺ ĺ'00 t"ooj '1,00.,1 1',00,

:..fu Az épülét. K9ĺa, m0szaki á|tapoĺa Uŕlr llłą. l.oÖh .ľ6szát't) .üä;

21 íioo ĺĺdo OiSo
-'1iď2'

t,0q
ż2 ĺľÄ,,

"gEt.
ua: uą.' 'uai

z3 lorÍ.e.kpĺós-té.nýqiÓ/ ĺ'00 ĺ,oo í'0o lioq: 1P:9',
24 Korĺigáit egys égáir (Ftlmz:1 p1'.0ô8' ,g.ł8ż. 84jí03 8.2.65í 691*tg :TBffif
.2!5 Eladfiatisági,téw*ók
,26 Komfo r'tfokoząt, kÖzÍn gvek ua. ua. .ua. .Úŕi! liiä].
27 Ko.rrěkě.iřś'tényez' 0 ĺlo0 1,90 {,oo t,00: .ĺ,@
.Ż8: Haszĺtál}*ilóság; a|apÍaĺą. |oa tot ua. U9; llô; lliä:' ÍÍä-
n, KoÍrętoirŚ těňye*g; f;ll0: í.'Q0 ::t;00 í.''9.0'l. 

.. ĺ.@
'30. Müsz1aKi''ä|läpot üa. ..{läi.l Uä; 1ł9i. Úa;

.3ĺ 1,;00 lps-^ í'00 ĺ,@ 1.'(Đ
3Z i FaJ lago€.f"ęr'gą|ni éłtét(F' t/Íľ'?) .ffintau sĎ ĺ'8z e+íi'3 e265ĺ 69:g4e iPaz
33, SzámÍ.tiŕt .Íorg ä| mĺ éľték'Fś s*í f8.74i}9
g4

'.ołł
.ll

Htłdąpest ľlĺłł..ĘfffrJ'lsÉndot'xii..í5. 36ô23.ihľsz ĺ
. ,i:' /, ,!;1

Irt
r)
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Aväńtlmmiĺ.ffi $pnőKlpg:.|gęzságĺigyĺ9zaké.rt.ö-lKfi i t0

t, 'p.íttłé' ĺyęk'értékeiěse,{9' dbsarázs, 2 d-b nyŕott :#ín, ĺ e'łĺ6 łał,'oo)

Nyítotf szírt...(4|'

Gaľázs {6)

GaÉłs {?tll.

Fizikai ál|apot.o/p 40
40

Eöĺnyezeti ál|apot7o' 40
tĺjęelłíälĺításĺ iiig; r.ítti, .25 000
Épiituénv-éiap.terŮ|éte.m? 13.75
Epĺtm.ęny śzámíto^.!t.é.rtéke ]Réttó'Ft z2aaia
'Atď?v.a/ĺ 5'940
Építmény értéke. bruttó Ft

Fiżkai' á|lapot 7.o 40
Fu nkcip'ná | is á| lapď o/o 4A
KornYe4étilá| |apĺĺÍ oó 40
Újrae|öá|lítási Ktg Ftlmz ati-5,o00

ł3.75
Epítmény szämított értéke ńe-ttií Fl ,7,4r800
,Äfą:z:ĺýił

.20 í96
.".gĺigš.6'

F"'zikäi ä||apoti% 50
40
:40

Üĺ raęlaáii ĺtasi.KE',' řü'm? g0:'OO0

ÉpÍtménylá|apťenu|ete m2 78;00
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Rvánt.lmmol.Mémqki ésljgézpágiigyi'beatĺéĺtöi xń' I

GanŁs (.l0)

Nýitott szíň.(:!:5"Í 9J

FiŻĺkaĺ 4Üqpot o/o 40
Fgtl' |ípíoná|iś á!|apot194 40
lĺo.ĺlýezęti á| lapot.% 40
Ljjraelőállítási lďg' Ft/ď sCI 000
Éaĺtménv ęlapten] lete m2 18.00

