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a Képviselő-testiiletnek az

Budapest Józsefuáľosi onko rmányzat
Képviselő.testülete számára

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényá|lás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

l. Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuáľo:i orrkoľmányzat (a továbbiakban: onkoľmźnyzat)
tulajdonát képezi a Budapest VIII. kerület, Üllői tt |6lBi. szám a|atti, 36763l0lv48 he|ýrajíi
számű'-118 m2 alapterĹiletű, ftjldszinti nem lakás cé|jára szolgáló helýség (a továbbiakban: 1.
számu Ingatlan), me|y kizárőlag a Budapest VIII. keiÍilet, Ülđĺ ĺt 18. száir.a|atti,36764/0/NI
hľsz.-ú helyiségből közelíthető meg, Az 1. számú Ingatlan az ingat|an-nyilvántaľtásban egyéb
besoľolással szerepel.

2. !. onkoľmányzat tu|ajdonát képezi a Budapest VIII. kerület, Ülloĺ ĺt 18. szálm alatti,
36764/0/N l hrsz.-ú utcai bejáratú, ftjldszinti és pinceszinti 756 m2 a|apterulehĺ, nem |akás cé|jfua
szolgźůő helyiség (a továbbiakban: 2. szźtmű Ingatlan), és a kizitólag ebből a he|yiségből
megköze|íthető 36764/0/N3 hľsz.-ú 28 m2 alapteitiletű, ftĺ|dszinti nem lakás céljára-szollarc
helyiség (a továbbiakban: 3. számulngatlan). Aiingat|an.:nyi|vántaľtásban a2. számil,illetve a 3.
számĹl In gatlanok ĺizl et besoro lással szerepelnek.
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(A továbbiakban egyĹittesen az 1. számu, 2. számll és 3. számú lĺrgatlan: lngatlanok. Az
Ingatlanok alapteľülete összesen 9Of mf .)

Az onkormányzati Házkeze|ő lroda a fenti Ingatlanokat egyĹittesen 20L4. jaĺluáľ 15-én vettę
birtokba. A birtokbavéte|i jegyzok<inyv tantsága szęrint az Ingatlanok jó _ (4)-es besorolású -
mĹĺszaki állapotúak' rendeltetésszęríihasználatra azonban csak együttesen alkalmasak, tekintettel
arra, hogy koľábban műszakilag egyesítésre keriiltek, tovźlbbá akozmu kialakítás is közös. Az 1.

szźtmu Ingatlan flĺtési rendszere közös há|őzaton működik a f . számu Ingatlan pinceÍűtésével. A
fűtést' a floldszinten ciľkó szolgá|tatja légbefuvással, a pincében pedig ľadiátoľokkal. Az
Ingatlanok többi részen padlófűtés van kialakítva. A két rendszert a 2. számű Ingatlanban lévő
kazéĺlházba telepített, 2 db kaztn működteti. Az I. számú és a 2. szźlmű lngatlanokban lévő
vizesblokkok egyetlen vízfogyasztást méro őttra vannak kötve, mely óra a 2. szttmu Iĺrgatlan
pinceszintjén kęrült kiépítésre. Az Ingatlanokban kialakított közös közművek, valamint a
helyiségek műszaki egyesítése miaÍt az lngatlanok k'lzárő|agegyĹittesen hasznosíthatóak.

Az onkormányzat Képviselő-testtilete (a továbbiakban: Képviselőtesttilet) a IIfl2O16. (V.05')
szźmllhatározatának 1. pontjában felkérte aJőzsefvźrosi Gazđálkodási KözpontZrt.-t az összesen
902 fiŕ alapterületű Ingatlanok egyĹittes béľbeadására vonatkozó, nyilváno s pá|yázat kiirźstra
945.267 ,- Ft/hó + AFA béľleti díj cisszegen.

A Képviselő-testtilet fenti hatáľozatźnak 5. pontja rögzitette tovźtbbá, hogy eľeđménytelen
veľsenyeztetési eljáľás ' esętén az eljárás eredménýelenségének megá|Iapításfua vonatkozó
tulajdonosi, bérbeadói döntés meghozataLźpa| a Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottságot
hatalmazzafel.

Erľe tekintettel a Képviselő-testĺilet Yźtosgazdźtlkodási és PénzĹigyi Bizottsága a 787/f0I6.
(vII.22.) számuhatźtrozaténak 1. pontjában azIngatIanok együttes bérbeadására - a IIfl20I6. (Y.
05.) számú képviselő-testtĺleti határozat a|apjźn - kiíľt nyilvános pá|yázatot éľvényesnek, de
eredménýelennek nyilvánította, a határozat 2. pontjában pedig javasolta a Képviselő-testtiletnek
azIngat|anok egytittes bérbeadásáravonatkozó, nyilvános egyfordulőspźůyázati eljárás - újbóli _
kiírását.

Ezt k<ivetően a Képviselő-testtilet a 19612016. (X.06.) szźlmuhatärozatának 1. pontjában felkéľte a
Józsefuáľosi Gazdä|kodási Központ ZÍÍ.-t az Ingat|anok egyt'ittes bérbeadásáľa vonatkozó,
nýlvános egyfoľdulós ptiyázat _ ismételt _|<lírásfua, enfita| minimum 978.800'- Ft/hó + AFA
bérleti díj összegen. A Képviselő-testtilet ebben a hatźnozattlban is kikcitotte, hogy a péůytzat
sortn az Ingatlanokľa nem adható be olyan ajén|at, amely a Képvisel<ĺ-testrilęt 248/2013. (VI. 19.)
számu határozattnak 8. a) alpontja szerinti 25 oÁ-os bérleti díj kategórićlba tartoző (italbolt,
dohányárusitás, játé|<terem, szexshop), illewe nýlvános internet szo|gźl|tatés (inteľnet ktnéző, ca|I
center, stb.) tevékenység v égzésére vonatkozik.

Ez a pá|yázaÍi fęIlllvźls 2016. októbeľ 19-én került kiírásra, a pźiyázatok bęadásának hatáľideje
2016. november 9' napja, a pá|yźnatbontás időpontja pedig 2016. november l0. napja volt. A
pályélzati felhívás érvényességének időtanama a|att egy darab pá|yźzati dokumentáció kertilt
megvásźt|źlsľa, de ennek ellenéľe határidőn belül egyet|en pá|yázat sem kertilt beny(Ątásra az
Ingatlanok béľbevételére vonatkozóan.

Fentiekľe tekintettel javasoljuk, hogy a Képviselő-testtilet a 196120|6. (X.06.) szélmíhatfuozata
a|apján kiíft pźiyázati e|járást nyilvánítsa éľvényesnek, de aján|attevő hiányáhan
eredménýelennek.

Tekintettel arra, hogy az Ingat|anok bérbeadás útján tcjľténő hasznosítására irányulő pőiyázati
kiíľás kétszer is eľedménýelenül záru|t úgy, hogy egyetlen ajźłn|attevő sem jelentkezett, ugy
véljtĺk, hogy az Ingatlanok béľbeadására ľeális esély nincsen, ezért a hasznosítás koncepcióját
cé|szerű megvá|tonaÍni, és az Ingatlanok béľbeadása helyett javasoljuk a Tisztelt Képviselő-
tęsttilet számára azIngatlanok nyilvános pá|yénat útján töľténő, együttes elidegenítését.

A CPR-Vagyonértékelő Kft. (Lakatos Ferenc, ingatlanvagyon értékeló) tital2015. július \f-án
készített és 2016. szeptembeľ 26-án Íiiggetlen ingatlanfoľgalmi szakéľtő (Gódor Lász|ó) źúta|
a|<tua|izźit értékbecslés szerint az I. számu Ingatlan foľgalmĺ éľtéke 21.250.000,. Ft (180.050.-
Ft/m2).
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A GRIFTON Propeľty Kft. (Toronyi Ferenc, ingat|anforgalmi értékbecslő) źůta| 2014. tryť/ris f9-
én készített, majd a fuggetlen ingatlanforgalmi szakéľtő (Gódor Lász|ő) źita| 2016. szeptember
26-ánakÍ'JalizáIt éľtékbecslés szerint a2. és a3. szźlmll Ingatlan foľgalmi éľtéke 125.570.000'. Ft
["gy -' átlagos (fiildszint + pince) foľgalmi értéke 192.000.- Ft].

Apá|yázatifelhívástaza|ábbifeltételekkęl javasoljukkozzétemi:

A pá|yázat céIj?: a Budapest VIII. kęľület, Üllői űt 16.1E.. szźtm a|atti, 36763l0lV48 helyrajzi
számu, 118 m2 alapterületű (kizźrőlrag a Budapest VIII. kerület, Ültol ĺt 18. szám a|itti,
3676410lNl hĺsz.-ú helyiségből megkĺizelíthető), és a Budapest VIII. kerület, Üuoĺ ĺt 18. szám
a|atti,36764l0/N| és 3676410lN3 he|yrajzi szźlmu (L<lzárőIag a 3676410lNl hľsz.-ri helyiségből
megközelíthető), 756 + f8 m2, egyĹittesen 9O2 Íŕ alapterü|etű, üres önkoľmányzati tulajđonú
ingatlanok _ kizárőIag együttesen tĺjrténő - elidegenítése.

Az Ingatlanok minimális vételára: 146.820.000,-Ft(2I'250.000,- Ft+ |25.570.000,- Ft)

A pá|yázat e|birálásźlnak szempontja: a legmagas abb vételźr

Aiánlati biztosíték: a minimális vételár |OoÁ-a, azaz 74.682.000,- Ft

Fęntiekben foglaltak a|apjźnjavasoljuk a Tisztelt Képviselő-testtiletnek' hogy járulj oln hozzá a
Budapest VIII. kerĹilęt, Üllői Út 16.lB. szám a|attí,36763lOlN48 helyľajzi szźlmu, i18 m2
alapteľületű (kiztró|ag a Budapest VIII. kerület' Üllői út i8. szám alatti,36764/0lA/1 hľsz.-ú
helyiségből megközelíthető), és a Budapest VIII. kerület, Üllői.tit 18. szám a|aÍti,36764/0lAllr és
36764/0lN3 heIyrajzi szźlma (kizćrő|ag a3676410lN l hľsz.-ú helyiségből megközelíthető), 756 +
28 ftŕ, egyĺittesen 9Of m2 a|apterületű, iires önkormányzati tulajdonú, nem laĹás cé|jára szolgáló
Ingatlanok pźůyázat útján töľténő, egyĺittes elidegenítéséhez.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás céljára szolgźiő helyiségek béľbeadására kiírt nyilvános pźiytnat |ezárásźthoz, tehźú a
pá|yäzat eredménýelenségének megźů|apitásźthoz bérbeadói döntés szfüséges, amely döntés
meghozata|ára a 1961201'6. (x.06.) számu képviselő-testtileti hatźtrozat 5. pontjának
fe|hata|mazása a|ap1án a.Yźrosgazdálkodási és Pénztĺgyi Bizottság lenne jogosu|t, azonban a
Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról szóló Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
teshiletének 66/20|2 (XII.13.) cinkormányzati ľendelete 15. $ (7) bekezdése alapján a gyakorlásľa
źúruházott hatásköľöket a Képviselő-testtilet részbęn vagy egészben koľlátozás nélkt'il magtthoz
vonhatja.

Az Ingatlanok elidegenítéséľe vonatkozó pźiyázat kiírásával kapcsolatos d<intés meghozata|źra a
KépviselőtestÍilet jogosult tekintettel arra, hogy azIngatLanok értéke meghaladja a 100 millió Fĺ
ot.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az Ingat|anok éľtékesítése esętén onkormźĺnyzat bevételľe tehet szert. Az éľtékesítés aZ
onkormányz at 20 | 7 . évi kĺ! ltsé gveté sét kedvezően befolyásolj a.

A döntés meghozata|a az onkorm ányzat részérő| pénzugyi ťedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon felętti tulajdonosi jogok
gyakorlásáľól szóló 6612012. (XII.13.) önkoľmányzati ľendelet 16. $ aa) alpontja a|apjźn a 100
millió Ft-ot meghaladó értékű vagyon tulajdonjogátnak źúruházása ęsetén a Képviselő-testtilet a
tulaj donosi joggyakorló.

A versenyeztetési eljárás..lebonyolításának ľészletes szabtiyaira a Képviselő-testtilet 136/2016.
(VI.02.) számiĺ, aZ onkormányzat tulajdonában á||ő ingatlanvagyon hasznosítására,
tulajdonjogának źltruhźŻásźfia vonatkozó versenyeztetés szabá,|yairő| szőIő határozat (a
továbbiakban:VersenyeztetésiSzabźúyzat)azirźtnyadő.
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A Veľsenyeztętési Szabźiyzat 11. pontja éľtelmében a nyilvános versenyeztetési eljárás kiírását
közzé kell tenni:

a.) a Polgármesteri Hivatal hkdetőtźh|źĄźn,
b.) a B onyo lító ügyfélťo gadásra szo|gáiő helyiségeiben,
c.) a Józsefuáľos című lapban,

d.) az Önkormányzat és a Bonyolító inteľnetes honlapján,
e.) az Önkoľmányzat és a Bonyolító rendelkezés ére źt||ő egyéb internetes hirdetési portáijain,
f.) az a) _ e) pontban foglaltaktól túlmenően a Kiíró döntése szeľinti más helyen, illetve módon.

A Veľsenyeztetési Szabáiyzat |2. pontja szerint a péiyázati felhívásról szóló hirdetményeket
legalább 15 napra ki kell fiiggeszteni.

Fentiekalapjźtnkéľemaza|źbbihatározati javaslatelfogadásźú.

H.łľÁnozłTI JAvAsLAT

. ., /2016. (. . ..) számú Képviselő-testĹileti hatźrozat:

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1) a Budapest VIII. kerület, Üllői tft 16/B. szőm a|att elhelyezkedő,36763/O/N48 helyrajzi
számű, 118 m2 alapterü|etű ftjldszinti (kizźrő|ag a Budapest VIII. kerület, Üllői út ís.
szám a|atti,36764/0/Nl hrsz.-ú helyiségből megközelíthető), valamint a Budapest VIII.
keriilet, Üľ0i ĺt 18. szám alatt elhelyezkedő 36764/0lNI he|ryrajzi számű,utcai ftjldszinti
és pinceszinti,756 m2 alapteriiletű, és a36764/O/N3 he|yra1zi-szám a|atti' fijldszinti' 28
m. alapteľületű (kizárő|ag a 36764/0lNI hľsz.-ú helyiségből megközelíthető),
mindösszesen 902 m' alapterületiĺ, üľes, önkoľmányzati tvlajdonú nem |akás cé|jfua
szolgáló helyiségek bérbeadására _ a |96/2016. (X. 06.) számű képviselő-testĹileti
határozat alapjén _ kiíľt nyilvános pá|yźnati eljárást érvényesnek és eredménýelennek
nyi|vánítja.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Hatáľidő: 20|6. december 1.

hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Üllői t|t 16/B. szám a|att elhelyezked (5,36763/0/Al48
he|yrajzi számű,118 m2 alapteriiletű fijldszinti (kizárő|ag a Budapest VIII. kerület, Üilői
út 18. szám a|atti,3676410lN1 hrsz.-ú helyiségből megközelíthető), valamint a Budapest
VIII. keľĹilet' Üllői út 18. szźtm a|att elhelyezkedő 36764/0/A/| helyrajzi számú, utcai
ftjldszinti és pinceszinti, 756 m2 alapterületií, és a 36764/O/Nz llělyráizi szálm a|atti,
fiildszinti, 28 m, alapterĹiletű (kizärő|ag a 36764/0/N| nľśz.-ĺ helyiségbői
megközelíthető)' mindösszesen 9O2 m2 alapterĺiletű, üres, önkormányzati tu|ajdónú nem
lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek nyilvános, egyfordulós páiyázat útján történő, együttes
étékesítéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatója
Ijatáridő: 20L 6. december 1 .

elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest VIII. kerület, Üllői íJt 16/8. szźLm
a|att e|helyezkedő, 36763l0/N48 helyrajzi számű, 118 m2 alapterĺilettĺ fijldszinti
(kizfuő|ag a Budapest VIII. kerület, Ülloi ĺt 18. szám a|atti' 36764\O/NI hrsz..ú
helyiségbőI megkĺizelíthető), va|amint a Budapest VIII. kerület, Üllői ĺt 18. szźlm a|att
elhelyezkedő 36764/0lNI he|yrajzi sztlmű, utcai ftjldszinti és pinceszinti, 756 m2
alapteriiletű, és a 36764/0lN3 he|yrajzi szźlm a|atti, földszinti, 28 m2 alapteriiletrĺ
(kizárő|ag a 36764/0/A11 hrsz.-íł helyiségből megközelíthető), mindösszesen 902 m2
alapteľületű' üres, önkormányzatitl|ajdonú nem lakás céljára szo|gźiő helyiségek együttes
elidegenítésére vonatkozó, nyilvános, egyfordulós pá,|yázati felhívást az a|źbbi
feltéte|ekkel:

a) a minimális vételár: l46.820.000,. Ft

2)

3)
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b) apźlyézatbiré/rati szempontja: a legmagasabb ajrínlott vételár.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdál|kodási igazgatőja
Hatfuidő: 20 16. decembeľ 1.

4) a pá|yázati felhívást a Képviselő-testÍilet 136/20|6. (VI.02.) sziámú hatźrozatźlban
foglaltak szeľint teszi kozzé.

Fęlelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkod ási igazgatőja
Határidő: 2016. december 5.

5) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási K<i4pont Zrt.-t a versenyeztetésí eljárás
lebonyolítására, és arra, hogy a pá|yźnat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a
Képviselő-testĺilet elé. Amennýben a pźiyázat eredménýelenül zźtrul, fe|hata|mazza a
Városgazdálkodási és PénnlgyiBizottságot apéůyőzatot|ezźrő eredmény megä|Iapitésfua.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Köąpont Zrt. vagyongazđá|kodásiigazgatőja
Határidő: 20|7. februźr 28'

A diintés végľehajtásáúvégzłi szewezeti egység: Józsefváľosi Gazdá|kodási Közp ont Zrt.

Budapest, 201 6. november I 7.

igazgatőság elnöke

Törvényességi ellenőrzés:
Danada.Rimán Edĺna

iegyzől
nevében és megbízásából:

**,k'r',

Melléklet: I db pźůyázat bontlísi jegyzőktinyv
I db pá|y ázat értéke lési j egyzőkönyv
2 db értékbecslés
I db pá|yazati dokumentáció
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P äůy ánat bontá sĺ j egyző kłinyv
ame}y 2016. novembeľ 10.én, a Józsefváľosĺ Gazđátkodási Kłizpont Zft. hivatďos he|yiségében
késziilt a Budapest YIII. keľĺilet Üuĺiĺ Út 1í{t. es Üuoi ĺt jg. szÁm a|atti önkonnářyzati
tulajdonú ĺiľes nem lalüás céljára szotgáló helyiségek uerletĺ jogának *egs"erzéíévei
kapcsolatosan kiírÍ nyilvános páůyázait kapcsán.

Jelen vannak:
A jelenléti {v szeľint.

A páiy är.atbontó bízottság tagiai :

- Illés Iswán a pőńyázatst lebonyo|itó Józsefuárosi Gazdálkodasi Központ Zľt. keľeskędelmi
bérb€adási Irodavezetőj e, a pát|yäzatbontó bizotts.ág elnöke,

- .Pl':s Eľika a pá|yäzatot |ebonyolító Józsefuárosi Gazdálkodłĺsi Kťizpont Zľt. Keľeskede1mí célú
bérbeadás i lroda ľészéľö |, a pá|y ázatbontó bizotts äe tag é

- Dľ. Kerényi Géza ĺigyvéd, a Jóaefvilľosi Gazdálkodási Központ zrt, iog| képviselöje, a
pályázatbontó bizottság tagia.

Illés István a pá|yázatbontó bizottság elnöke megnyi$a a bizottság ülését. Felkéľi Balog Eľikat a
pĹ|yázatbontasrólkészíilő jeryzőkiinyvvezetéséľe.

ĺllés Iswán ismeľtetĺ a péÄyźľ;ati kiíľrásban szeľep|ő adatokat' A pä|yázat. kiíroja a Budapest Főváros
VIII. Kertilet Józsefrárosi Önkoľményzat. A' pźl|yázat lebonyolítója a lóďefuáľosi cazdá|kodási
Központ Zn.

Apłiyázat célja; a Budapest Főváľos Jóxefváľosi Önkoľmányzat Képvise|ő.testĺi|et 19612016, (x.0ó.)
szÁmű diintése a|apjĺän a tulajdonát képezň Budapesŕ VIII. kertileÚ, üItrcÍ fi 15tB. szám alatt
elhelyezkeilő 36763MAĺ4tj9!1ľ$ĺ'számú, 118 m2 ďapteľĺiletű Íötdszĺntĺ (kizáró,lag a
Budapest VIII. kerĺilet' Üllői úť 18' szám a|attÍ, 36764tfiĺN1 hľsz..ri hetyiségekň.őt
megkłize|Íthető), valamĺnt a Buđapest' Wil. kerÍilet, Ünoĺ ĺt 18. szám alatt elhe|ye"ľ"ĺĺ
36164t0lil1 utcaÍ Íłildszĺnti és pinceszintĺ,756 m2a|apteľü|etĺi, és a36764|gty3 helyľajzi
szám łłatti, Íöldszintĺ,28 mz alapteľĺiletű {kĺzáľóIaga36764t0tŁt1 hľsz..ú helyĺségekből
megkiĺzelíthetó)' mindösszesen 902 m2 

'alapteľĺi|etiĺ, 
önkoľmányzati tulajdon|i, nem lakáůéljĺra

szolgáló helyĺségek eryiiÚtes bérbeadása nyílvános päl|yázat tújőn.

Á pályázatot az nyeri, aki apá|yázati fe|hĺväsban riĺgzített feltétełek teljesítése mellętt a béľ|eti díjľa a
|egmagasabb ajánlatot teszi. A pä|yázat egyéb feltételeiĹ az aján|attevő ä|tal megvásáro|t pá|yinati
d oku m en táci ő tarta|m,ĺzza.

I|lés István előadja, haw ? ajánlattételí eljánis nyi|vános, a Kiĺľó a pěiyźvati felhívást közzétette
Budapest Józsefuárosi Önkoľmány?At Polgármesteľi Hivata|b*'. ď Józsefuáľos honlapján
(wwwjozsefuaros'hu), továbbá a JózsefuárosiGaedáIkodasí KözpontZĺt.hanlapján (wwwjgk.nui, es
a Bp' VĺII. kerii|et, Losonci u'2. sz a|attí iľodájĺínak hirdetőtábláján, va|amint a.Ěolgiľmesteri Hivaal
kö|tségmentes hirdetési felĺileúein.

ĺ7.i1,,,
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IésIstván ismerteti, ttog azaján|at benyrijtásának hatráľideje 20|6. november 09. I40o óľa vo|t' A
benyujtĺ4s hęlye a Józsefuĺárosi Gazdáĺkodrási Központ zrt, 1083 Budapes! Losonci u' 2. alatti
Kereskedęlmi céhi béľbeadási lľodĄja.

i Illés tsfván ismeľtetí toyĺ!!Ą hory u.Kjtó 
!c|kti!o1te' hory a fenti he|yiségekre nern adható be o|yani aján|at, amely a Képvisető-testuiät 248nu3. (VI. l9'i*számtł hatéionían* t. ul pontja szeľinti

25 o/o.Gs ue..l.li díj kategóľiábatxtozó (italbolt, doháľtyárusításjátékteľem, szexshop;idewe nyitvános
inteľnet szolgáĺtatás (inteľnet kávézś,call center, stb.) tevékenyiég végzésére vonatĹózik

A fenti helyiségekre vonatkozóan egy pá|yázati đokumentáció keľtllt megvásáľ|ásľa'

A pá|ytzati fe|hĺvásban szereplő hataľídön belĺil nęm kerĺilt benyrijĺásra pá|yä771t,

IlIés István, a pá|yázatbontó bizottság elnÖke megállapítją hory a Budapest VIII. keriĺlet, tJ[ői út
16ĺF' sĺ.am alatt elhelyezke đő 36763l0lV48 helyľajzi számú, li&m2 atapteľĺiletťĺ fřildszinti
(kia{ľólag a Budapest, vru. kęľiilet, Üll0ĺ út 18. szäm ďatti, sslĺąĺłĺalt hľsz.-ri
helyiségekből megkiizelíthető), vďamint a Budapest, vilI. kenilet, Ülloi ĺrt 18, szám alatt
elhelyezkedö 36764ĺ0lN1 utcai ťÖlđszinti és pinceszinti, 756 m2 ďapteľĺiletiĺ, és a
36764/0/N3 heLyajzl szám alatti, frldszintí, 28 r'J alapteľĺiletü (kiaíľólađ a 36?6ilaty!
hnz..ú helýségekből megközelíthető), mindösszesen 90f m2 a|apteriiletti, ľoldszÍnti ĺiľes
önkoľmányzati tulajdonri, nem ĺakás céljáľa szolgáló helyiségek béľbeadásłĺľa mĺłsodik al|gtommď
kiíľt nyílt pá|yäat éľvényes, de ajánlattevő híányában eľedménýelen'

Illés István a pińyázatbontó bizotÍság elnöke a fenti helyiségekľe vonatkozó pá|yäzat bonti titését
berĄa.

Iĺ'm.f.

I|ĺés István lľodavezetö
a p áůy áatbontó bizotts.íg elniike jegřöki'nywęz.ętő

Đr. Kerényi Géza iigľéd
jegyzökönyv hitelesítő
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Jelen|éti ĺv

amely 201ó. novembeľ 10ćn, a JózsefvĺńľosÍ Gazdá|kođási Kiizpont Zľt. hivatalos helyiségében
készĺllf a fenti cĺmen lévő önkormányr'ati tulajdonú ilľąs nem takás céljáľa szolgĺłtó hetyisĘek
bérletĺ jogánnk męszelzesével kápcsolatosan kiÍľt nyilvá nos pátyázatról.

IlIés Istv{łn kodavezetö a pźúyäzatbontó bizottság
elnöke

(
Balog Erika ľeferens a pá|yénatbontó bizottság tagia

,Ä
lq \

Dr. Keľényi Géza ĺigyvéd a pä|yäzatbontó bizottság
tagia

1;
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ÉnľÉ ľn ĺ-,nsr JE G v zot<tľyv

Készült: 20ĺ6. november i4{n l130 óľakor a Józseťváľosi GazdáIkođasi Kđzpont Zľt. Keľeskedelmi. eé|tlbérbeadási lroda (1083 Budapest, Losonci u. 2.) hivatalos helyisegében.

Táľgy: Budapest WIL kerütet, intői út 16/B. szám alatt elhelyezkedő 36763t0lM48 helyľajzi
számú, 1I8 m2 alapteľtitetii ftildszinti (kizáľó|ag a Budapest, vln. keriilet, Üľoi ĺt lg.
szám alatti,36764|0ĺN1 hľsz..rů helyiségekből megkĺĺzelíthető}' valamint a Budapest, vnl
keriilet, ťnmĺ ĺt l8. szám alatt elhelyezkedő 36764ĺatV| utcai földszinti és pinceszinti, 75ó
m2 alapterĺiletiĺ, és a 36764|xĺN3 helyrajzi szĄm alatti, ftildszinti, f8 mf alapteľiiletü
(ki,ńrő|ag a 36764fiĺNĺ hrĺz.-ú hetyiségekbőt męközetĺthető), mindösszesen 902 m2

ďapteľiiletil ťóldszinti ĺiľes önkoľmfunyzaü tulajdonri, nem lakás céljára szolgáló helyiségek
eryĺitŮes béľbead'rísára nyilvános pźúyázĺrt útján éľtékelése'

Je|en vannak jelen|éti ív szerint

Illés István ismeľteti a pá|yárati kiínásban szeľeplő adatokat. A pä|yázat ki{Ąa a Budapest Föváros
VĺII' kerĹilet Józsefuárcsi onkorĺnĺ{nyzat.

A Budapest Föváros Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő.testÍi|et |96120|6. (x.06.) számri döntése
alapján a tuląidonát képezö Budapest VIII. keľĺiletn Ul|őĺ łit 16/B. szám alatt elhelyezkedő
36763|0lN48 helyľajzi szźtmú,118 m2 alapteľüIetíi fiĺldszinti (kizáľólag a Budapest, VIII. kertilet'
iitlĺĺ ĺt 18. sańm alatti, 36764l0|N1 hrsz-rń hetyĺségekból mękiizetíthető), valamint a Budłpest,
VItr. keľitlet tiilói út 18. az:ám a|attethelyezkedő36764lłlNt utcai ftildszinti es pinceszinti, 756 m2

alapterĺi|et{i, és a 36764lÜtu3 helyľajzi szÁm a|atti, fiildszinti, 28 m2 alapteľtiletĺi (kizáľólag a
36764lotNLhrsz.lli hetyĺségekből megktizelÍthető}, mindö'sszęsen 902 m2 alapteriiletrI, fiildszinti
iiľes önkormányzĺti tulajdonú, nem lakas oé|jáľa szolgáló helyiségek egyiittes béľbeađása nyilvános
pő|yá?ĺ;t,íJt:án.

A fenti határoratalapján a Józsefuáľosi GazdáIkodasi Kćizpont Zľt. elkészítette a helyiségĺe vonatkozó
pit|yáłatikiíľást amelyet kőnśtett a Budapest Józsefoárosi tnkormanyzat Polgáľmesteľi Hivatalban,
Józsefuáľos honlapján (uĺułtjpzseľvaľgsjĐ, a lőzsetváĺosi Gazđálkodási Központ Z*, hon|apjbn
(wtvw.iek.hu), a Józsefuáľosi Gazdrálkodási Központ Z*. Budapest VIII., Losonci u.2. szám a|atti

ĺrodájának hiľdetőtrábl{ián, a Jőzsefvźtľos círnü újságban és a Polgáľmesteri Hivatal köĺtségmentes
hiľdeté.si fe | ĺi letein'

A helyiségek másođĺk alkalommď kerĺihek kiíľásľą összesen 978.800'.Ft/hó + ÁFA béľtetĺ +
köziizemĹ és kiilönszolgáltatási díjon.

Az ajánlaťok benyrijtrásának hatáĺideje 20|6. novembeľ 09 1400 óra vołt, a benyńjtás helye a
Józsefurĺrosi cazdálkodási Központ zľt. 1083 Budapest, Losonci u. 2. alatti irodá$a.
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Egy páůyázati dokumenü{ció keľiilt megvasáľlásra, a pěúyäzzťl felhívasban szeľeplö hatáľidőn beliil
nem keríi lt benyŕlj tásra pá|y ázat.

Mindezek tekintetében a pä|yázatértékelő bizottság javasolja a Yárasgazdálkodási és Pénzĺlryi
Bizottságnak, hory a fenti helyĺség bérbeadására kiĺrt nyilvános pályázatot nyi|vánítsa éľvényesnek,
de jelentkező hiányában eľedménytelennek'

Tekintettet aĺľa" hory egyébésaevétel nincs, az éľtékelés vezstőjeaz értékeléstfarc.november 14.

l2mórakor |ezĄa.

K.m.f.

I|lés Iswán
keľeskede|mi bérbeadási lľodavezetö

pŁ|y ěłzatértéke lő bizottság ęl nöke

Erika
jegĺaóktinyvvefető

I2 I
ĺ'ĺ j.i ..,. :,; ,/
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jeryzökönyv hitelesÍtő



Jelenlétl ív

ame1y 2016. novembeľ 14.én, a Józsefuáľosĺ GazđĺĹlkodĺłsĺ Központ Zľt. Keľeskcdelmi célú

nerueaaxĺ lľodájában készĺilt a Budapest YIII. keľĺileą nrcs u. 24. és IIIes u.36. szłm alattĺ
iĺnkormányzati futaldonrł ĺiľes nem talľás céljáľa szotgáló helyisĘek béľIetĺ jogának

megszeľzésével kapcsolatosan kĺíľt nýlt pá|yńzatának éľtékelése

Illés István a páÄy äzaté*ékelő b izoüság e lnöke

. Dľ. Keľenyi Géza ĺigyvéđapźł|yáratértekelö bizottsĘ
agla

i,'
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INGATLAI\ľFoRGALMI szl,rvÉĺ,aMÉNY

a Buđapest vln. ker., Üilőĺút 18. szám (brsz.l36764|0lMt és a36764ĺtlil3) alattl.
ÖnkormányzatÍ tulajdonú Ítĺtdszínt + pĺnce üzlet foľgalmĺ éľtékérőt

1:fr.Vož;.:.:..

ĺil:ź'1i;"'z
:::i

1i*:ĺł::.í.1|'
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Készítette

Készĺĺlt

: ToľonyÍ Feľenc
Ingatlanforga|mi éľtékbecslő
4$vjeryzék szám: 523 43902

: 1példányban

Budapest 2014. ĺĺpľĺlĺs 29.
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Aktualĺzĺńlási adatlap

Éľtotęlt ingaÍl an megnevezése:

Budapest, VIII. keľÍilet

tnlÖl Úľ lg.

3676410ĺNI

36764601N3

Az ineatlan
Telepiĺlés:

Utca' hźaszźlm, emelet, aj tó :

HRSZ:

Az eľedetĺ éľtékbecsles adataĺ:

*Aktualizálás:

í |J cAT |.o ĺ,\=|Á'c ĺ Éľ<ľ*.tł- łł ě v g; v ł,*j-=
.1-É'ts.\ * G łať,
z.o.(6, |íl. p*. * &.ł.ŕ7ę

*Aktualizált éľtékek:

Fajlagos forgalđi éľték:

Az ingatlan foľgalmi éľtékę:

.!.Í3:.?."..?.;.....'...... FtJfił

/3 śSva'c a?'--^.^,, Ft

i

|Tĺoľei6i ľoľmľ | Tulajđonjog folgalmi éľtek l

ń iogzĺtett terĺileti adatok, és az abban ňgzÍtett'

műszaki állapot alapjĺín késztilt, azaktlla|izŕiźsazeĺeĄeĺéffibecsléssel egyĺitt érvényes.

Buđapest zoie. ,.i.ł,..?..6,,........, Jft{- %aoíjrqfloľ La
I gazságti gyi \ngatlanforga lmi szakértö

. :l'r i
ł,' ĺ! i'i '!
(:../ ll"

t3

Készítętte:

Éĺtékbęcstő:

Gľĺfton Pľopeľty Kľt.

Toľonyi Ferenc

Faj lagos forgalmí éľték:

Az ingatlan forgalmi éľtéke:

Dátuma:

Jóváhagyas (feliilvizsg.) dátuma:

ĺ47.7a6,.Btllľĺŕ

96.600.000,- Ft

?au.04.29.

Józsefufuosi

unľs
Tulajdonos:

Béľlő:

TGKZrt.



Á.ktualizálási adatlap

Józsefuáľosi Gazdrĺlkodási Központ Zrt. - Helýséggazđálkodasi lľoda

Érutett ingatlan megnevezése: | Üa,nľ (raktár, irodą garázs,tizlet, biĺfe stb.)

tlan azonosítćsi adatai:
Telepĺilés:

Utcu hazszÍnĺl, emelet, aj tó :

HRSZ:

Bddapest, VttI. kerÍilet

ťllt'ol uľ ĺg.

3676410ĺ/'lL

3676460tN3

Az eľedeti értékbecslés adatai:
Készítette:

Értékbecslő:

Grĺfton Pľoperty Kft.

Toľonvi Ferenc

Faj lagos foľgalmi érték:

Az ingatlan foľgalmi éľtéke:

Dátuma:

J ov äbagy u (felülvizsg.) drítuma:

147.706,- Ft/m2

96.600.000,- Fr

2414.t4.29.

ę.sł-.t-l *ýĹs '{ř-ľtĺĺeai Ł6 Ł *.' G*
Re-pae.Á t.Yi éśĘ uv

ós bérlő adatai:

o-\,a/

Józsefurírosi

tĺnps
Tulajdonos:

Bér1ő:

foľma: mi éľték

Aktualĺzálás éľvé z 16

*Aktualĺżálĺĺs;

*AktualŁált éľtékek:

Fajlagosforgďmŕ:elték l lÍ.*--.9.o...o..=,... Ft/m2

Azingatlaĺforgalmiértéke: | ł.ł..ł.,s:.9..:9.*9.-... Ft

Az aka:ľilrizalas az eľedeti éľtékbecslésben ľö,gzített teľĺilfii adatok, és az abban ňgzített
mtiszaki átlapot alapjankésziĺIt, azal<a;rlliz,alásazeredęiédftbecsléssel egytitt éľvényes.

Budapest 20|6. ...?J.....3á:.... {;t Wĺ
cóHp. I]äŚzló

Igazságĺigyi fugatlanforgalmí Szakéĺő
Jcr z*.

,,^..1 ,t . .

/Q4/



'tF'

GRIFTON
Éłfttĺekingattan:Bp.,Vlil'Ięr',Ütlőititl|.faldszint+pinceĺizlet(I.Irsz,:367ő4/0/A/I:n1 ?roperty

ÉnľÉrnĺ,És össz.EFoGLALo ADATLAP
Áz INGATLAN FoRGALMI ńnľÉrc'nol

MEGBĺzó
Kisfalu Józsęfvĺárosi V Kft.

AzéÍtéke|ti : ťlz|et

AzINGATLAN cÍME És AzoNosíTÁsA
Telepiilés (város, keríilet, váľosrész)
Utca, hźłszám, emelet ajtó
Hľsz.

: Budapest, Vil. ker. Palota negyed
: Ülloi út 18. ftildszint
:36,|64ĺ0ĺA/1:3676Ąĺ0|ÄB' :.. ' ,

TULAJDoNvĺszoNYoK
Tulajdonos
Jelenlegi bérlő

: Józsefuáľosi onkormányzat
: nincs

A tulajdoni helyznt/fi értékelése :

Énľnxnlľ ÉnooxnĺľsÉc : tul

Énvuľynssnc 5naotól sámított l80

Az INGATLAN FÖBB JELLEMZÓI
I1gatlan típusa
Epületen belüli elhelyezkedése
Közmiĺ-ellátottság
Epítési technológia
AlapterÍilet
RedukáIt alapteriilet
Belmagasság
Eszmei hánvad

Társashaz telkének teľü|ete

üzlet
fijldszint + pince (utcai)
villany, víz, csatom4 gáz
hagyományos,tégla řstĺí śaš NL
7źśúła&^, ,. Pĺĺ<e. Łb ?- tĺ>,affi:'""
fiifdszint: 4,f - 4,4 m; pince: 3,0 m
2.493/10.000
komfortos
|.455 Írł

ÉnľÉxtlÉs
Eľtékelés alkalmazott módszere : összehasonlító és hozam alapu e|emzes
Éľtéketés :f0|4,ánrilis t7.

.Z o ł6,tył ł rgłĺ-( 
", 

t,Á.j.=
I R' đíAYĹ,+lt.'T'ĺ ac.t ěąľ. p ö.y,

Lo,Lš.éx @ ž,/,
Ł o,ł€ ' Ł, @ łé,/,

'Płł!ał Fľoperĺy Kft.
' 
t.JE E'uoapésł' Váci Út 95.
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MEGÁLLAPhoTT ÉnľÉr

Budapest, 20 | 4. óĺprí|is 29,

Faj|agos foľgalmiéÉék
Az. ingatlan fo rgalmĺ éľtéke

Azing.-hoztartorś telekhĺínyad eszmei értéke : 29.000'000,. p1

: 147.706,-Ft/m2
: 96.600.000,- Ft '

azaz KiIe ncven haÍmi]lió- hals zdząe r foľ int
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ÉrtéIłettíngatlan:Bp.,Wil.ker',ÜItői,itl8.íöldsfiŕ.t+pinceüzlet(Hrsz,:3ő764/0/A/I;ĺs1 Pr o p e r t y

IN GATI}|N ÉRrÉrtĺő,onTI^ĄP

I. A SZ.ÁK.ERToI JELĘNTES TÁRGY A, AT,É'nľÉrnlÉs cpl,ĺł.

A Kisfatu JózsefváľosÍ Varyongazdátkodó, KÍt. (1083 Budapest, Losonci utca 2.)
ľnegbíĺa a Grĺfton Pľopeľty Kft..t a 1085 Buđapest, Ütlői ĺt l8. szrĹm a|atti,36?64ĺaĺN|
hľsz-li ťdldszint + pince iizlet értékelésével.