,5760.0,
,fuĄV",t, {tô52,
Ei'ítrn éĺ y é.rték.e'b.n tólFt

GanáŹs{11-í4}

E!äBéiä|ápot7o 40
FunKcioná|is áĺĺapot .ľp ?ĺ0
Ko-rnyezeti' á! iépo"t ýo 40
Újraei(iällĺtasi *tg. . Ft! m2

.ÉpíÍriény ala pter'uleĺę . 

m 
2

7'eÚ0j
ĚpÍtmény számĺtottértéke nettó Ft ť30.ł0b
sá.27:%'a i$żeos
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rzlwi álliapot.óĺo 50
Fünkoioná|iś á||apot oÁ 40
Komyezeti á||äppl'% 40
Újiaetőál|ĺ'tlĺqi ktg. Ft/m? ':B-5 0.00

6.&00,

-Jl'7,6:400'
Af'ą,27o/o .4T.62Íl.

.i.'. ĺź.ä['iäe-:."'
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7'8:00
gggj$ô0

Äta.27olo 4g7.l*źi.
Építméńy' értéké bn$t6 Fł
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NyłtcĺÍt.sżĺn' {í,5łí. ) iż4.a28
Tárolik.i'ą.db. 547'7 7,

í.933 148

sí - ĺÉöĺdter{i| eŕ'ě*éke|és

2,085.
Be*ép.ítet|en..terĺ}let fájta go s értét pym?

.2s-CIt'oo:o

!21 25P:080
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ĺ
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Avĺ;1;im'r.npMémökĺ'éslggzságq'gyíisza|iérĺő.ixn; 1'1

l A.Ké1p$nyseprĄháanak nevezett késő k|asszicĺstä:stílus'ú lakóhaz Hi|d Kálolv teľvei alao.
ján-' í851-55 köz9tt'éptilt. ,Ąz.eÍéděti|eg U. a|akú épriletet 1'86eban a 'te|ek baĺ đdäÉn .udvárj
számnya| toldolt{tĺ.rnegi A,B, 9.Ép'u'!"Ja.me-g!.evezésük. Az' utcai s''zamy pince.+ földszint +
e.ĺr.lęleÍes, nyerggtetis. cseľép héja|ásti. A később épti|t udvarilszárny e|ső'harmada fcildszint
+ éme|étes, hátsó ŕésie-;pince 't Í'''9.|dszjn! * 2 erne|etes, félnyereg tetŐs. .ą. ĺélék resrcńy,
|r9ss7ł!;.11gy 9|dą[ará.ęyrÍ' Az'1utęaĺ'épulétuen 'rěfi<arĺ, ütio" n{arväny iép*ó ŕÉIet,äz eme.
pjre' amit.ko;ácso' |t'va1kortá!s3''9gýlvez. A, lakóházbän |ift glincg; A ňomiokz:'ton.á ép'ítteto
ľę{'é1ysęe.ro'mésteĘ P"ugť: Mih'á|ý mest'ęrs.égét nřĺeu śzobor á|l. Az'utceĺonti .épĺii"t
|akä9ęi1ak'be|magésęága 3;80 m, az udvariaké.3,o''m köni|i. Az utcäi épü|et a|att.ťé.o|a.'bolt.
ĺves p.iĺJce tä|á|Ętó. Af ütoai,p.inoe bejárat ä ĺob'b ojdalon. csak 1.60 m,-ą b.a|.oldaloii és.az
udv-ítąn 1;8.0:m. A bo|tĺvęs.pJpcé"k |egnagyobb belmagässága 2,8o,2,7o, és 2ií5 in. A oini
cékfé[9ĺ;vizesęk,'a pincékpiszkosak. m1lködő kozrn(ÍVekinílhcsenék' A ba!o.ldalÍqtcaĺpíńcä
Penjq1q|ap. bürko|at b|álható; ä:tĺibbi oińcepsz beťonozo''t.Ę tĘ$|a padozatú, ĺi. fotoes. '
A.lakóJiéz z,ą1tsoľpg' L.aĘk'ĺ1'bęępĺeýsg'lĺtesla 9ávaläpcizassál. sĺgete|etien, égetett agyag'
l9p||.lél["nő' Ęĺaza$ajl'|9gt3.-o?ľgabdĺtozatri pi.n.ę, po1pszstiveg'koznerysó, eš ŕageľe;oäs
żáro födémsierkézetté|Ęéś1ti'Jt. NĘm á|'9kltották:társashél7ń,1i'ĺ1:'önKormányzati:tuläiłon. nz
ulcai és.az' udvari.hgmlokzéĺ.'.kop.o.tt,' vakolathiäný'os. A.kapua|j'tegla pádozátú. łż eŕeszcs'a-
l9ľa jaÝito$:j,! 