Az ingatlanértékelés célja az ingatlan'forgalmi értékének a megdllapítása.

......'
z. A s.ZÁiIíiýĹRTOI vIzsGÁLAT MODSZERE ''l" ], 

.

2.-I', Az értékelési sĺabóIyzat, jogszabdly, amelynek megfelelően az ěnékelés kěszült

Azingat|anéľtékeĺó adatlap a foľgalmi éľték egyszenĺsített dokumentáIási formában töĺténő
megállapítása. A vonatkozó a Magyar Ingatlanforgalmazók Szövétsége szakmai
bizottsága áltai kidolgozott. aján\źsoknak megfelelően,azabbaĺmeghatározott eljĺáľasokat
kĺĺvetve, az Allóeszköz Eĺtékelők Euľópai Csopoľtja (TEGOVA) szakmai úffilutatĺísai
szeľint, az ingatlan jellegére tekintettel a piaci adatok összehasonlítő elęmzésén alapuló
módszeľt és a hozam ďapťl módszeľt alkalmaztuk. Az értékelésnél figyelembe vetttik a
f5ll997. (x.1.) PM és az 54/1997. (xl.l) FM sz. ľendeleteket, továbbá a helyi
onkormĺĺnyzat speciális kitételeit is. Az ingatlanok értékesítése nem a sz.abađ piacon
töľténik, az ę|adő nincsen eladĺisi kényszeľ aÍatt. Az alkalmazott módszęľ és a levont
következtetések éľtelmezése ezekben a jogszabalyokban és iránymutatĺsokban ľogzítettek
fi,gyelembevételével, az ott megh atfuozottak szeńnt értendők.

2.2. A szakértői jelentésben hasznúlt értěkformdk, mlídszeľek megnevezěse

Figyelemmel az éľtékelendő ingatlan sajátosságalra, továbbá az éľtékelés ce|jara az
éľtékelési gyakoľlatban használt eljáľások ki'ziil a vizsgált ingatlan esętében a piaci
információk elemzésére épĺilő összehasonlító módszeľt, illetve a hozam alapú
megkĺĺzelítést alkalmaztuk.

2.3. Helyszíníszemle és időpontja

Helyszíni szemle iđőpontja :2014. ápľilis 17.

2.4. Felhaszndlt dokumentumok

- fulajdgni lap (nem hiteles, 20L4. ápľílis 08.)
- táĺsaslráz a|apltn okirat (részlet)
- trársasházi sznttajz

Az iĺgatlanľót frnyképfelvételęk készültek, melyeket mellékletként csatoĺfunk.

',1
ĺ..,.i.'..;'//r ĺ.

ĺ( ,p
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Erték4lt ' VIII. ker', Ullőiút I8.

3. 
^ZINGATLAN 

ISMERTE{ÉSE

j. I. In gatlnn.ny ílllóntarÍasí adato k

Telepiilés
Besoľolas
Cím
Helyrajzi szźlm
Megnevezése
TerĹilęt
Tulajdonos (ok)
Széljegyek
Teľhek

üzlet (Hrsz.: 36764/0/Á/l; /'

Budapest VIII. kęĺ.
beltęľĺilet
Ütloĺ ĺt 18. alagsoľ
36764NN|,;36764ĺalN3
iielethelyiség
756 mr :28 m2

Budapest Jó zsefu aľosi onkormany zat | ĺ 1, tulaj doni hanvf i.

..: :

3.2. Az ingatlan elhetyerlłedése, óltahźnos ĺeírősa

Az értékelésbe vont ingatlan Budapest VIII. kerütetében, Palota.negyed elnev ęzésu

vrĺrosľészb ętL) az Üuĺi rĺton, a Szęntkirályi utca és a Szabó Ervin téľ között lévő tarsashaz

fbldszintjén található. Környezetében régebbi építésiĺ, tĺáĺsashazas és iĺzleti célú ingatlanok

találhatóak, a fłildszinteĺ és a pincében többnyire iizlethelyiségekkel, mĹihelyekkel,

ĺaktĺľakkal. Az utcák buľkoltak, kĺizművesítettek. A taľsashaz és az éĺékelt ingatlan is

közmtíves. Tömegközlekeđéssel a kömyéken közlekeđő autóbuszokkal, villamosokkal és

metľóvď éľhető el. Személygépkocsival legkönnyebben a József könit felőĺ közelíthető

meg-

3,3 Felépitmény ismertet&e

Építes iđeje : 1900.as évek eleje

Ingatlan típusa : tfusashtŁ
Építésĺ mód : hagyomiĺnyos, tégla

a|apozÁs : tĘla sávalap, rĺllapota nem ismert

szigetelés :bitumeneslemezszigetelés,állapotanemismeľt
tartószeľkęzet :téglasrnrkezst,megfelelőállapotu
ftidémszerkezet : acélgeľendas,nregfelelő állapotti

fa|azat : tégla szerkezet, átlagos állapotú

tetoszeľkezet : nyeľegtető, átlagos állapotu

héjarat : cseĺép, átlagos rĺllapotu

külső feltitetképzes: kőpoľos vakolat, gyenge állapotu

Érftkek ingatlan
kiilső nyĺlĺĺszaľot< ..fémszęĺkezetii, tivegezett poľtĺílajtó és faszerkęzetű ablakok,

ě közepes állapotťtat

belső nyítrászfuóĚ :fém. és faszerkęzetű ajtot jó-kiizepes állapotban

padozit,burkolat : beton, cementlap, jaľólap, pvc burkolat, jó-kiize'pes állapotban

Ĺebö feliitetképzes :vakolt, laĺrberiázott, tapétźu:otŁ, festett csempezett falak,

jó-kiizepes ĺállapotban

gépészet, hőleadók : ciĺkó, viltanybojleľ

H"l t39 B"dapeii've.i út95. tęĺ.. -3í: iij ?;ĺ] 9+ ł6Í:a:ą; -i!s i.i..; Ż7íj git i.''i E*ĺ*aźż:. pigpfflŁ@sÍift9n.b!
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Ertékettinsatlqry tp.,WII,ker,'ÜIbiĺit Í8.Jbtdszint+pÍnceüzlet(Hrsz.:36764/0/Á/I:ĺs1 P r o p e r t y

Az értékelt ingatlant rfiagtlba foglaló épület az 1900.as évek elején épÍilt' hagyományos
tégla szerkezettel, pince + fijldszint + 4 ęmęlet kialakítássat. A ťáľsasház az Üľĺi úton' a
Szentkírályi utca és a Szabó Eľvin téĺ között lévő üĺľsasluíz földszintjén és pincéjében
tatąlható, az Ülloĺ úfuót közvetlenül.megközelíthető. Az ingatlan frldszinti részébőI nýlik a
pince. Az utca&onton Iévő 36764/alĘ3 hetyrajzi sz,ámű 1 hetyiségbőt álló iiáet
összenyitÁsra keľiilt a 36764/0ĺN't heĺyrajzí száĺnri ingatlannal. A 36764ĺa|N3 he|ytajzi
szamťl iizlet a 36764l0lV1 helyrajzi számú tizlet utcai &jifuata mögött kialakított
szélfogóból nyíló ajtón keľesztiil közelíthető meg. A ftilđszintí ľész üzlethelyiségei a
tarsasház udvara alá is benyúlnak, ahol átriumos kialakításšal feliilvi|ágító ablakok
biztosítjrík a teľmészetes me.gvilágítast. A ťolđszinten és a pincében is több kisebb és eg.y
nagyobb helyiségľe osztott avizsgáit ingatlan. A színteket 5Q0 kg teľrer.bĺľ'ĺstĺ iehertift kĺĺii
ossze. A ftildszinten Ĺizlethelyisegek, iĺodak és vizesblokkok, a pincébbn raktrírak és
légtechnikai gépészeti helyiség taláIható. A vizsgált ingatlanban minđen köaniĺ kiépĺtett. A
belmagasság a ftildszinten 4,2 _ 4,4 m, a pincében 3,0 m. A kĺilső nyí|ászźrő
femszerkezetű, iivegezett porŁílajtó és faszeĺkezetuportźúabĺakok, közepes áIlapotriak.
A belső ajtók fém- és faszerkezetiiek, jó.közepes állapotúak. A padozat beton, mely a
ftĺldszinten pvc.vel, jĺíĺólapok{ral, a pincében cementlapokkal buľkolt, jó-közepes
állapotúak. A falak vakoltak, lambériázottak, tapétÁzottak, festettek, csempézettek, jó-
kĺizepes állapotúak. A fiítést cirkó szolgźłltatja a ftildszinten légbefuvással, a pincében
ľadiátorok segítségével. A használati meleg vizet villaĺrybojler adja
Ö sszességébeĺ az ingatlan j ó-közepes állapotban van.

#

/,.

'',/.! /'
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3.4. AlapteľüIeti adłtok

Az ingattan hasznos aląpteľiileti adatai a mellékelt, ľészben ellenőrziĺtt alaprajz a|apján,
keľekítve kertiltek meghataronásra' Az eltérő kiďakítas és funkció kČĺvetkeztébeĺ az egyes
funkcionálisan és teriiletileg, illewe készĹiltségben elhatárolható épĺilehészek alapteľíileteit
a számitatthasznos alapkrtiletben eltérő sullyal vettiik figyelembe.

Áz éľtékmeghatärozäts soľán figrelembe vett redukált a|apteľüIet összesen: 654,0 m1

(3

Helýség-megnercałs
he|yiségek neűó

alapteľü|ete, m2

rcükĺĺltlnetüĺ
teńilet aľĺńnya 7o

helýségek
ľefuká|t

a|apterĺilete'
,

m

hgatĺan helyiségei
frldszint
Üfttter 27.78 L$V/o n,78
Ktizlekedő 42.% lWo 4z%
Raktáľ 7.87 lWo 7.87

Raktár 9.77 lWo 9.77

UÄęttér 78.55 L$F/o 78.55

Üzlettér 160.35 lWo 160,35

Üzlettéľ 84.65 lWo uś5
Üilęttet lWo n.77
WC 0.68 lWo 0,68

Mosdó 3.35 ĺ0ľ/o 3.35

WC 0,54 lWo 0,54

Mosdó 2.43 Lffľy'o L43
WC l2l IWo 1.fl
Ötoaa 10,30 lWo ĺ0.30

Közlękedő sA9 lWo 5.49

l.éocsőház 13,24 IAU/o 1324

ÍöIšzint tbszesen szf.94 52f,94

tf,nce
Ĺ,epcsöház 15.31 5tr/o 7-ffi

Kt'dękedö Ltt SF/o 1.06

Raktár 1728 SV/o 8.64

Köz|ekedő 4.98 5ý/o 2.49

Ködekędő 7.43 5U/o 3,72

Teherlift doo 5Ü/o 2,ffi

Raktár 15,60 SUlo 7.80

Raktáľ 68.45 SE/o u?3
Ködekędő 24-76 5V/a 1238

Raktáĺ 7Z,A 5ť/o n-42
Raktár 52,91 5ť1o 2646

Raktár 26.07 5ť/o t3.v
ttnce osszes€n 261.74 130,87

Ôsszęsen řc 784,68 653.tI

A|apľajz szeľĺnti' belyszÍnea cl|enörzöü teľĺilet 1mz1 7U.68 784,6t

ľutajdoni lap szeľintĺ tcľii|et (mf) 784,00 7t4.00

H-l l39 Budapest, Váci út 95' ĺ*ĺ,: -ł3ł; i,ii i;ic ĺ;,(i łjii ťa:ĺ",' -ł'}í; i"l) ?it.j 9ű 57 t.ĺ'-*eii: propertv@qľĺftgn.hu



ł. tľtt* meghatdroz s

. ' Äz ilreąttłľ funkciÓia
Telepiilés

'..'.' Utca,ház,azärn
Épĺitcren bďĺilí elhclyezkeđée
Ingatlan hasznos ôsezteĺůIete
Komfortfokozata
ÉpÍtéĺ éte
Szerkczeg állapot

. ' Elaéási áĺ Ft-ban
Eladás ideie
ÖsszehaconlítÓ ađat fuĺĺása

Megnevezés

adásvételi adatait veth.ik

, ľIII. ker., ťIllöi ŕłt 18,

Az értékelcnđ
ingatlan iellemzöi

+ pince äzlet (Hrsz.: 36764/0/A/1; /3

lęmbę.

Üzlet
Bp.,YIII. ker.
Üľĺi t 1:8.

fiildľzint+pince
654

komfoĺtoa
19Đ0-as évek eleie

Tégb' iÓ-kôzepea állłpot

' . 
eĺhelyezkeđés (1)

. ' 
haszuálhat ság (3)

. liizm{.vet komfuĺtosság (4}

m szaki állapot (5)
jggą9lan elhelyezlredése épĺiteten belůl (6)

KotrekciÓe ténvez6k

\J
ĺ:|']j.

Fąilasos ldÍálati & (Ft/mą

Korrigátt erllyozott ádas elađáei áĺ íFtlmz)

Afigyelembe vett s l}'számok

Üzlet
Bp.' v!ĺl. ker.

Jőzsef k nit
íoltlszint+ pince

169

komfortos
790'l

té$a' fel iítand<i álJ.

23 000 000
2013

r\datbáás

GR IFTO N
Pľoperty

ApÍaci korrekc 5 ménéke összesen

1

IfurÍgá t fajlagos cladásÍ átak (Ft/m, )

Ös szehasof'lítő adatok iellemzöi

u:flet
Bp., VIII keĺ.

.'i.r -. /. uuol ut

folćlszint+PÍncc
279

komfoĺtos
1 906

tégla' ktizepes állapot
53 000 000

2013
.{datbázis

Ô

Százą]ékos korĺekciő

136 095

hasonlö 0%

kisebb -157-o

basonlő 0o/o

ezonos lo/y

rosszĺbb 10%
hasonlĺi 0%

. Üzlet

Bp.' VIľI. ker.

Rákoczi ítt

. . . foldszint.
130

komfortos
1 905

tćgla, kozcpes állapot
27 000 000

2013
ĺ\datbáás

.3
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7000

161114

Százalékos korrekciô

189 964

basonlő a%

kisebb . -15olo

hason]ĺi ' aok
azonos . 07o

ĺosszabb 5%

hasonlő lyo

. Üzlet
Bp., VIII. ker.

Somogyi Béla utca

' fÓldsziĺt+ptéĺia
209

félkomfoĺtos

,1900.
tégla' átlagps állapot

39 500 000
: " zotrS

,\datbázis

-5%

4

tzg 290

20%

Sz zalékoo^ koĺĺekciĺi

207 692

iobb -5%

kisebb -11%

fobb : -10%

aronos 0%

ĺosszabb.l 5%

hason]ĺj 0%

Üzlet
l}p., VIII. keĺ.

I\ír{ria utca

fĺil{ĺzint*piacc
198

komfortos
1894

tégla' felrijItott áll.

39 600 000
2013

,\datbáás

-10%

170 968

20%

Százalékos korĺekciő

188 995

rosszabb, 57o

kísebb. ..,l3%
iqbb . -5%

rosszabb . 5olo

rosszabb... S%
hasonlő D7o

lż5%

Í55 769

.,.20%

Százalékos korĺekciÓ

200000

rosszabb 5%

.kisebb. , -15oh
hasonlô : 0%

Azonos , 0%
jobb | .-5o/,

hasonlő 07o

-5%

7?9 549

20%

-'t5%

170 000

AOVĺ
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Ertékelt ingatlan: Bp., VIil. ker., Ularút 18.Jłjldszi|tł + pince ii,k, (Í{,|!.'',-q64/a/'4/I, B) P'r a p e.r

1.2. Fa ľgalmi é4ék mephatórozásgha4a,rą'alanú eĺemzéssel

A bérleti díjbót származô éves bevétęl nagyĘát az ingatlan berbe adható hasznos
,ďapterĺilete utan vehetjtik fig;relembe. A bérletí díjat a környéken kiďakult berteti piacnak
megfelelően |.274 Ftĺ#kő értékęn bęcsültĺik meg. A kapacitłás kihasználtsrĘot 75 %oąa

teľveztfü.

A hazai gyakoľIatban általanos beľleti konstukciók alapjĺín a bérbeađót tęrhelik a
fenntaľtĺási költséget az adők, a biaosítás és a fenntartrísi alap képzése. Azílznĺĺrc|tetés.
energiaellátĺís koĺtségeiĺ maj'd minden esetben a bérlőkĺe tęľhelik át. A,z ĺizemęltetési
koltséget a berleti bęvételek 10 %.ban sziímszeľĺĺsítetttik. A közvęllen tőkésítés.
módszęľénél egyetlen évre vonatkozőanbecsült jovedelĺnet szamítunk át éľtékmutatóvá. A
vizsgáIt ingatlan esetében B,5 o/o.os tőkésítési rátaĺ alkalrnaz.tunk. 

'. 
: .,'i , '''..'..''
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.Értéĺłeltingatlan:Badapest,I4II'ker.UllőiÍútl|,filldszint+ptnłeulet(Hrsz,;!6]!!/0/Á/!Ą)-Property

1,3 Á tdłwł iłÍIatlanra Íutó ŕöIdterüIpt értékének szlűmí,łlŕ,sa:

Az eszmei haĺyadhoz tiĺttorn telekértéket a megbizó (Kisfďu Kft.) által konábban közĺilt

4, 4 .Ą túrgvi iupatlan foreatmi értLké ne k megdllapítósaĺ.'

A piaci összehasonlítłĺson alapuló megkĺizelítésĺe vonatkozőan az a véleményĹink, hogy
megfelelő számťr adat állt rendelkęzéstinkľe ahhoz, hogy az e módszeľrel kapott értékęt
megbízhatónak tękinthessiik. A hozaľnaÍapú megkĺizelítéssel végzett szímítasok soľán
prognosztizáltuk a bérbe adható teľiiletek hasmosítasábő| rcaLizźtlható ĺĺľbevételt. A
hozamsámjtĺĺs azoknak a tulajdoni elĺĺny<iknek a jelenlegi éľtékét ttikrözi, amelyekéľt egy
befektető hajlandó fizetri, a piaci szeĺeplők érdeklődése viszont nehezen szĺĺmítható Iu. Az
előbb említett tényezokmiatt a két értékelési módszer eľedményét 7a40 %-os srilyozással

Az ismeľtetett mĺídszeľrel es feltétellet a 1085 Budapest, [mĺĺ ĺt 18. szám alatti,
36764rclilli36764ĺaĺN3 hrsz.ri földszĺnt * pĺnce iizlet jelenlegĺ pĺaci értékét:

9ó.600.000 Ft.ban'
tzäz

Kĺlen cvenh atm ĺllió-h a tsziaezer forĺntban

hatrároztuk meg. I

A forgalmi érték teheľmentęs ingatlanĺa vonatkozik, és ÁFA-t nem taľtalmaz!

Buđapest, 20|b ápľilis 29.

Toronyi Feľenc
Ingatlanforgalmí értékbecslő
uévjegzék szám: 52343902

"9l,Tol 
Fľopeľty Kft.

' 
toY uUoäFéSt' Vácí rjt 95.

łi oosza m :. 22 B7 9a26 -24 1
ĺ.;g.: 01.09-938664

és azota konieált adatok ďaoifut áI tottuk

Telęknaeľsĺáe (ď) I 455

Esanei lánvadok a táľsasházbaľr iĺssaesen l0 000

Abetétę iuto ęsanei ľuínyaď 2 493

Abetétre iuüo telekhanvad (m2) 363

Áthsos. failaeos telekértek (Ft/mz) 80 000

29 00ü CI00

'j.:.:'1i:,,.,irt1:i'..r..'.:;.1.,,'.:.,:.'.,'...;jr'::,.:.,.r,.i:.li
:-::-1:r I: I:.:.. :.:.,_.1..1:.:
..'..'l.;'..l....;.'ł..] i.:.j-]'1..il-:.i ].j'... 1.;ł.. 
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vettük
Piaci ölł*ehasonIitó
módszerre| számĺt'ott é rtók' Ft

Hozam<lapú becs|ésse|
számĺtott érték' Ft

SÚlyozás 70% Wo
105 400 000 76 900 000

E |bgadásľa }ä!äśo|t éľtéj(; Ft';.l: ::i.. i.]' :. l
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GRIFTON
^ Ertétrett ingatlan: Budąpest, VIII. ker. Ültői,źt 18, !łitdszĺnt + pince ĺizlet (Hrsz.: 36764/0/A/I; /3) P r o p e-ĺ t y

5. Speci,óIís feltételezések, korlólozlúsok

A megáltapított éľüek az ingatlan forgalomképes, beköltiizlĺető, teljes per., ĺgény- és
teheľmęntes allapotu fulajdonjogríľa vonatkozik, a helyszíni szemlén megismeľt állapotban.

Az értékdrő kijelenti, hogy az éľtekelés targyátképe4öíngatlanhoz semminemű személyes
és anyagt, érdekeltsége nem .'f,izodik, az ríltala megbatáľozott érték semmilyen
ö sszefi'ig gésben nincs a megbízźsi díj nagysá gáv aL.

Az értékelést a készítendő szakvéleményben részletesęn felsorolt, kapott szóbeli és íľrísbęlĺ
infoľmációk alapján készítetftik el' A Megbiző az általa szolgáltatott és 'az éľtékęlésnél
felhasznált adatok hitelességét és valódiságát szavatolja. :'. ]. .. 

i.

Így a Megbízó áltď rendelkezésiinkre bocsátott iľatok, . egyéb dokumentumok
taĺulmányozásĺĺn trilmenóen jogi teľmészetiĺ vizsgalatot (iogcím, vagyonjogok
éľvényessége, stb.) nem folytattunk. Az ingatlan forgalomképességének jogi eredetii
korlátozisáľól a tulajdoni lapon bejegyzetteken nrlmenően nincs tudomásunk, đe ezétt
felelősséget nem vállalunk.

A ľendelkezéstinkę bocsátott adatok és iďormációk' melyeket az értékelés sonín
felhasználtunk, tudomásunk szerint helytállóak és pontosat azonban teljes kdľrÍ
ellenőrzésüket nem volt módunkban elvégezni, ez# felelősségiĺnk e vonatkozásban
korlátozottnak tekintendő. A szakvéleménvhez csaÍolt iľatok és dokumentumok csak az
ingatlan bemutatását szol gálj ák.

Megbízó tudomásul veszi, hogy az értékelő az értékelést szemrevétę|ezés és a Megbízó
adatszolgáltatźsai atapjĺán készíti. Az esetlegesen fenniĺJló, dę szemľevételezéssel nem
észlelhető értékbefolyásoló tényezőkéľt az éľtókęlő felelősséget nem vállď (pl.:
éptiletszerkezeti,talajfelszÍnalatti,stb.problémĺĺk).

Az ingatlanon éľtékelt felépítmények éľtéke magában foglalja az épiilet ľendeltetésszęrĺi
haszĺlźtlatéiloz szĹikséges felszeľeĺések, gépészeti berendezések éľtékét, de nem taĺta|mazza
ae adott funkcióhoz kapcsolóđó telepített vagy mobíl eszközök éľtékét.

Az értéketés időpontj a 20|4, ápľilis hő, a közgazdasagÍ, jogi feltételek és piaci viszonyok
előľe kellő pontossĘgď nem prognosztizálható változásai módosíthatjĺák, ílletve
érvényteleníthetik a szakértői vélemény forgalmi éľtékľe vonatkozó megállapításait, ezért
az éĺtéke|és forđulónapját követő 6. hónapon tul töľténő felhasanálás ęsetén a megađoťt
éľték feltĺlviusgrĺlata indokolt.

Az általunk megbatfuozott érték a fentiękben vźzo|tfeltételeken alapul, és a Megbí ző éůtaĺ

megi elött célľďtortéĺő felhasznrłlĺísban érvenyes.

H.I l39 Budapest Váci út95. ř+Ě.: {.}łi il j ,2:'{j :.]* Eł; }:axĺ +35 tt j f'?c 9Đ 87 i'.łł,.ai?ĺ p:gpeťW@gĺiÍlgn.bu 0 
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1085 Budapest, Ünői út 18. ftildszĺnt + pĺnce iizlet (Elrsz.:3676410lNt; |3)

Környezet, utca

hz iffgat|anutcai bej rĺrata

Taĺsasház utcai homlokzata A vizsgált ingatlan utcafrontja

A bejráľat mögötti szélfogó

2014. źąnlís t7.



1085 Budapest, Üilőĺ út 18. ftildszint + pĺnce ůĺzlet (IIľsz.z 36764ĺ0ĺNl; ĺ3)

Kozlekedő

Teheľli fthez kapcsolódó raktráĺ
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1085 tsudapest, Ullői út 18. fölďszint + pÍnce tizlet (Hľsz.l36761lÜlNli 13)

Atriutnos uz|ettét

Átriumos uz|ettérhęz kapcsolóđó raktĺáĺak

,4,

i..-\ :/

Atriumos ilz|ettérhezkapcsolódó raktáĺak

2014, ápĺilis |7.



1085 Buđapest, Utlői út 18. fłildszint + pince íizlet (Hľsz.z36764ĺ0ĺNI; 13)

\1d\
i

Mosdó ł zuhany

Konyha

2014. źryn|is I7.
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1085 Budapest, Üllői út 18. fiitdszint -ł- pĺnce üztet (Hrsz,z 36764ĺ0|NĹ; ĺ3)

Pinceĺaktáľ

Gźnőra

RadiátoĺVillanyira

2014. április 17.
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I NGATLAN FORGALM I SZAKVE LEM ENY

a

1.08]. Budapest, Ü|lői út ].6.B.

szám a|atti

36763/0/Aĺ48 hrsz-ú
ingatIanról

Budapest, 2015. május
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AktualizáIĺĺsÍ adatla p

Józsefuárosi GazdáIkodási Központ 7ĺt, _Helylség béľbeadasi lroda

Eľtékęlt ingatlan megnevezése : EGYÉB

azonosítási adatłi:
Budapesq VIII' kertilęt

ťrĺ,lol Úľ lĺĺr.
36763ĺ0ĺN48

Az eredeti éľtékbecslés adataĺ:
Készítettę:

Éľtekbecslő:

CPR.Varyonéľtékelő Kft.

Lakatos ľ.eľenc

Fajlagos foľgalmi érték:

Az ingatlan foľgalmi éľtéke:

Dátuma:

Jóvĺíhagyĺĺs (feitilvizsg.) dátuma:

151.300,- Ftlmz

17.900.000,- Ft

2015.07.02.

Tulajđonos:

Béľlő:

Józsefuĺírosi

řnns

foľma: i éÍték

Akfualizálás éľv 6hó

*Alľtualizálás:

{ r:6iąrĺ-rl.,1-i ĺsąt éę-ľ$..z- ĺrö r,ĺeoe.:;'és (ĺeo'oĺ

&Ü4 6, {lĺ. ptv 
- 

@ ls ?o

*Aktualĺzált éľtékek:

Fajlagos forgalmi érték:

#
Az ingatlan foľgďmi értékę:

lę0. ośo - Ft/m2

Az ak<fua|izáiás az eredetí értékbecslésben ľĺigzített
műszaki ĺłllapot aÍapjźn késztĺlt, az akunLizźl|ás az ęr eł

Budapest fÜI6. .r.Í:...?.ĺ:.........

Igazságý

és az abban rögzített
el egyiitt érvényes.

: .\i
9Ą



Aktualizálási adatlap

Józsefrárosi Gazdálkod.ísi K<izporŃ Zrt. - Helýséggazđálkođasi koda

É*etętt ingatlan megnevezése: l EGYÉB G*tfułľcĺJqrygŁI4g! b14q sĐ

Az eredeti éľtékbecslés adatai:
Készítette:

Éľtékbęcslő:

llii*a.kmaĽzáIás:

Aktualizált éľtókek:

az eĺedetl értékbecslésben ľögzített tęľtileti adatok, és az abban ňgzített

.l

Budapest, VĺII. keľĺilet

ťnlll Úľ rĺm.
36763ĺ0ĺN48

Telepiilés:

Utca" hánszźłlr., emelet, ajtó:

HRSZ:

és béľlő adataĺ:
Józsefuaĺosi onkoľmányzatTulajdonos:

Béľlő:

Igazsĺágiĺgyi



INGATLANFoRGALMĺ szAKÉRról vÉurł',ĺÉNY

ÉnľÉrrlÉsl glzoruvíĺvÁľvY (FE tÜLv|zsGÁ[.AT}

Megrendelő azonosító

Ingatlan címe (tu|.lap szerĺnt)

HelyrajzÍszáma

lngat|an megnevezése

lngat|an je|enIegi hasznosítása

Értékelt 1og

Tuĺajdoni |ap szerinti méret

Helyiségek reduká|t aIapterÜ|ete

Társasház teIekterülete

Eszmeĺ hányad

Be|ső műszaki á||apot

Értékelés aIkaĺmazott módzsere

JOlwts-AL4

x081Budapest, ÜÍĺói út 16.B'

367ffi/aĺ^ĺ48

egyéb helyiség

iroda hasznáIaton kívÜl

tuĺajdonjog

118 ĺn2

118 m2 Faj|agos m2 ár: 151 30o Ftlry,
1268 m2 : r

3669 /fOOOOO , ,,,",
feĺújítandó

piaci osszehason|ító- és hozamaIapÚ módszeľ

A Kisfaĺu Józsefuárosi Vagyongazdáĺkodó Kft. (1083 Budapest, Losonci utca 2.} megrende|ésére készített
szakvé|eményben, a tárgyi ingat|anra vonatkozó dokumentumok és a piacĺ víszonyok tanu|rnányozása után, a
he|yszínĺ bejárás és az értéke|ési számítások a|apján megá|lapításra kerÜl, hogy az ingatlan . 1 \

forgalmĺértéke: I79oo ooo Ft z o/.6. rłľ-ľt!z,voł.Y:>.ĺua

azaz Tizenhétmi||ió-ki|encszázezer. Ft . ł |, eŁT u{x,t(Á.Č{ é^c.?.t pĐx
meĺybő| a telek eszmei értéke: 4 19o 0oo Ft 0 /(6,ĺ"

azaz Négymil|i&egyszázkiJencvenezer. Ft . lYú.goť 
". 

:3os00,7re'
h\

A piaci érték per-, teher- és igénymentes á|lapotban kerüĺt meghatározásra. 
"-p,ł6. 

o t'. ŕ), n - AF
dAz értéke|ésben megá||apított piaci érték Nettó éĺték, az Áfa mértéke a młndenkori hatá|vos áfa tarvénv\iľ| 

.ćt,
a|apján számítandó. 

|apított piaci érték Nettó éńék, az Áfa mértéke a młndenkori hatá|yos áf, tö*é.y[łi ĺt

t
t

Je|en íngatlanforga|mi szakvélemény kizáró|ag a tárgył ingat|an forga|mĺ (piaci) értékének meghatárazására
készült.

rM
KészĹi|t: 1 db. eredetł nyomtatott példányban'

ď,

Budapest, 2015. jú|íus 2.

Értét<e|t tulajdoni hányad

He|yszíní szemĺe ĺdőpontja

Szakvélemény fordulónapja

Szakvé|emény érvényessége

Forgalom képesség é rtékelése

tlL
2015. május 8'

2015. május 8.

180 nap

forgaIomképes

Lakatos Ferenc

ingatlanvagyon-érté kelő

engedély száma: PM|VÉK-32 42ĺ 4.2ffi6

Berecz Tamás

vagyonértéke|ésĺ e||enőr

engedé|y száma: PMĺK 1590/2008

'1i

1ą^
l oldoĺ JJ



|NGATĹANFoRGALMĺ szAK{ŔTŐt vÉł"eĺłeĺľ

1. MEGBízÁs {szAKÉRTfi FEIADAT}

MegbÍzási Szevődés szerim a Kisfa|uJózsefuárosi Vagyoneazdá|kodó Kft. (1083 Budapest Losonczi utca 2.}, mirrt
Megĺendelő, ĺngat|aníorga|mi szakértő vé|emény e|kéyítése\íe| bĺzta meg CPR-Vagyonérteke|ó Kft-t'
Megrendelés alapján Tiársasigunk męhatározta a megrendelésben rĘzĺtett ingaüan forgaĺmi {pĺaci} értéket.

2. szAKÉRTól vläaÁrar MlDszERE

Az értékeles során heývíni szem|ére keriik sor, továbbá mryizsgáHsľa keriihek az ingat|annal kapcsolatban
rendelkezésre álló a me||ď|etben fe|soro|t és jelen értéke|eshez csato|t dokumentumok. Megfe|elően
ä|ka|mazásra kerii|tek a TEGOVA {EVs 2003-2012} inłnyelveł es a többszôrösen módosítatt25[1997, (V|ll' 1.) PM
rendelet e|őÍrásaĺ'

A helyszínĺ szemle során a szóban forgó ingat|an rész|etesen bejártuk, az lngat|an adottĺágąit, környezetét és
más értékbefolyásoĺótényezőket megvizsgá|tuk. Az ingaüan egyes résaleteiről fenykép,fe|véteÍetet készítettĺint
ame|yek az ĺngatlanforgałmi seakértőł vé|emény me|lékletébe csatoltunk , . ..'- . .. ':

He|yszíni szem|én je|en|évők lngat|anvagyonćrtékelő

3. I NGAT|.ÁN-NY|IVÁNTARTÁS szE Rt NTl Álnpoľ BEM UTATÁSA

A tuĺajdoni lap tarta|mazza az ingatlan-nyilviíntartiís szerinti ál|apotot.

|. rész:

Széljegy tartalma: nincs bejegyzés

|ngatĺan címe {tul'lap szeńnt): 1o81Budapest, tj|lői út 16.8.

Tula|doni lap szerinti terÜ|ete; 118,0 mz

Helyrajziszáma: 36763tol^148

lngatlan megnevezése: egyéb heľyĺség

lngat|an je|enlegi hasznosítása: iroda használaton kívtj|

Bejegyző határozat Társasház

|l, rész;

Tulajdonvisronp Vl||. Keriilet onkormányrat 1/1

Í||. rész;

Bejegyzö határozat nincs bejegyzés

4. I NGATIAN tsttáERTEľÉsE

4'1. lĺęat|an kömyezďe, elhďyezbdése

Az ingat|an Budapest V|ll. kerÚletében, Palotaneryed városrész déli régĺén, a forgalľnas tillaĺ ĺt me||ett
he|yezkedik e|- Az épület a Szabó Ervin ter és a Szentkirályi utca kereszteződésében á|l' Környezetében
jellernzően zártsoros beépĺtéssel épített r€gi társasházak ál|nah ĺnelyek míisaaki á||apota közepes. Az utca
kiépített aszfa|t burko|atti, a köłnyék gondozott' A parkolás a kizterĺi|eten fizetős.
Az lngatlan inřastrykturá|is e||átottsága városrészen be|ül jó, 10s3oo ľnéteren belü| a|ape|tátást blztosító
üzletet ęévśgÜ$i intćznény e|éłtďő.

Töm egköz|ekedési eszkózök:

ff vasúľ EI ĺwĺuusą [| ĺraiľusa E| vĺanrcunÉv t lwo7raaunĺ

ĺ-''.:.|a alA^l l: ' -"-r.n/



|NGATLANFoRGALMI SZAKÉRTđ VÉLEMÉNY

4.2, lngat|an áEaĺános jdbmzői

Az lngatlan utcařonti tłíjo|ású zártsonian bee#tett A |akóház be|árata az Ü||ői útra nyítlt zá* bétso

udvarľal rende|kezik, A b€fog|ałó épü|et 19't&ęs €\,e* körÉl hagyományos fa|azott építéď technológiáva|,

pinceszint + söldsrint + 4 eĺne|et kialakíüássa| épü|t |akóháznak funkciónak męfele|ően, a földszinten

üz|ethetyisegek ta| álhatóak

Az albetét seín utcai, sem udvań bejárattal ĺrem rende|keziŁ megközelĺtése az Ĺ'l|ői tit 18. szárn alatti

36764ĺ0ĺp.ĺ1 hrsz.ú atbetétbő| |ehetséges A|apľaizĺ kia|akítása viszont tôbbcélú hasznosĺtásra tesz|

alka|masg. onál|ó értśkeđtése lelen|egi kia|ałítiásĺt és közműkapcso|atait figyeleľnbe véve korlátozott,

mive| megközelíthetősége a szomszédos U|lő ĺit 18. gám a|aüi 36764ĺoĺAĺ1 hrsz-ú albetétbő| nyílik,

valamÍnt a víafogyasztás mérôje és a fűtési rendszere is ehhez az albetétľrez kapcso|odik.

Az eredeti alaprajzi kialakításttóbb kisebb he|yisegre tagolták, melyben két elszepaní|t he|yiségcsoport jiitt
|étre. Mindkét helyiségcsopo*ban ta|á|hato irodahelyĺseg és vłzesblokk is' A.földszinti helyiségek

belmagassága 2,80 m. A fö|dsainti belső terek fe|üIete vakolt ĺŁ festett, műszaki állapob fe|rijÍtandó.

A padorat kerámia |apokkal, PVC lemezze| és |aminált paľkettáva| burtolt, szintEn fét.Újítańdó.ál|apotban' A

szem|e során az ingatlan haszná|aton kíVü| á||t.

osszességében öná|ló közterületi beĺáratta| ne'm rende|kező a|betét ĺĺt|agos igényszintÚ, fe|újítandó műszaki

áĺ|apotú.