3|lapo'1ĺĺ.1í1'eÍe-9'z9'.9szk{l1at.Ę'.o''ĺtl9dt..R kéményę'klägy'ĺésże ru'ěĺeit" a łeto.
b'ädę.ozas javÍtott, .he|y.ÉnkgńÍ. íij.á[apotri, Az épüiet 'nyíläszáľiĺi á|b-iäban .riilĺex. 

'ńéľlanv

laká.s'ba,g hószigpte|t, ab|aRok. vEnnak. Az ép.ü|et:tetőszeľkęzete íägerendás' áoszercs' Á
g9rénd?k he!ýenként koĺhađták" ä. csomópontok męufę|e|őek. Faänyagüé:oeiĺni auditálás
jäyasłi.|tł A cseĺép héjatąs jó;;bB'ázás.nem |áÍszik, Íető.hószigete|ěs nlh'iE. A csatbrna és a
'sf1'.ä!a.9v..e'ze1ék"!. 9 

.pincé'b'sÍi 
!ätsżó helyeken jó, felűjÍtott ''á!!ąpotriar. ,Ą takar.t.ŕéżetékek

feluj$ásärĺól nincs.inforrnáoiónk; älfl$Ęluk vělhetőén ązlé'püieJ korának:męgÍeíélő"
A' udvargn a: ba| o|dalĺ ępÜlef ;v-onélál]g.|ét keréknyoriĺnäk megfe|e|á :bétón iárólap ibrłľko|at
V€n. A 'te|ek jobb és bäl.oldalán.Rb; 30 gépkocsi számára vąn p3r'ko|óneý' 'ŕĺiiłiień tégla,

M ű szalĺ |eírás, dĺagnosztika

á|lagrnegö és, :karbaritláńáś

réśżbén;fäřloĺtlérnéz. épitéś'(i''uer'azsokb.qą ĺészben.[yiloĺt seín álä'g ĺiĺ..:szauáa téreń y . !

$ilť$K'{tdf1.o5'.fjĺa.p9a gyęnge.kt'zepes, az.]uuveĺ ęrnanyábó.Ltĺ i,iffi i,i,.m.tu.

Ąą ipg.aÍian:ko'r|ä'toeottan:'f.oÍgäĺoľ,nĺiépęSł'töľvéný ätápján,

:MěgtĺzáluB,k:a '|akaspj<.egye..nkéľti.ér,jéke!éséľe nem te'feđt K,''.d1néttó. szinÍtęr.ü-|eĺet; ami
m'a.g.áb'ąfog|1|'.ai{?kásokať és.a.koztis haszná|atú teru!ętęKe]tt,.a pinee kiveteÍevdĹ vaiämint
a''pĺnce.Śäntétaz E:ĺapon szerep!fi ä|aptęr'ülďszerĺnt éľtéiłeľtuk' Äjakásokattartrlrľĺazó neüó
szłntęľ!ł''l''#t esetéibśn ée ö,f9z'e".ba.sgń1p arar áilaýós äľápotrl, r<omfo{os;iárái.sk'ä-ý.đäŁ
;KoÍuŤ.|aK A |äKáŚok.Bontos forgä|mĺ5rté.|te 

99a!! e'oľeqkéntł..szemtévę! álÉpítľlatđ: ľĺäg, égyeoi
Bftér,éśéĺ(.ąffđh#nąk' fé*v.es;'ďhel.yezke{és; koniruŔŕóĺĺożat,lĺluáee'äi|gÉ.ttĺ.9p'jähl -.

Ęuĺgp"p#Vłĺĺ' B.ľódý. šáľĺdoc. u- ĺ5;..36Bzí,h*z ĺ'łł /ii 'it i*ť
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