4.3' He lyĺségkl:mutat'És

4 ołdo|

pii|et építésiéve: 194&es évek
Miiszaki állapot

pÚ |et vintbe|i kialakĺtiłsa: pinceszint+fö|dsrint+4 emelet

Ala pozás, szígete'lésl sĺvalap' szigete|és vé|e|mezhetően nĺncs átĺagos

Fiiggő|ęes teherhordó szerkezet: falazoťt tĘlaszerkezet átlagos

ýĺzszintes teherhordó geľkezet: acé|gerendás és vb' fÖdémszerkezet átlagos

letőszerkezete: ácsolt fa nyeregtető, cserép fedésse| ĺt|agos

Épĺilet homlolgaľa: vakolt, festett ítlagos

BeIső terek fe|ii|ete: festett telújítandrí

Belső terek burkolaťa: kerámia lap, PVC lemez és betonaljzat Felújítandó

Vizes helyiseg{ek) tultilete: festett, részben cseľnpézett blújítandó

Vizes helyiseg(ek) burkolata: keráĺnia lapokkal burkolt telújÍtandó

Kĺi|ső nyí|á*árók: fa gerébtokos ab|akok felújŕtandó

Belső nyí|ászárókl fa bełtéri ajtók fe|újítandó

Fűtési rendszere: kózponti fűtési rendszer (Üzernen kívÚl) ľeltÍjítandó

Me|egvíz biztoďtása: vi|łanyboJler ľe|újÍtanďó

lngathn m{ísłaki á|hpota ibsř€sségében: fulúiftandó

Helybégek Padozat
Nettó

alapteľ{i|et
|furrekcĺó

Hasznos

ahpterület

fijldszinti he|viséeeł ýegyes 117.78m LuPÁ 1!1,78m2
0,00 mt

0,(x) m:

O0O m:

Osszesen: tL7.78mz 117,78 ÍÍť

Osszsen: 118 m' 118 ÍÍť

0(dv



INGATĹANFoRGALM| SZAKÉRTö} VÉLEMÉNY

s. ÉnrÉreuÉs

s.t' Éľtĺlĺeles módę'ere

Az értékbecstések a TEGOVA úünutató elvei és módszertani aján|áĺai (EVs 2003} szerint a többęłir módosÍtott

f5lL997. (Vl|l.l.} PM rcndeletben és a mindenkor érvényes ęyeb iogszaMlyokban előírtaknak megfele|ően

késztilnek'

Az ingat|anok forgatmi értékét a|apetően három do|og hatiározza meg: a heý a ůigabb és szűkebb értelemben

vett fóldrajzi környeze! a ĺn{kłaki paraméterek, s hogy ezekke| mi|yen siikĘletek elegíthetők ki és milt1en

haHrokig, valamint a ktizgazdasági környezď, a keres|et és a kínálat viszonya'

Az ingattanok'foęalmi értékében ki kel| feiezőđnią hogY az adotttelepÚlés mi|yen sziĺrtĘ mlnősegű e|látást

nyújt he|yben és az agg|omerációban élő |akossiíg számára. Tapa*t|ati tény, hogy egy adott te|epĹi|esen belÜĺ

annál magasabb ĺngat|anforga|mi értékkel találkozunk. miné| naglyobb számú a te|epĺi|és népessége- A
telepiilésen belü|i helyzet fe|tánísához meg kel| ismerkedni az általános és a rész|etes;rende3ési tervekke|, a

köz|ekedésĺ helyzettel, a közműel|átoteág színvona{ával, a kereskedelmi, al szo|gáltatg és a ku|turá|is

infrastrukhira |el|emzôiveĺ, a kłirnyezeti sajátosságokka|, az ingat|an egyedi adottságaĺval,

Piací összehasonlító adatok elemzésén a|apuló mődszer

A módszer során az értékelendő ĺngatlan e|emei összehasonlításra kerĺilnek az adott te|epiilésen, vagy piaci

kiirnyezetében az értékesítet! vagy kínálati adatokként haęnált ingat|anok paramétereivel, majd az eltérések

korrigálásra kerülnek. Miné| közvetlenebb összehason|ításra nyí|ik lehetősĘ, annál pontosabb a becsérték.

olyan ingatlanok értékbecs|éséné| használják, ame|yeknek van jel|ernzó piaci forgalmuk. P|d.: csaĺádi házak,

lakások, te|kek, stb.

Az'összehasonlĺtás a|apjául rendszerint a következő tényezők volgálnak:
. rea|ĺzá|t iigy|et szerinti ár / kínálatl ár
- értékesítésĺ időpont
. elhe|yezkedés, megköze|íthetóség, infrastrukürráĺis e|látottsłág
. méret, mrjszakĺ állapo| egyéb jel|emzők.

Az értét az ingatlan környezetében fe||e|hető hason|ó tÍpusú ingaüanok adáwéte|i/kínálatĺ adatainak

fe|haszná|ásiíval határozható meg.

A. hoza mszáĺnításo n alapr ló értéke|ésĺ módszer

A hozamszámításon a|apu|ó értéke|és az ingaťan jôvőbeni hasznalnak és az ezek megszerzése érdekében

fe|mertilő kiadásoknak a kÜtónbsĘéből {tiszta iövede|mek} vezeti |e az értéket. Az érték megál|apítása azon az

elven a|apszit hogy bárme|y eĺköz értéke annyĺ, mint a belőh származó tiszta lövedeĺmek je|enértéke'

A hozamszámítás lépésel összeűoglalva:

1. Az ingat|an |ehetséges (ahernatĺv) haszná|ati módjainak etemzése'

2. A jövőbeni bevéte|ek es ldadások becs|ése hasanálati módonként.

3' Jövőben i pénzfolyamok fe|á||Íbása hasłnálati ľnódonként'

4. A tőkésítési kamatláb meghatározása

5' A pénzfo|yamok je|enértékének męhaáĺozág,
6. A |egmagasabb je|enérték kiválagtisa, mint hozamgárnÍtáson alapu|rí érték'

A módszert á|taláb#' a jiivďe|emtermelő képességgel rendelkez6 ingat|anok esetében alka|mazzák.

5 oldol ' .!
ł..ł'-:o/- ' .':Öo n,



ĺNGAÍI.ANFoRGALMI sZAKÉRÍóĺ vÉt.ľublv

Kö ttsĺÉsa|apú szá mftási módsrcľ€

A nettó pót|ási kô|tsés e1yg érteketés a vagyontárgy értékétae ingaťan {vagyontárgy} ka|kulált újraelőá|lĺtási

kÖltsége a|apján ađja mę. Az újrae|őállÍtási értékből azonban le kell vonni ar idő múlása, az e|haszná|ódáą az

erkö|csi értékcsökkenés miatti rvulás értékét majd avĘerďményhez hozá ke|ĺ adni a fe|építményhez tartozó

fóldterü|et értékéL ÉpÍtésa|att lévó |étesĺtĺenyné|, károsodott létesítményĺtél, takart miitárgynál, biztosítások

esetén, valarnint oĺyan esetekben a|katmazhato, ahď {pl' a vizsgált létesítmény kü|ônleges rendeltetése miatt)

más módszer nem ál| renddkezésre

A 6tdterÜlet értékének a .vélełnényezéséhez *ükseges a forga|mi képsséget vizsgálni, ,ĺnive| a forgalmi

képesseget elsősorban a kereslet.kínálat határozza meg. A vizęálatok az értéke|ési kłiľbe bevont ingaüanok

vonatkozásában mĺnd a tágabb' rnind a szűkebb körĺryezetben efuęzésre kerÚltek. Az ĺngatlanok forgatmi

értékében'ki kell fejeződnią hogy az adott telepĺiĺés milyen sántű, minőségű ellátó$...nffi. helyben és a

kömyezetében élő lakosság számára" . .,'. . ..

Építmények esetében az értékeléą az épütetek és épĺtmények bruttó helyetteďtesi (pót|ási) költsegének

becs|ésén alapszik, tevonva az avulás valamennyi lényeges formáját. A bnrttó he|yettesítési (pótlási) költsés

tarta|mazza a vĺzsgálat tárgyát képező fe|építrnényekkel azonos műszaki iellemzőkkel és funkcióval bíró

|étesĺtmény jelenlegi megvatósításával kapcsolatosva|amennyi közvet|en es jáľu|ékos kôltségét.

A közvet|en kö|tseg a vizsgĺĺĺt épÜ]etekkeĺ és építményekkeĺ azonos objektumok rijrae|öá|lítási kłiltségének felel

meg. Azon épii|etet építmények esetében, aho| a részletes miĺszaki paramétereket nem ismerjiik, a bruttó

rijrae|őátlítási éľtékeket a rerdelkezÉsre á|ló, vagy az á.ľta|unk készĺtett méretkiľnutatás és a Hunginvest

Mérnöki lroda Kft. álta| kiadłt Építőipari Költsegbecslési segédlet (ÉK5} 2014. évi egľsegárai a|apján

számolhatjuk

Ae avulás az idő mú|ása miatti értékcsökkenés. Három fő e|eme:

a.} fizikai rom|á'
b.} funkcĺonális avu|ás és

c.} kiirnyezeti avu|áĺ Az avu|ási eĺemek |ehetnek kijavíthatóak vagy ki nem javÍthatríak.

a.} A fizikai romlás esetében figyelembe ke|l venni az épÚlet fő szerkezeteinek rom|ását és a szerkezetek

arányát az ôsszértékhez vĺszonyĺhra' A ftzikai avulásĺ saámÍtásoknál a felépítmĺłny gazdasá8osan hátra|évő

élettaľtamát ke|l figyelembe venni.

Á|talános esetben a következő gazdasagi|ag ha*nos te|jes életartamokat kel| haszná|ni:

. városl teg|a épÜletek 6e90 év,

- városi, szerelt sze*ezet{1 épÜletek&7Ü ell,

. csa|ádĺ ház jel|ęű épü|etek 5&80 év,

- ipari és mezőgazdasági épületek 2G5o év'

b') A funkcioná|is avułás a gazdasłgtałan, korszerűtlen megotdásokat jelenti' Az értéke|$nek mérJege|nie ke|l

azokat a korsaenT kłjvete|méĺĺyeket, amelyeket a vizęátt |étesĺtmény képte|en kie|égíteni.

c.} A küls6 avu|ás az ięaťanon kĺviili kórü|ĺnények miatt ál| e6, mint a keredet hiányą a terĺi|et változó

i ngatla n fel haszná|ása, vagY az álta|ános neľnzetgazdasági köriilmények.

Az avu|ás mértekt hárorn em|ített aw|ási katqoriában, száza|ékosan ke|I megadni'

ó ołdo|
n1'ąX
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5.2. |nEetlan értékémk ľrrcgüaÉrozása

ffi adatok e|emzésén alapu|ó értékelési módszer

Ądatok éftékehlngatbn ögełpsonlító
adat 1.

ösgehasonlÍtĺÍ
adat Z.

összeharcn|ító
adat 3.

ingatlan elhe|yezkedése: 1Đ81 Budapest,

Ütta ĺt ro.s.
Mtl. ker..

Baross utca

Vlll. ker.,

Tďekĺ tér
Vlll. ker.,

Orczv u.

megnwezése: iroda iľoda iroda tizlet

alaptenilet (m2): 118 163 tz7 L25

kínálat K / tényl.adáwéte| T K K K

kíná|ati ár / adáwéte|i ár (Ft): 29 900 mo z5 000 080 r 20O0OOm

kĺnálat /adáwétel ideje {év}: 2015. 2015. 2015.

kínáĺat/eltelt idő miatti korrekció: -15% -L5% -15%

faj lagos a|apár (Ft,/m.}: 15s 920 167 323 136 000

KORRERCi/OK

eltérő a|apterÜĺet 5% L% 1o/o

kerü|eten be|Üli e|he|yezkedés 5% tď/o LďÁ

épü|eten be|Üli e|hełyezkedés, ĺilęktizelĺtese .?ÜÁ -2Úń -7ď/a

álta|ános műszaki ál|apot -lvÁ .teÁ -5%

eltéľő felszere|tsee ffűtéą szoc.b|okk} ď1, trÁ ÚÁ

szerkezeti károsodások (p|: vĺzesedés) ýÁ vÁ eÁ

iogi rendezetlenseg {közós közmiívek) -ĺeÁ .1ď/o .1ď/o

lsszes korrekcĺó: -rr% -2yÄ -24%

Korrigá|t faj|agos a|apár ÍFtĺm2|: 108 365 118 632 102 952

Átracľáľ kerekÍtve: l1o(Fo Fým2

|ngat|an értéke keľekftve: ülqnmoFt

Össz eh o son I Ító a dotok I eí rósa :

1. adat: udvuľi eme|etĺ iroda jó ál|apotri, ffitése van, mosdó-wc van, vl|ĺany-víz.gáz

van' fforrás: ingatlanbazar-8z61138}

2. adat; utcai földszinü iroda jó á|łapotu, f{itése van, ĺnosdó.wc van, vi||any-víz-gáz

van. {forrás: ingat|anbazar.5069269)

3, adat: utcai földszĺnti üzlethelyisę át|agos ál|apotú, fiĺtése van, ĺnosdĺíwc van.

vi||aĺry-víz-gáz van. {fomás: ingadanbazar-8868880}

|ngatlan p|aci összehason|ító módsaerĺe| meghatározottfioęalmi értéke {kerekítve}:

Íl{Đ0(mFt
azaz Třrenft áĺoľnľntĺiłi. Ft .

7 oldol
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Adatok éľtéHtĘsathn ósszehaooĺdfró

adät x.
ôsszehason|Í&í

ädÜt 2.

összehasonlÍtó

adat 3.

'ngat|an eĺhetyezkedése:
1o8í' Budap€st,

't,.ltiőĺ ĺt ĺe.g.
Vlll- ker.,

Szentkirályi

V|ll' keĹ'
Práter utca

Vĺll. ker.,

Baross utca

ingat|an megnevezése; ĺroda iroda raktÁr raktár

rasznosítható terÜlet (m2): 118 tito urg 190

<íná|atĺ di1| szeĺz. b€r|eti dfi (FtĄó): 195ffit 175(m 290 000

<ínálat I szerződés ídeje (ev, hó): 2015. 2015. zots.
kĺná|atleItelt idő miatd korrekció: -t5% -75% -75%

iailagos aIapár (Fým"/hó): Lf75 747 tz97
KARflEKCTńR

eItérő a|apteľtilet t/o W" 70/ő

e|térő műszaki álĺapot felszere|ľség '1U" LAo/" -Le/"
logĺ rendezet|enség {közôs közművek) -tWo .1ÚÄ -tG/"

keri.ileten belüĺi ethelyezkedés ý/" 5% 5%

ép0|eten be|iiIi elhe|yezkedés, megkózelĺtése -7W" -Lo9ó .fÚ/"

osszes korrekc|ó: -B% 3% -28%

Korrlgá|t fajlagos alapár; 9o8 Ft/mzlhó TIIFt|m2lhő 937 Ftlm2lhő

Korr. faJlagos a|apár keľeftítve; 87aftlm2íhő

5.2.f . Hozamsaámftáeoł alapiló éľtékďé* ĺľódszene|

Qsszeh ąso nlĺto a d otok le írúsd :

1 adat: ĺngat|an.com-1000ooo65 Szentkiráĺý irodahazban jó műszakí állapotu, 2@7-ben te|jesen fe|újĺtott.

2. adat: ĺngat|anbazar-8856811 udvaľi félszuterén raktár, fe|rijíiandó állapotú, Íűtése ľan, mosdówc van.

3. adat: ingat|anbazar.goz4sfl utcaĺ fřildszífiti {be|ső kétszintes) iidet átlagos állapotti, fütése van, mosdľwc
van-

lngat|an hozamszámÍtáson alapuló módszerľe] meghatároeott érÉke (kerekítve};

I 3{XtO00 Ft

azaz l0lencĺĺtillió.|ráromszárezeľ- Ft'

I oldal

b1

Hozamszámítás

Bevételek:

ciaci adatok szerřnt bevételek : 87oFtlmzĺhő
(ĺhaszná|tság: 75o/"

íigyelembe ve ńreltő éves fuvétel : 92:r 940 Ft

Köĺtségekl

Felújításíalap: ďÄ 55 436 Fĺ

gazgatási kii|tségek: 2To 18 479 Fl

Egyéb költségek: 1% 9 239 Fr

Kőttségek őssĺ.esen: 83 155 Ft

Eredmány:

ves üzemi eredméty: 840 785 Ft

ľőkésítesi ráta: g,@/o

Tőkésített értźk 9342MFt
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6. INGATIáN EGYřZTEľETT FoRGAlň,lÍ ERTE'G

Az ingat|an forga|mi értéke a piaci összehason|ító adatď a|apján saámÍtott érték 10ďl6-os si|yozáĺĺva| kerü}t
meghatározásra. A vizsgá|t ingadan kômyezetében hason|ó |ngat|anok bérbeadása csak csekély mértékben
je|ĺemző, ezért a hozamszámításon alapu|ó módsąert e|lenőrző számítaskérľt vettiik fqyelembe. A nettó pótłási
kóltség elvií értékelés a vagyontárgy értékét az iľgaüan ka|ku[í|t újraďóállÍtási költsĘe a|apján adja meg,
ameiyet az értékelési feladatban a ĺnódszert nem a|ka|mazzuk ..

Ąz a|ka |ma zott módszeĺek
Számftott érték

tftl
9ily
Í%l

Súľyozott éľték

tRl
l n gatla n érté ke pÍacl összehason|ító módszerre| : 13 000000 Ft 1]0ďÁ 13 0mm0 Fĺ

l ngatlan értéke költséealapú módszerre|: 0Ft eÁ oFl
lngąt|an értéke hozamalaprÍ móďszerre|: 9 3000m Fr ffi oFĺ
Az ingatlan egyeztetett értéke: 13 000 000 Ft

l ngatlan egyeztetett értéke {kerekĺtve):

13 {EoÍpo Ft

azaz, TĺzenhárommiHió- Ft '

7. ALAPELVEK, KoRtATozl ľelľÉĺercx

Az értékbecslő szakvé|emenyben ivnertetett adotľságokka| rendelkező ingat|an értékeléséhez a következóket
szü kséges figye|embe venni:

- az ingatĺannat mint tiszta tulajdonú forgaĺomképes és tehermentes ingaťannak tulaidonjoga kerii|
értéketésre;

- a?. átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi teľmészetű vizsgá|atot fiogcím, vagyonjogok
érvényessegą stb.} neĺn végeztiinŁ Ae ingat|an forga|omképességénekjogl eredetíÍ korlátozásáról a tu|ajdoni
|apon bejegyretteken tú|menően nincs tudornásunł, és ezért fe|e|ősseget nem vállalunk;

- az értékeles azon a feltételezćsen a|apul' hogy az ingaüan je|en|egi és jövőbeni hasznosításával
összeffiggésben a heýÍ és országos hatóságoktó| és ęyéb szervezetektől, személyektől va|amennyi sziikséges
engedéĺy, jóváhagyás és felhatalmazás rende|kezésre á|ĺ, illetve ezek beseerezhetőt vagy megújĺthatók;

. a szakvéleményben je||emzett ál|apotot egyszerii szemrerrételezés, a rende|kezésre bocsĺított iratok és a
Megrende|ő képvise|őjének szóbeli tájékoztatása a|apJán mutatfuk be, az eset|egesen fennáĺ|ó, de
érzékszeľvi vizsgálatťa| ĺłem eszle|hető értékbefolyĺłso|ó tényezőkéľt (pl': rejtett szerkezeti hibát felhasznáľt
anyagot talajfelszín a|atti problémák. kôrnyezetre árta|mas anyagok je|enléte stb.} nem válla|unk
E.| -|ż--2 _-L. nern vizsgáltuk az értékelt ingatlanna| szemben esedęesen fenná|ló terheket és köte|ezettségeket
feltéte|eztiik. hogy a tulajdonjog ęy esetlęes átruhiĺzásiának idópontjában az ingat|an haszná|atával
közvet|eniil összefiiggő tartozás (kôzüzemi díjat stb.} nem á|l fenn;

- az érték magában fogłalja az épiiĺetek rendełtetésszerÍi használatához sztikseges épü|etgépészeti
berendezések és fďszere|ése* értékéĘ

- a gazdasági, jogĺ fehéte|ek es piací viseonyok e|őľe kellő pontossłĺggp| nem pn'gnosatizálható változásai
módosíthatját illetve érvényľeleníthetik ai gakértőł vé|emény vonatkozó megáĺ|apításait ezért a .

vagyontáľgyak értékét befolrfisoló körü|ményekben beĺĺł|ó |ényeges vá|tozás esetén sziikséges a megadott
érték fe|ülvizsgálata;

- á|talunk meehatiirozott értéłĺek az e|őzőekben vázo|t fettéte|eken és aĺapelveken a|apulnat és csakls jelen

szakvé|ernénybeń meghatározott cé|ra, Megrende|ó áha|törüénő fe|haszná|iís esetén érvényesek,

9 o|dđ
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Helyben

Tisztel t ĺrodavezető Asszony!

A Bucłapest' vlll. keľü.leti]ĺoi i.t t6/b. szám (hrsz:36763/N4s\ valarnint az Ĺnloĺ rit 18.
(hĺsz:367()4ĺNI} alatt találharto. 1lE m2 illetve 75r n2 alapteľületű' utcai bejĺirahĺ
helyiségben (UCH.UCP) az onĺjk keľésének rnegfelelőol 20lj. máľcius 4.érr te3'ĺrast'tańottunk. nrelyrrek Íárgya a helyíség műszaki állapotának felrnérése.
Az e||enorzés soľán rnegáIlapítoľruk:

-,ąz Üllłiĺ úi lÓĺ,łr 48. aĺŁ.etéts zělm alaĺt nýlvánĺartoft he}yiség kizáróIag az Ülloĺ út l8.
I. szátiú albetéten keľęszĺtiil közelíthető meg. Sem udvarí senr miĺsik utcaí beiáľattal nem
ręndelkezik.

-Áä Ü'ťl'ĺjľ tiľ Íóĺü 4ď. aĺ'üeťdťszám a|attí helýség fiítesi rendszeľe közös hálozaton
mrĺködik az ülői út l8. 1. ałbetétszánr alatti hellség pinceffitésével. A t<ibbi ľeszen
padlófiítés van kialakítva. A két rendszeĺt egy {.Ildĺ út t8. l albgtét pincéjében lévĆĺ
kazłłrrházba telęite,tt, k é'tkazaľ. mírxłlđteti.

- A két, külön nern váIasztható helyiségben íBudapest VI[I. űlői i]t |6/b 48. albetét
és Buđapest, VIII. Üľĺĺ ĺt l8. 1' a|betet) lér.ő r'izesĹloklĺĺ>k- (víztogyasztók) egyetlen
vízfogyasztiĺst mérő ónĺĺa vannak kotvą mely.óra az tnlĺĺ ńÍ 18. l. atbetet pincesiíntjén
keľtilt beépítesre.

A fentĺek miatt a helyiségek csak e5ĺütt hasznosÍthatóak.

Kérem tłĺjékoaatrĺsorn szívęs elÍbgadását.

Budapest, z[|s,lnárcius 5. 
j::.
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Pí|vízati felhívás

A Budapest Főváľos VIII. kęľület Józsefuárosi onkormányzat a Képviselő-testület ..../2016. (XII. 10.)
számuhatározata alapján nyilvános pá|yázatot hiľdet a Budapest VIII. keľĺitet, Ü|lői űt 16ĺB. szám
alatt elhelyezkedő. 36763l0lN48he|yrajzi számu,1 18 m2 alapteľülettĺ ťoldszinti (kizźľó|aga Budapest
VIII. keľiilet, Üilői út 18. szám alatti,36764lOlN1hrsz.-ú helyiségbol megközelítheto), valamint a
Budapest VIII. keľĺilet, Üllői út 18. szám a|att elhelyezkedő 36764ĺ0lN1 he|yrajzi.számú, utcai
fijldszinti és pinceszinti,756 m2 alapterületű, és a 3676410/A13 he|yrajzi sztlm alatti, ftildszinti, 28 m2
alapterületű (kizźrő|ag a 36,16410l'Al| hrsz'-ű helyiségből megközelíthető), mĺndösszesen 9a2 mz
alapteľĺi|etű, üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek (a továbbiakban:
ingatlan) együttes elidegenítése céljából.

1. A pá|y ázati felhívás kőzzététe|e

A páIytnati felhívást a Kiíró a Képviselő-testület |3612016. (VI. 02.) számí, az Önkormányzat
tulajdonában éL||ő ingatlanvagyon hasznosításaľa, tulajdonjogának átruházásźlra vonatk.ozó
veľsenyeztetés szabá|yairőI szóló határozat (a továbbiakban: Veľsenyeztetési Szabá|yzat) 11.
pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteľi
Hivatal hiľdetőtábláján, a Bonyolító iigyfélfogadásra szo|gá|ő helyiségében, a Józsefuáros című helyi
lapban, az onkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az onkormányzat és a Bonyolító számára
eléľhető költségmentes hiľdetési felü|eteken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési poľtálokon
teszikőzzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljarást annak bármely szakaszában indokolás nélktil visszavonni,
és eľől köteles hirdetméný kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljáľás visszavonása esetén -
amennyiben a dokumentźrciőt az ajánlattevő ellenéľték fejében kapta meg - a Kiíró köteles az
ellenénéket visszaťlzetni. A pá|yázati dokumentáció ellenértékét a Klirő ezen kívül semmilyen más
esetben nem fizeti vissza.

2. Apáůyánati kiíľás adataĺ

Apőiyáza;t kĺíľója:

A páiy őzat bonyolítój a :

A páiyízatjellege:

A pályázat célja:

A páiyánĺti dokumentácĺó ľendelkezésre
bocsátĺísa:

Az ingatlan minimális vételáľa:

Az aján|atí biztosíték összege:

Az ajőn|ati biztosíték befizetésének mĺídja,
számlaszám:

Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormány zat (1 0 82 Budapest, Baross u. 63 -67 .)

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (|08f
Budapest, Baross ,t. 63-67 .)

nyilváno s, egyfordulós páIy tnat

tulaj donj o g átruhźnás (elidegenítés)

50'o0o,- Ft + ÁFA

146.820.000.- Ft

14.682.000'- Ft. Az aján|aÍi biĺosíték befizetése
csak magyar foľintban teljesíthetó, értékpapíľľal,
gatanciaszerződéssel, záIoglárggyal nem
helyettesíthető.

átutalás, a Jőzsefvttosi Gazdálkodási Központ
Zrt. K&H Banknál vezetett 10403387-00028859-
00000006 számĺl szám|ájtra

r
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Az ajánlati biztosíték beéľkezésének
hatáľideje:

A pá.Jy ázatok leadásának hatáľidej e :

A páůyázattď kapcsolatban további
infoľmáció kéľhető:

A, pá,Jy ízattal é ľintett ĺngat|a n megteki nthető :

A páiyízatok bontásának időpontja:

A pá.Iy ízatok bontás ának helye:

A pő|y ízat eľedményét megállapít ő szerv ezetz

A pá|yázat elbírálásának hatáľĺdeje és a
v á.ľLlttő eredményhiľdetés :

A' pá.Jy ázati elj áľás nyelve:

3. A páiyánattal érintett ingatlan:

Címe:

Helyrajzi szőmĺ:.

Jellege:

Alapteľülete:

Kiizmĺĺ ellátottsága:

Teľhei:

f0I7. január 4. (szerđa) 24 őra. Az ajánlati
biĺosítéknak a megjelölt határidoig a
bankszámIára meg kell érkezĺie.

2017. jarultlt 5. (csütörtök) 10.00 óľa

Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Elidegenítési Irodáján

Tel.: 06-1-333-67811122 vagy I23 mellék, 06-1-
216-696r

2016. đecember 8. (csütortök) és 201,7. január 3.

(kedd) között előzetes időpont egyeztetés a|apján.
Időpont egyeztetése a Józsefvárosi Gazdálkodási
Kö zp o nt Zrt. Önkormány zati Házkeze\ő Ir o dáj tn
lěhetséges (1084 Budapest, Tavaszmező u. 2.,
Tel. : 06- 1 -2 I0 -49f8, 06-I -210-4929)

2O|7. január 5. (csütĺiľtök) 10l5 óra

Józsefváľosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt., |083
Budapest, Losonci u. f. I, em. tźlrgya|ő. Az
ajánlattevők a ptńyázatok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros
onkormányzat Képvise|ő-testülete

2017. februtr 28.

magyar

Budapest \{III. keľĺilet, Ü|tői űt 16tB. es Üllőĺ ĺt
18.

367 63 l0 l N 48, 367 64 ĺ0l N 1, 367 6410 l N3

egyéb helyiség, üzlethelyiségek

ťoldszint 1i8 m2, ťolđszint és pinceszint756 m2,

ťoldszint 28 m2

ĺisszközmíives

per-, teher- és igénymentes

Kiíľó felhívja a figyelmet, hogy

- a nemzeti vagyonról sző|ő 2011 . CXCVI törvény 14. $ (2) bekezdése a1apjćn a Magyar Államot
minden elővásárlási jog.jogosultaÍ. mege|őző elővásáľlási jog illeti meg. Az e|ovásárlási jog
gyakoľlásáľa a Magyar Allam részére fennálló határidó az e|ővástr|ási jog gyakor|ására felhívó
értesítés postára adásának napjátőlszámitott 35 nap.

.'T'

QJ-
,{,



- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontfugyak önkoľmányzatok tulajdonba adásáról szóló l99l.
évi XXXIII. tv.39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi tnkormányzatnak elovásárlási
joga van.

Eladó azingat|ant a fent megjelölt elővásáľlási jog jogosult nyilatkozatánakkézhezvételétől, vagy a
jogszabályban előírt hatáľidő leteltét követő, illetve a te|jes véte|źr beéľkezésétől számított 5 napon
beltil adja vevő birtokába, attő| függően, hogy melyik töľténik meg később. Amennyiben az
elővásárlásra jogosultak báľmelyike élni kíván elővásárlási jogával, űgy az adásvételi szeľződés az
elővásárlásra jogosult és az eladó között jĺin létre. Ez esetben eladó a pá|yáző álta|befizetett vételár
előleg és az aján|ati biztosíték összegét a nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül
visszautalja a páIyázat nyertese részére. A befizetett összeg után eladó kamatot és bármely jogcímen
igényelt költséget, kártérítést nem fizet.

4. Apí|yízat taľtalma

Az elidegenítésre keľülo ingatlan a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
I<lzárő'|agos tulajdonát képez| elidegenítésére a ĺemzeti vagyonĺól szóló 20||, évi CXCVI. tv., a
Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a Vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 66lf012. (X[' l3.) önkormányzati rendelet, valamint a Képviselő-testület I36lf0I6. (VI. 02')
számú határozata (Versenyeztetési Szabályzat) vonatkozik.

Vevő a vételár

- eryösszegben töľténő megfizetése esetén _ amár megfizetett vétęlár előleg összegével csökkęntett
véte|źrat az adásvéte|i szeľzodés megkötéséig köteles eladónak megfizetni,

- avéte|áľ banki hitelből töľténő kiegyenlítése esetén pedig a _ a már megťlzetett ajánlati biztosíték
és vételár előleg összegével csökkęntett . vétę|ár 50%-át megťlzetĺi, A feĺľrmaraďő 50%o

Ęiegyenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely teljesítéséľe a Budapest Fóváľosi
Oĺlkormányzat, valamint a Magyar Allam - elővásárlási jog jogosult _ nyilatkozatának
kézhezvéte|étől, illetve elővásáľlási jogának gyakorlásáľa rendelkezésre álló hatáľidő leteltéľől
szóló énesítéskézhezvételétol számitott 45 munkanap á|l a nyertes ajánlattevő ręndelkęzésére. A
vételáľ megfizetéséľe vonatkoző határidő nem hosszabbítható meg. Az ajźln|ati biztosíték összege
ebben az ęsetbęn foglalónak minősül.

Az ingat|an biľtokbaadásának idopontja: az elővásáľlási jog gyakorlására vonatkoző nyi|atkozat
kézhezvétę|étől, illetve a teljes véte|ár beéľkezését k<iveto 5 napon belül, attól függően, hogy me|yik
tĺjfténik meg később.

Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő költségek:

- I.670,-Ftlszemély JIJB eljárásí díj,

- 5.500,- Ft + ÁFA eljárási díj,

- 6.600,- Ftlhe|yrajzi szám/igylet Ítildhivatali eljarási illeték (a fiildhivatali eljárásí díjat egyszer
kell megfize tni, az ad ásvétel i szerző dés benyújtásakor).

A Kiíró kiköti, hogy

a) a nyeftes ajźn|attevő visszalépése esetén jogosult a veľsenyeztetési eljárás soron következő
he lyezettj év e| szerző dést kötni,

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

c) szi'ikség esetén az aján|attevoto| az aján|at tényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben
íľásban felvilágosítást kérhet annak előľebocsátásával, hogy az aján|attevo ezzel kapcsolatos
írásbeli vźiasza semmilyen formában nem eredményezheti a versenyeztetési eljáľásban tett
ajtnlatában megfogalmazott feltételęk olyan megvá|tozásźú, amely az értékę|és során a beérkezett
aj ánlatok sonendj ét módosítaná,

í;&



đ) a Polgáľi Törvénykönyvről szóló 20|3' évi V. tcirvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:7a' $ Q)
bekezdése a|apjttn, a pá|yánatí felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlattevővel
szemben is fenntartja a jogát ana, hogy ne kossön szerződést.

Az aján|attevő tudomásul veszi és e|fogadja, hogy a Kiíró

a) aZ aján|attéteIi hatáľidőt indoko|t esetben egy alkalommal legfeljebb 30 nappal
meghosszabbithatja, amit _ az inđok megjelölésével- a Kiírás közlésével megegyezó helyeken, az
eredeti benyújtási határidő |ejttrta előtt legalább 5 nappal kcjteles hiľdetményben megjelentetni;

b) jogosult az aján|attételi felhívását az ajánlattétęli hatáľido elótt visszavonni, de eľről a kiírás
közlésével megegyező módon az ajánlattéte|i határidő |ejérta elótt köteles hiľdetméný
megjelentetni,

c) az ajád'atí biztosítékot a pálryázati felhívás visszavonása, eredménýelenné nyilvánítása, vagy az
ajánlatok érvénýelenségének megá||apitása esetén - ennek kĺjzlését követő 15 napon belül -,

illetőleg ha a szerződéskötés a Bonyolító érdekkörében felmerĺilo okból hiúsult meg, a pźiyázatok
elbírálását k<ivető 15 napon belül visszafizeti,

d) az aján|ati biztosíték után kamatot nem ťlzet, kivéve, ha a visszafizetési hatáĺidőt elmulasztja,

e) a nyertes aján|aÍtevő esetében a beflzetett ajáĺIati biztosítékot az aján|attevő által fizetendő
véteIárbabeszámitja,

Đ nem fizeti vissza a nyertes által teljesített ajáÍ|Iati biztosítékot, ha a szerzódés megkötése a
. 
nyeľtesnek felróható vagy éľdekkörében felmeľü|t okból hiúsul meg. A vevőnek felróható ok az is,
ha a vételárat banki hitel felhaszná|ásźna| kívánja kiegyenlíteni; de a banki hitelt hatáľidőben nem
kapja meg, vagy azafizetési határidő napjának 24 őrźńg nem érkezik meg eladó bankszám|ájára.

5. Az ajánlat benyújtásának előfeltételeĺ

Az ajánlat benyújtásának elengedhetet|en feltétele az ajáĺ|ati bizosíték hatáľidőben töľténő befizetése.

A Kiíró az ajánlati biaosítékot a pá|yázati felhívás visszavonás a, az eljárás eredménýelenségének
megá|Iapítása esetén, illetve _ az aján|atok elbírálását k<jvetoen _ azoknak az aján|attevoknek, akik
nem nyertek apźiyźnaton' köteles 15 munkanapon belül visszafizetni.

Apá|yázaton való részvétel további előfeltéte|e, hogy azajánlattevő megismerje apźiyázattárgyát, az
ajánlattéte| feltételeit - vagyis a pá|yázati dokumentációt - és aú' magára nézve kötelezőnek fogadja
el.

ApáIyázaton tęrmészetes személy, vagy a Nemzeti vagyonľól szőlő 201'1. évi CXCVI. törvény 1l. $
(10) bekezdése alapján átláthaÍő szewezęt vehet ľésf.

Az aján|at benyújtási határidő lete|tét követően aján|atot a Kiíľó nem vesz át.

6. A' p áiy ízato n tö rté n ő r észtĺ éte| felté telei

Az az aján|attevo vehet résń apá|yázaton ak'l:

a) az ajźn|ati biaosíték összeget hatáľidőben megf,rzeti, és az a rendelkezésľe álló határidőig
beérkezik a Kiíró által megjelölt bankszámlára'

b) az ajáĺiatok lęadásának hatáńdejéig az ajźnlatát benyujtja.

7. Lz ajín|at taľtalmi kłivetelményei

Az aján|aÍtevőnek

í/
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a) az ajtnlatbaĺ közölnie kell a nevét/cégnevét, |akcimétlszékhelyét, adóazonosító jelét/adószámát,
cég esetében cégsegyzékszámát, képviselójének nevét és eléľhetőségét, bankszámIa számáÍ',
elektronikus levelezési ciméÍ, ha ilyennel rendelkezik.

b) az ajźln|athoz csatolni ke|| az ajánlati biaosíték befizetéséľől szóló visszavonhatat|an banki
átutalást vagy abankszámla kivonatot.

c) az ajźln|atban nyilatkoznia kell arról, hogy váIIaIja a PáIyázati dokumęntáciőban, illetve
mellékleteiben leíľt szeľződéskötési és egyéb feltételeket,

d) az ajánlatbaĺ nyilatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozóan a közbeszerzésekľől szó|ó 2015. évi
, CXLIII. tĺirvény 62' $ és 63. $-ban foglalt kiztlrő kĺiľülmények nem állnak fenn.

e) az ajánlatban nyilatkoznia kęll arról, hogy adó és adók módjára behajtható koztartozása nincs. E
nyi|atkozat męllé kell csatolnia a NAV igazo|tsát aľľól, hogy nem áll fenn köztartozása.

Đ az ajánlatban nyilatkoznia kell arľól, hogy Kiíróval szemben bérlęti dij tartozása nincs, továbbá a
Kiíróval szemben szeľzodésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs..

g) az ajánlatához csatolni kell a tarsaság 30 napnźtl nem régebbi hitęlęs cégkivonatát és a társaság
. képviseletére jogosultaka|áírási címpéldányának eľedęti pé|dáĺyát vagy hiteles másolatát.

h) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll végělszámolás alatt, ellene csőd-, illetvę
felszámolási eljárás nincs folyamatban.

Đ az ajánLatban nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyorľól szó|ó 2011. évi CXCVI. törvény 3.

$ (1) bekezdés i. pontja szeľint átlátható szervezetnek minősül.

Az ajěn|attevőnek a pálytuati eljárás során benyújtott ajtn|atźú' továbbá az aján|at mellékleteként
benyújtott valamennyi nsĺi|atkozatźlt cégszerti aláírással kell ellátnia. Cégszerű a|áírźs soľán a cég
képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek a társaság kézze|, vagy géppel írt, elonyomott, vagy
nyomtatott cégneve a|á ĺevétlnevüket önállóaďegyüttesen irJaliĄák aIá a hiteles céga|ákási
nyilatkozatuknak megfelelően.

A Bonyolító ajánlott, téľtivevényes levélben, határidő kitűzésével felszólíthatja az ajtnlattevőt az
ajźln|atta| kapcsolatos formai vagy tarta|mi hiányosságok pótlásáľa, amennyiben a szükséges
nyilatkozatokat, igazo|ásokat nem megfelelően' illetve nem teljes körűen csatolta. Amennyiben az
ajźn|attevő a felhívás kézhenéte|ét követően az abban megjelölt határidőre a hiáný nem' vagy nem
teljes körűen pótolja, űgy aján|ata a hiánypótlási határido elteltének napjźt követő naptól
érvénytelennek minősti|, és a páIytnat további ľészében nem vehet részt.

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokľól, a hiánypótlási határidőről
egyidejtĺleg, kĺĺzvetlenül, írásban köteles téĘékoztatrń az összes aján|attevőt.

A hiánypótlás nem terjedhet k'l az ajáĺúat módosítására.

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

a) az aján|ati biaosíték összege a pźiyźnati kiírás 2' pondában meghatározott hatáľidőn beltil nem
kerül jóváírásľa a Kiíró bankszám|áján,

b) nem jelĺil męgvéte|árat'

Amennyiben az aján|attevő nem jelöli meg a véte|tr megfizetésének módját, Kiíľó úgy veszi, hogy azt
az adásvéte|i szerződés megkötéséig egy összegben fizeti meg.

8. Az tjńn|at formai ktivetelményei

Az aján|attevőnek aján|atát egy eľedeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, felt[intet\re az
adott példáÍ|yon az ',Eľedeti ajtn|at,, és ,,Másolati aján|at,, megjelölést, melyeket kiilĺjn - ktilön
sértetlen. lezárt borítékban kęll benvújtania. A példányok közötti eltéľés esetén az eredeti pétdány
érvényes.
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Az aján|at első oldala a megfelelően kitoltott ,,Jelentkezési lap'', a második oldala a kitöltött ,,Ajánlati
összesítő'', különos tekintettel a megajánlott vételár és megfizetési módjának megje|ölésére. Ezt
követoen az ajtn|ati felhívás mel|ékletét képező értelęmszeľiĺen kitöltött nyilatkozatok, va|amint a 7 '

pontban részletezett valamennyi dokumentum. Az ajétn|attevőnek kozölnie kell a benyújtó nevét,

lakcímét (székhelyét) , ahová apá|yázati eredmény közlését kéri, továbbá ań. a bankszámlaszámot és a

bankszámla kedvezményezetdének nevét illetve más azonositőját, ahova az ajánlati biĺosíték
(báĺatpénz)visszautalásźLtkéi,amerrnyibennemnyerteseapá|yázaÍnak.

Az ajánlat és az ijśszes melléklet mínden oldalát - összefíjzve,folyamatos szi:łnozással kell etlátni.

Az iratokat magyar nyelven, Iezárt, sértętlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
b enýj tani. A borítékra ktzár ó|ag a p źiy ázat tár gy át kęll ráírni, az alábbiak s zęrint :

,,Budapest VĺIII keľĺĺlet, Ü|lői űlt 16ĺF'. os tilloĺ út 18. szám a|atti ingatlanok elidegenítése -
pä|yázat',

A Bonyolító lezárat|an vagy séľĺilt boľítékot nem VeSZ át. Kiíľó minden, az ajźnlattételi határidőn túl
benyújtott ajtnlatot érvénýelennek nyilr.anít

Amennyiben az aján|attevő a ptiyázati e|járás bámelyik szakaszában méghatalmazoÍt tftján jźr e|, a
teljes bizonyító eľejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányát is mellékelni kell az
aján7athoz. A polgári perrendtartásľól szóló I95f. évi III. törvény 196. $-a szerint a teljes bizoĺyitő
eľejű magánokiratnak az a|ábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiratotsaját kezűleg írta és a|áírta;'

b) két tanú az okiľaton a\źlirásáva| igazolja, hogy a kiállító a nern áiltala írt okiratot elottük írta a|á,

vagy a|áirását előttük sajátkezti a|áirásának ismerte e|; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel
kelltüntetni;

c) a kiállító a|áirźsavagy kézjegye az okiratonkozjegyző által hitelesítve van;

d) a gazdá|kodő szervezet źitalljz|eti köľében kiállított okiratot szabźilyszeruen a|áirták;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az źlJrta|a készített okiľat szabályszeľű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a
kiál|ító a nem á|ta|a irt okiratot elotte írta aLá, vagy aÍáírását elótte saját kezu a|áírásának ismerte

el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus a|áíľásáva| aláín elektronikus okirat tarta|ma az

ügyvéd által készítętt elektronikus okiratéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláirást helyezett el.

Ha az ajźn|attevó gazdáIkodő szervezet, a pá|yázati eljárás során nevében nyi|atkozatot a

cégegyzékben feltüntetett képviseletijoggal ľendelkező személy, vagy e személy meghatalmazottja
tehet.

9. Az aján|at módosítĺísa

Az aján|attevó az ajénlattételi határidő |ejártáig módosíthatj a vagy visszavonhatj a pá|yźnati ajźn|atát,
az ajál,iattételi hatáľidő |ejértát követően azonban a benyújtott ajánlatqk nem módosíthatók.

Azaján|atikötöttség azaján|attételi határidő lejártának napjával kezdődik.

10. Ajánlati kötöttség

Az ajźn|attevő legalább 60 napig terjedő aján|ati kötottséget köteles vállalni, amely az ajánlattéte|í

határidő |ejártának napjával kezdődik. Az aján|attevő köte|es nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiíró az

ajánlatok eredményének megá|lapításźłra vonatkozó határidőt elhalasztotta, rigy vállalja az aján|ati

kötöttség meghosszabbitását a pźúyźtzat eredményének megá||apításáľa vonatkozó határidő

elhalasztásáv a| megegyező időtartammal megegyezően.

Az ajáĺ|ati kotottség tartalmának meghatfuoztlsára a Ptk. ľęndelkezései kányadőak, kĹilönĺjs tekintettel

a 6:64. $-ra.
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Az aján|at olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot je|ent' amely a torvény a|apján
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mazza, s eryértelműen kitűnik belőle, hogy az abban

foglaltak ügyletkötési akaratot tükľöznek, tebát a nyilatkozó _ aján|ata elfogadása esetén _ artmagára
nézve kötelezonek ismeri ęl.

Azajźn|ati kötöttség aĄ je|enti, hogy ha a másik fél' azadott időhatáron belül az ajánlatot elfogadja, a

szerződés a tĺirvény rendelkezése folytán létľejön. Az ajźn|at megtételével tehát ftiggő helyzet alakul
ki, amely az ajttn|ati kdtöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az ajźn|attevő az ajźn|ati kotöttségének ideje alatt aján|atát visszavonj a, a beťlzetel|.

aj án|ati biĺo sítékot elveszti.

A biztosítékot a pźiyázati felhívás visszavonása, eredménýelenné nyilvánítása, vagy az aján|atok

érv'énýelenségének megáIlapitása esetén _ ennek közlését kovető 15 napon be|til -, illetőleg ha a
,sierződéskötés a Bonyolító érdekkoľében felmert'ilő okból hiúsult meg' a pá,|yázatok elbíľálását k<jvető

15 napon belül Kiíró visszaťrzeti.

11. A pályázatok bontása

A pá|yázat a pá|yázatikiírásban megjelölt helyen és időben, legkésőbb apźúyázatbeadásľa nyitva álló
hatáľidőig adható be. A pźůyázat átvétele sorźln az átvéte| időpontját ľá kell vezetni a pá|yázatot

tarta|maző borítékľa, egyuttal átvételi elismervénnyel kell igazolni az átvétęItényét.

A határidőben beérkezett pá|yázatok felbontása a benyújtási hatáľidőt követő 15 napon belül
nyilvánosan töľténik. Nyilvános bontáson a kiíró képviselője, a kiíľó által meghívott személyek,
valamint a pá|yázók, illetve meghatalmazottjaik is jelen lehetnek. A képviseleti jogosultságot

me gfe l elően (személyi igazo|v źny, me ghatalmazás) igazo ln i ke ll'

A pźt|yázatok nyilvános bontásakoľ a jelenlevőkkel ismeľtetni kell a pá|yázatot benyújtók nevét,

székhelyét (lakóhelyét) . Az ajánLatokkal kapcsolatos további részletek nem hozhatók nyilvánosságra.

A pátyázatok felbontásáról a Bonyo|ító jegyzőkonyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet - amennyiben a

bontáson az aján\attevók jelen vannak _ az ajźnlattevők közül felkéĺ személyek hitelesítik.

12. A' páůyőłzat érvénytelenségeĺnek esetei

A Bonyolító az aján|atok bírálatakor az alábbi esetekben megállapída, hogy mely ajánlatok

érvénýelenek:

a) apá|yázatot a kiírásban meghaÍ,ározott hatáľidő után nyújtották be,

b) biztosítékadási kötelezettség esetén a biĺosítékot a pá|yáző nem bocsátotta, vagy nem az
eloíľtaknak megfe|elően bocsátotta a kiíró ľendelkezésére,

c) a pá|yézo az ajánlratź.l- nem egyéľtelműen hatźtrozta meg' vagy más ajánlattthoz vagy
fe|tétę|hez kdtötte, továbbá ha a megajánlott vételár, bérletí díj méľtéke a minimum árat

nem éri el,

d) apá|yáző nem tett részletes és kötelező erejűjognyilatkozatot az ajánlatáu.al kapcsolatban,

és nem vállalt aján'lati kötöttséget,

e) a pályázat az e|őzo esetekben felsoľoltakon túlmenően nem felel meg a páIyázati kiírásban,

a jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak,

Đ olyaĺpá|yázó nyújtotta be, aki nem jogosultrésü. venni a pá|yázati eljáráson.

Az eIjárás további szakaszábaĺ nem vehet részt az, akinek az a)-f) pontokban foglaltak szeľint

érvénytelen az aj ánlata.

13. A pályá zati ajáln|atok elbírálĺís a, az e|bírál|ás szempontjai
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A pá'|yźzati ajźn|atokat a lehető legrcividebb idon belül el kell bírálni. A pá|yázat eredményének
megá||apítźlsára vonatkoző hatźtridő egy a|kalommal meghosszabbítható. Az ilj határidoről, illetve
annak fliggvényében az aján|ati kötöttség idotartamának meghosszabbításáľőI a Bonyolító köteles
ajánlott levélben tájékoztatni az összes pá|yázőt.

A Bonyolítő a pá|yázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok a|apjźn bírálja el és

rangsoľolja azérvényespá|yázati ajánlatokat, szükség szerint szakéľtok bevonásával.

Az e|bíľálJáls fő szempontja:

. Lz ajánlott vételár tisszege.

A Kiíľó a páIyázati felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgá|ni az
ajánlattevok alkalmasságtń a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok
eľedetiségét is el lenőrizheti.

A Kiíró szükség esetén az ajánlattevótő| az ajtn|at lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben,
írásban felvilágosítást kérhet annak előľebocsátásával, hogy az aján|atrevó pá|yáző ezze|kapcsolatos
íľásbeli váląsza semmilyen formában nęm eredményezheti az ajánlattlbian megfoga|mazott feltételek
olyan megvá|tozástlt, amely a pá|yázat során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítäná. A Kiíľó a
felvilágosítás kéréséľől, és annak tarta|márő| haladékta|anul írásban ér1esíti a többi aján|attevót.

A páůyáztt nyeľtese tz, aki a páIyázati fęlhívásban rogzitett feltételek teljesítése męllett a véte|ár
összegéľe a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételárra tobb ajánlat is
érkezik a pá|yázat Bonyolítója az azonos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb véte|árat
megajánló ajánlattevőknek lehetóségtik, van a véte|ttna licit formájában újabb aján|atot, ajánlatokat
tenni. Az induló vételáľ abeérkezett legmagasabb vételáľ aján|at, a licitlépcső 10.000,- Ft, azaztizezer
foľint, negatív licit nem lehetséges' A licit nyertese a4 az ajźln|attevó, aki a legmagasabb összeget
ajáĺnja.

A versenýáľgyalásról jegyzőkcinyv készül, amelyet a Bonyolító jelen |évő képviselóje' a
jegyzőkönyvvezető, aBonyolítójogi képviselője és azaján|attevőkjelen lévő képviselői írnak alá.

A Bonyolító az aján|atok értékeléséľől jegyzőkönyvet (a továbbiakban: értékelési jegyzőkönyv) készít,
amely tartalmazza

a) apćiyázattárgyát,

b) a lebonyolítás ľovid ismertetését, abeérkezett pćiyázatok számát,

c) a b ęérkezett pá|y ázatok összefo glalását,

d) a pźůy ázatok értékelésének fóbb szempontjait,

e) a ptiyázati kiírásban szeľeplő bírźúati szempontok szerinti legkedvezőbb páIyázat
j avaslatának indokait,

Đ a pá|yázati eljáľás eľedményének összefoglaló értékelését, az első és a második helyre
j avasolt páIy áző megj elölését.

14. osszeféľhetetlensé g

Apá|yázati eljárás során ĺisszeférhetetlenséget kell megti|apítani,ha a ptiyázatok e|birá|ásában olyan
természętes személy aki maga is ajánlattevő,vagy aĺrnak

a) közeli hozzátartozőja [Ptk.8:1, $ (1) bekezdés 1. pont],
b) munkaviszony, illetve kĺiztisztviselőijogviszony a|apján felettese vagy alkalmazottja,
c) más szerződéses jogviszony keretében fogla|koĺatőjavagy foglalkoztatottja,

d.) tulajdonosa (résztulajdonosa) vagy tagsa, amennyiben a pá|yáző jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szerv ezet.
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15. A pátyázati eljáľás éľvénytelenségének és eredménytelenségének esetei

Érvénýelen a páIyázati eIjáĺás, ha

- a) apáIyázatot a kiírásban meghatározott határidő után nýjtották be

b) biztosítékadási kötelezettség esetén a biztosítékot a pźiyázó nęm bocsátotta, vagy nem az
e|őíľtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére'

c) a pźúyáző az aján|atát nem egyértelműen határozta meg' Vagy más ajáĺiatához vagy fę|tétę|hęz
kötötte, tovtlbbáha amegajánlott vételár mértéke a minimum áratĺem én eI,

d) apá|yázőnem tett részletes és kotelező erejű jognyilatkozatot azaján|atával kapcsolatban és nem
vállalt aj ánlati kötöttséget.

' 
. e) a pá|yázat az e|oző esetekben felsoroltakon túlmenően nem felel meg a pá|yźv'ati kiírásban, a

jogszabályokban, valamint jelen eljárási rendben foglaltaknak'

. Đ olyan pályáző ĺýjtotta be, aki nem jogosu|t részt verľri a páIyázati eljáráson

A kiíró eredménýelennek nyilváníthatj a az e|járást,ha

. a) aptiyázati eljárás során nem nýjtottak be érvényes páIyázatot,k

b) a benyujtott páIytvatokegyike sem felelt męg a pá|yázati kiírásban foglalt feltételeknek

c) a kiíró eredménýelennęk nyilvánítja

Eredménýelen eljárás esetén a Kiíró dönt a további vagyonügyleti eljáĺásról.

16. Eľedményhiľdetés, szeľződéskiités

A pá|yázat eľedményéről a Kiíró legkésőbb 2017. febľuár fB-ig dönt, amelyről Kiíró 5 munkanapon
be I ü l valam enny i aj án|attevőt írásban érte s íti'

Kiíľó a pá|yázat nyertesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghatározottak szerint adásvételi
szerződést köt.

A nyeľtes pá|yäző visszalépése esetén az e|adó jogosult a pá|yázati eljárás soron következő
helyezettjéve| adásvételi szerződést kĺitni, amennyiben a pá|yázat eredményének megállapításakoľ a
má sodik le gj obb aj án|at me gbatár ozásra kęrült.

A nyertes ajánlattevő esetében abeťlzetett biztosíték az ajánlattevó źůtal' fizetendo vételár összegébe
beszámításľa keľtil, azonbanha a szerződés megkötése az ajánlaÍtevőnek felľóható, vagy érdekkörében
felmeľült más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biaosítékot elvesńi. Az elvesztett biaosíték a Kiírót
illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések

Az ingat|an megtekinthető a Kiírás 2' pontjtlban megjelölt időpontban, de a megtekintés elott két
nappal a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. onkorm ányzatiHázkeze|ő lrodájának munkatáľsával
telefonos egyeztetés szükséges a kovetkező telefonszámokon: 06 | 2|0-49f8,210-4929,2Ia-4930,
210-4766.

A pá|yázó az értékesítésre vonatkoző szeruődésk<ĺtésig köteles titokban tartani aján1'ata tarta|mát. Ha
az ajánlattevő vagy az éľdekk<irében álló más személy a ptúyázat titkosságát megséľtette, aKiírő az
aj án1atát érvénýelennek nyi lvánítj a.

A Bonyolítő az ajánlatok taľtalmát a pá|yázat \ezárásáig titkosan keze|i, tartalmukľól felvilágosítást
sem kívtilállóknak, sem a pályázatonrésńĺevőknek nem adhat.

A Kiíľó az ajźln|atokat |<lzárő|ag elbírálásľa haszná|hatja fel, más célú felhasználás esetén az
ajánlattevővel külön meg kell arról állapodnia.

y'/
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A Kiíró a pá|yźzati eljárás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőńzn| továbbá ilyen jellegű ellenőľzés esetén az ellenőľzést végzo szeľv' személyek
rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabá|yozott kéľdésekben a Budapest Főváros VIII' kerület
Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testületéĺęk 13612016. (vL 02.) számtĺ hatźlrozata, valamint a
vonatkozó egyéb j ogszabályok rendelkezés ei az kányađőak.

Budapest, 2016. 
Józsefuárosi onkormányzat

nevéb ęn elj áró Józs e fu áro si G azdálko dási Kozp ont Zrt.
Farkas Ors sk.

Mellékletek:
1. számu melléklet: Jelentkezési lap
2' sztlmímelléklet: Ajánlati összesítő
3, számumelléklet: Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásľól
4. számu melléklet: Nyilatkozat a páIytnati feltételek elfogadásáľó|, szerzodéskötésről,

ingat|anszerzésiképességrő|,aján|atikötottségről
5. számumelléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajÍhatő köztartozástől; Kiíróval

szemben fennálló tartoztsrő|
6' szźlmumelléklet: Nyilatkozat pénnlgyialkalmasságról
7. számű melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszám|aszátmrőI
8. számu melléklet: Nyilatkozat át|áthatő szervezetrő|
9. számumelléklet: Nyilatkozat apá|yźnaton meghirdetett ingatlan megtekintéséľől, állapotának

megismeréséľől
10. számtlmelléklet: Adásvételi szerzodésteÍvezet
1 1. számll melléklet: Adásvételi szerződés tervezet fi.iggőben tartással (banki hiteles)
If. számímelléklet: Összefoglaló a benyújtandő ajźłn|at foľmai és tartalmi követelményeiről,

t?jékoztatásazátLáthatőszęwezętfogalmáľól
13. számumelléklet: Ertékbecslés
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1. számú melléklet
Budapest VIII. keľiilet, Ültői űt ĺ6tB., os Üllĺĺ út 18. szám alattĺ ingatlanok egyiittes

elĺdegeníté se - p á.try ńzat

Jelentkezési lap

Budapest,

páIy áző a|áir ása/ cé gszeru a|áir ás

.í
raJ?

Társaság neve, cégformája:

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

Statisztikai számjel:

C égnyilvántartási szttma:

Adószáma:

Szám|av ezeto bankj ának neve :

Bankszámlaszźtma..

Képviselőjének neve, beosztása:

Meghatalm azott nęve,:

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

l Meghatalmazott ęsetén



2. száműme||éIet

Budapest VIII. kerületo Üllői űlt 16tB., ĺs tjllĺĺ út 18. szám alatti ĺngatlanok együttes
elidegenítése - pályázat

AJÁNLATI ossz,n,sÍľo

Alulírott. .:...... ..::.... .......(név/táľsaság
neve) a Budapest VIil. keľület, Ullőĺ út ,l'6[8., és Ullői út 18. szám a|atti ĺngatlanok
együttes etidegenítésére kiírt pźiyázatraajánlatomat az a|ábbiakban foglalom össze:

Megajánlottvéte|áÍ: ..........Ft

A vételár megfizetésének módja:

Budapest,

pźiy áző a|áír ásal c é gszeru a|áírás

.Łť

ŕ
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3. számtĺmelléklet

Budapest VIII. keľületo Üilői űt t6tB., ĺs Üllĺĺ út 18. szám alatti szám alatti ingatlanok
együttes elĺdegenítése . pá|yázat

NYILATKOZ,AT
végelszámolásľól' csődeljárásról, felszámolásľóI

Alulírott
(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a tĺĺrsaság

. . vége|számolás alatt *á||lnęm,źůl

o ellen csodeljárás folyamatban *vaďnincs
o ellen felszámolási eljárás folyamatban xvaďnincs.

Budapest,

péiy áző aIáfu ása/ c é gszeríi a|áír ás

6 x-gal megjelölt résznéI a megfelelő szovega|áhuzandő.

ĺ,"{,



1.

,:

4. számú melléklet

Budapest VIII. keľületo Üilői ű|t 16tB, ĺs Üuĺĺ út 18. szám a|attlĺngatlanok együttes
elidegenítése - pályázat

NYILATKOZ'AT

'. 

'' a páůyázati feltétetek.eĺfogadásĺĺľról;ffiíĺffi*:l.jä"'' ingatlanszeľzési képességľől,

Alulírott.

i ' ... (névlttttsaság neve) kijelentem, hogy a pá|yźĺzat tárgyát ľészletesen megismeľtem) az

ajánlattéte| feltételeit, apá|yźnatikiírást magamtanézvę kcjtelezőnek elfogadom.

Kij elentem, ho gy M agyarors zágon in gatl an szerzésre j o go sult vagyok.

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

Budapest,

pá|y áző a|áír ása/ c é gszeru a|áír ás

t{lr+ry



5. számú melléklet

Budapest VIII. keľĺilet, tjilői űlt 16ĺB., cs Ünoĺ út 18. szám alaffĺ ĺngatlanok egyíittes
elidegeníté se . p ź.try ázat

NYILATKOZAT
kiíróval szemben fennálló tartozásrő|

AluIírott (név)

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

tisztsé gviselőj e kij elentem, ho gy az aj tnIattevőnek,

- Kiíróval szemben tartozása (helý adó, bérleti díj stb) * van/ nincs;
- Kiíróval szemben szerzódésben vállalt és nęm teljesített kĺitelezeťtsége * van/ nincs.

amelyeket az althbi okiratokkal igazolok:

1.

2.

Budapest,

pá|y ěnő aláír ásal cé gszęru a|źLír źLs

A *-galjelölt résznél a megfelelő szĺiveg aláhűzanđő'

k{/
tr a7/



6. számí melléklet

Budapest VIII. keľĺilet, Üllői í|t t6tB., os tiuoi út 18. szám alatti ingatlanok együttes
elidegeníté se - p áůy ńzat

NYILATKOZAT
pénziigyi alkalmasságľóI

Alulíľott (név)

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

tisztségviselője, kijelentem, hogy a pá|yázat tárgyát képező ingatlan véte|árának

megfizetésére képes vagyok' a szükséges anyagi eszkĺjzök rendelkezéSemre állnak.

A számlavezeto banknźtl az e|mu|t 1 évben sorban állás nem volt, amelyeket az a|étbbi
okiratokkal isazolok:

Budapest,

pály áző aláir ásal c é gszeríi a|áír ás

2.

L.€

íg ą,



7. számú melléklet

Budapest VIII. keľiilet, tiilőĺ ű|t 16tB., os Üllĺĺ út 18. szám alatti ĺngatlanok egyĺittes
elidegenítése . pályázat

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéľő| és bankszámlaszámľól

Alulírott .... lnévl mint a
(táľsaság neve) vezeto tisztségviselője kéľem, hogy a Pá|yázattal kapcsolatos mindennęmű
ĺýlatkozatot, felhívást, értesítést, vaEY más információt, valamiĺt a Pá|yázattal kapcsolatos
esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bíľósági hatátozatot, stb. az alábbi címre
kérem postázni:

Címzett:. jt......

Cím:.....

Amennýben az źĺ|ta|am a fentiekben megjelö|t cimzett a fenti címen az iratot nem veszi át,

ennek k<jvetkezményeit a gazdasági társaság vállalja. Tudomásul veszem' hogy amennýben a
cimzett a fenti címen az értęsítést nem veszi át, az értesités a postáľa adást követő 5.
munkanapon kézbesítettnek minősül.

A páIyázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásár|áséra fordított
összeset kéľem az a|ábbi bankszámlaszámta visszautalni:

Bankszámlaszám...

Bankszámlával rendelkeznij ogosult:
(név' lakcím vagy székhely)

Budapest,

pá|y áző a|áír ásal c é gszeflJ aláír ás

-tr



8. számú melléklet

Budapest VIII. keľület, Üilői i|t 1'6tB., cs Üľĺĺ ĺt 18. szám a|attlingatlanok együttes
elĺdegeníté se - p á|y ázat

NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy cégünk anemzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $
(1) bekezdés l. pontja szerinti

a.) éúIátható szerv ezetnek minő sül.

b.) nem minősül át|áthatő szervezetnek.

(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

A jelen nyi|atkozatomat a szervezet vezető tisztségviselőjeként büntetőjogi felelősségem
telj es tudatában teszem.

Budapest,

pá|y áző alák ása/ c é gszeru aláír ás

,Łd /
f,( ry/



9. számú melléklet

Budapest VIII. kerület, tiuoĺ ĺt 16tB., cs Üllĺi út 18. szám alatti ĺngatlanok egyiittes
elidegeníté se . p á.Iy ázat

NYILATKOZAT
a pá|yáuaton meghiľdetett ĺngatlan megtekintéséľől' állapotának megismeľéséľől

Alulírott a pźůyázaton meghirdetett Budapest VIil. keľület, Üuoi ĺt 16tB., cs Üllĺi út 18.
szám szźlm alatti ingatlanokat előzetesen egyezteteÍt időpontban megnéztem, az á|lapotźú és
arravonatkozőmuszakitájékoztatástmegismeľtem.

Budapest,

pá|y áző aIáft ásal cé gszeríi aláir źs

)ý/
6L ry/



10' számú. .melléklet

lnÁsvÉrnu SZERZÓDEy

amely létrejött egyrészről
Budapest Főváľos VIII. keľütet Józsefváľosi Onkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., adószáma: 15735715-2-42, KSH-száma: I57357|5-84II-32I-0I, képviseli: dľ. Kocsis Máté
polgármester), mint eladó meghataLmazásából és megbizásábő| eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási
Kĺlzpont Zrt' (szék,hely: i082 Budapest, Baross u, 63-67, adoszáma.. 25f92499-2-42, cégegyzék
száma.. 01-1 0-048457; KSH száma.. 25292499.6832-114-0|, képviseli: . . . .).

másľészľől
..... (székhelye: .........; cégjegyzékszáma:'..'.; adőszáma:
képviseli: '.), mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az a|u|irott napon és helyen, az a|źlbbi fęltételekkel:

1.

Előzmények

1.1. Budapest Főváros VIII. keľület Józsęfuárosi Önkormányzat Képvise|ő.testü|ete ...12016.
(xn.10.) számll batározata a|apján egyfordulós, nyilvános ptůyázatot írt ki a Budapest VilI.
keľü|et, Üuoi ĺt |6tB. szám alatt elhelyezkedő, 36,76310l\148 helyrajzi számű, l18 m2

alapterületíĺ foldszinti (kizźlrő|aga Budapest VIII. keľĺilet' UllőÍ út 18. szám a|atti,3676410lNl
hĺsz..ú helyiségből megközelíthető)' valamint a Budapest VIII. keľület, Üllĺĺ ĺt 18. szám alatt
elhelyezkedo 36764ĺ0lNI he|yrajzi számu, utcai foldszínti és pinceszinti, 756 m2 alapteľületű, és
a 367 6410l N3 he|yrajzi szám a|atti, ftildszinti, 28 IÍŕ alapteľületű (kizárő|ag a 367 6410l Al| hrsz.-
ú helyiségbol megközelíthető), mindösszesen 902 m2 alapteľületíĺ, üres, onkormźlnyzati
tulajdonú nem lakás céIjtra szo|gáIő helyiségek egyiittes éľtékęsítésére'

I'2' Apá|yázat nyeľtese a Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testĺilet ..lf017. (....) számú hatátozata szerint vevő.

2.
A szeľződés tárgyátképző ingat|anok adataĺ

Címe:
Helyľajzi szíma:
Jellege:
Epület alapteľülete:

Címe:
Helyrajzi szíma:.
Jellege:
Epület alapteľĺilete:

Címe:
Ilelyrajzi száma:

Buđapest VIII. kerület, Ullői ift |6lB'
36763/01N48
nem lakás cé|jára szolgáló (egyéb) helyiség
lI8 m2

Budapest VIII. kerület, Ül|ői út 18.

36764101Nr
nem lakás céIjtłra szo|gá|ő (üzlet) helyiség
756 Ín2

Budapest VIII. kerület, Ülloi út l8.
36764t01N3

2Ť ,,{,63 I/



Jellege:
Epiilet alapterülete:

Ktizmű ellátottsága:
Terhei:
(a továbbiakban együtÍesen : ingatlan)

3.

3.1. A ĺemzetivagyorľól sző|ő fOI, .-"ľľ.,:".i ĺy I4.$ (2) bekezdése alapján a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az á|lamnak, valamint az |991. évi XXXIII. tv. 39. $,. (2) bekezdése a|apján a Budapest Főváľosi onkormányz?tnak elővásárlásijoga van.

Jogosult elovásáľlási jogával, postai küldemény esetén a küldemény postai feladásának igazo|t
napjáto| szitmított 35 napon belül élhet. Amennyiben az elővásár|ás jogosultja él jogával, jelen
szerzodés k<jae és eladó közĺjtt jön létre. Ebbęn az esetben a ....... źilta| befizetett ........,- Ft,
aZaZ .......... foľint összeget e|adő az elővásárlásijogľa vonatkozó nyilatkozatok kézhezvéte|étő|
szttmitoÍt 15 munkanapon belül aZ .......... źita| vezeteIt ... szárnú szttm|ára visszautalja. A

' .. ... tudomásul veszi' hogy a bęfizetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszámolandó koltséget, kártéĺítést nem fllzet.

3'2. E|adő eladja, vevő i/1 arányban megvásárolja a jelen Szerződés 2. pontjában meghatáľozott
ingatlant.

3.3. Az eladó Magyarorszźlg töľvényei szerint miĺködő helyi onkoľmányzat. Vevő képviselője
kijelenti, hogy Magyaľoľszágon bejegyzett gazdaságí társaság, ügyletkcitési és ingatlanszerzési
képessége kor|átozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonĺól sző|ő 2011. évi CXCVI.
törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja a|apján át|źthatő szeÍvęzet.

4.
Az ingat|an vételáľa, a vételáľ megfizetése

4.I. Az ingatlan vétę|ára.........ľ Ft azaz . ... forint, amely összeg a vevő pá|yázatában

ajánlott vételárľal azonos.

4.2. Yevó avéte|árat az a|ábbíak szerint ťlzetímeg eladónak::

4.2.I. A vevo ptúyázatának benyújtásakor megfizetelt az e|adó szám|ájára 14.682.000,- Ft, azaz
TizennégymĹIlió-hatszáznyolcvankettőezer forint összeget ajánlati biĺosíték címén. Vevő jelen
szerződés a|źirásáig vételár elő|eg címén megfizetett Ft, azaz

á.g.änJ"ie.;u,J#'J.:X;Ż:i"^;;;r:;ő-iii;i;-"J:tä'ji:äJľoĹ,"":,ľ:#^:^ł";,ä:Í
ajánJlati biztosítékot foglalónak tekintik. Az e|ó|eg és foglaló összege a vételárba beleszámít.
Szerzodő felek kijelentik' hogy a foglaló jogi természetévę| tisńában vannak. Tudják, hogy a

szerzódés meghiúsulásáén felelős fé| az adoÍt foglalót elveszti, illetve a kapott fogla|ó kétszeľes

összegét köteles visszafizetni. Amennyiben az adásvétę|i szerzódés olyan okból hiúsul meg,

amelyért mindkét fé|, vagy egyik fél sem felelős, az adott fog|aló a vevőnek visszajáľ.

Tekintettel ana, hogy az ajánlati biaosíték osszege a ptiyázatról való döntés napjával váIt az
Áľ,q' tv. 59. $ (1) bekezdésę a|apján meghatározott előIeggé, eladó a foglaló osszegéľol a
pźiyázatrő| való döntés napjtxal, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő
részére'

4.2.2.Yevő a fennmaľadó .'..........Ft, azaz ........forint vételár hátra|ékot je|en szerződés aláíľásáig

nęm lakás cé|járaszo|gá|ő (üzlet) helyiség
28m2

összközmtĺves
per-, teher- és igénymentes

számll

a(
a7

mesťlzette eladó részére Eladó. K&H Bank Zrt-néI vezętett 10403387-000f8570



bankszám|ájára' melynek teljesítését Eladó jelen okirat aláírásával elismeri ésnyugÍźĺzza.Ezze|
vevő a teljes vételárat megfizette e|adó részére'
Eladó a vételár hátralék összegéről a bankszám|áján történt jóváírás napjával, mint teljesítési
nappal kĺiteles előlegszámlátkitúl'itani vevő ľészére. Továbbá eladó a birtokátľuházás napjáva|

.mint teljesítési nappal köteles végszám|át kiállítani vevo ľészére.

5.
Jog. és ke||ékszavatosság

I

5.7. Az eladó kijelenti, hogy az adásvéte| tárgyátképező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az
per-, teher- és igénymentes, azon harmadik személynek ĺnincs olyan ingatlan-nyilvántartásba

'. bejegyzett, vagy ingatlan-nyilvántartáson kívüli joga, amely a vevő biftokláSát, vagy tulajdonjog
bej egyzését akadźiyozná, korIátozná, vagy meghiúsítana.

5'2, Az eladó kijelenti és szavatosságot vá||al azért,hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
módjára behajtható ko*artozás nem terheli.

5.3. A vevő kijelenti, hogy az ingat|antjól ismeľi, többszor bejárta; megvizsgálta, és á|ta|a felméft
állapotban, az ingatlanról késztilt ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeretében íľja alá jelen
adásvételi szerző dést.

5,4. Az eladó a je|en szerzőďés a|áírásáva| kijelenti, hogy a vevőt az ingatlan minden lényeges
tulajdonságárő|tájékoztatta, beleértve az á|ta| ismert esetleges rejtett hibákat is.

6.

Ingatlan-nýlvántaľtási bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

Az e\ađo a jelen szeľződés a|áirásźtva| fęltétlęn és visszavonh atatlan hozzájáru|ását adja ahhoz, hogy
vevő tulajdonjogaaz ingatlan-nyilvántartásba 711 arányban, vételjogcímén bejegyeztessék.
Felek közösen kérik a Földhivatalt, hogy _ a szerződés 3.1. pontjában meghatározott elővásáľlási
jogokkal kapcsolatos ĺyl|atkozatok megtételéig _ a tulajdonjog bejegyzési eljárást tartsa függőben
bejegyzési engedély benyújtásáig, de maximum 20|7 . . '..... napjáig'

7.
Az ĺngatlan birtokának átrluházást

Az ingat|an birtokának átruházása legkésőbb a Magyar Állam, illewe a Budapest Fővárosi
onkormányzat e|óvásáľlási jog gyakoľlásáľól szóló nyi|atkozatźlnak Józsefoárosi Gazdálkodási
Központ Zĺt,-hez töľténő megéľkezését, vagy a jogszabáIyban előíľt hatźlridő leteltét követő, illetve a
teljes vételár beérkezésétől számított követő 5 napon belül felek á|ta| e|őzetesen egyeztetett
időpontban, tftadás.tItvétel'i jegyzókönyvben kerül sor. A biľtokátľuhźzás napjáig az ingat|annal
kapcsolatos költségek az e|adőt, a birtokátruházás napját követően felmerült költségek pedig a vevot
terhelik

8.
Egyéb rendelkezések

8.1. 20If . január 1. napjától a 17612008. (VI. 30. ) Korm. Rendelet 1. $ (3) b. pontja alapján Eladó
köteles eneľgetikai tanlisífuáný készíteni és azt vevő részére ź.ŕadni. Vevő jelen okirat
a|áírásáva| kijelenti, hogy az számű energetikai tanúsítványt
átvette.

y- ,ťf{ *?



8.2. A szerződó felek jelen szerződéssel kapcsolatban felmertilő költségeket maguk viselik.

8.3. Vevo tudomásul veszi, hogy a megszerzettvagyon után vagyonátruháztsiiltetéket kell fizetni.

8.4, Felek a Polgári Töľvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárjźtk mind eladó, mind vevő
feltűnő értékaránýalanságon alapuló esetleges megtámadási jogát.

8.5. Eljaró ügyvéd tájékortala Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus flrnanszírozása

megelőzéséről és megakadźiyozásźról szóló 2007. évi CXXXVI. töľvény rendelkezései szerint

azonosítási kötelezettség teľheli Felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentík, hogy adataik a

szerződésben helyesen kertiltek rogzítésľe az źútalruk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apján.
Felekjelen szeľződés a\áításáva| fe|tétlen és visszavonhatatlan hozzájźru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okiľataikľól fénymásolatot készítsen, és azokban rögziteÍt adataikat a

szeľződésse| egytitt kezelj e.

8.6. Felek tudomásul veszik eljáró ĺigyvéd tájékońatását, ame|y szerint adataikat az információs :

önľendelkezési jogľól és az információs szabadságról szóló 2011. évi Cx[. törvény
rendelkezései szeľint kizáro|ag jelen szerződéshez kapcsolódó megbizás, illetve a '.
jogszabźiyokban meghatározott kötelezettsége teljesítésę érdekében kęzelheti.
Felek kijélentik, hogý jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus ťlnanszírozása
megelőzéséről és megakadá|yozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. töľvénybe.

8.7. Vevo a szerzodés megkcitésével kapcsolatos eljáľási koltségek címén 5.500,- pt + Áľĺ. eljárási

díj összeget, 6.600 - Ft ťoldhivatali eljárási díjat és I.670,- Ft/fó ruB eljárási dijat a szerződés
a|áir ástú mege lőzően me gfi zetett.

8.8. A szerződő felek szerződést aláíľó képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés
me gköté sére és a|áíĺ ástlr a a szüksé ge s fe|hata|mazásokkal rende lkeznek.

8.9. Jelen szeľződésben nem szabályozott kéľdésekben a Ptk. és a vonatkoző egyéb jogszabályok

rendelkęzés ei az ir tnv adő ak.

8.10. A szerzódó felek jelen Szeľződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illetékes
fijldhivatal előtti képviselettel (. ..... .) bízzák meg' Ellenjegyző ügyvéd a
me ghatalma zást e|fo gadj a.

A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerzódés elolvasás és egyezó éľtelmezés után,

mint akaratukkal és nyilatko zataiL<kal mindenbęn megegyezőt íľják aIá.

Budapest,2017.

Budapest Fováľos VIII. kerület Józsefuáľosi
onkormány zat e|ado meghatalmazásthó| és

megbizásából eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási
képviseli:

KozpontZrt.
képviseli: ....

Jelen okiľatot ... (... ........) budapesti tigyvéd készítettem és ellenjegyzem'
Budapest' f0I7 ., .... napján

okiľatkészíto ügyvéd

?{1
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11. számú melléklet
eoÁsvÉrnĺI SZERZőDES

fiĺggőben taľtással (bankĺ hitel fe|használásával)

amely létľejött egyľészľol
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.

63-67.,.adőszáma: t573571'5-2-42; KSH-szźĺma: 15735715-841I-3}I-01, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester), mint eladó meghata|mazásából és megbizásábőI eljtĺró Jőzsefvárosi Gazdálkodási
Központ '7'rt. (szét,hely: 1082 Budapest, Baross l. 63-67., adőszáma: 25f9f499-f-42, cégtregyzék

száma.. o 1 - 1 0-04845 7 ; KSH szá ma: 25f9f499 -6832-11 4-0 1, képv ise| i : . . .').

másrészrol
..... (székhelye: . . . . . .'..; cégjeryzékszźlma: . . ...; adőszáma:
képviseli: ... .......), mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az alulírott napon és helyen, az aiźbbifeltétęlękkel:

1.

Előzmények

1'1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képvĺselő-testůilete ...lf0Í6.
(xil.10.) számll határozata a|apjtlĺ egyfordulós, nyilvános páIyázatot írt ki a Budapest VilI.
keľĺĺlet, tiuĺi ĺt 16tB szái'm alatt elhelyezkedő,36763lolAl48..helyrajzi számű, ll8 m2

alapteľületű ťoldszinti (kizárő|ag a Budapest VIII. keľĺilet, U||ői út 18. szám alatti,

36i6410lN| hĺsz.-ú helyiségbol ńegkozelíthető), valamint a Budapest VIII. kerület, Ü||őĺ út
18. szám alatt elhelyezkedo 3676410lA/I he|yrajzi számű, utcai ftildszinti és pinceszinti, 756 m2

atapteri'iletíĺ, és a 3676410ĺA13 he|yrajzi szám a|atti, ťoldszinti, f8 mz alapteľĹiletű (kizárő|ag a

36764lOlNI hĺsz.-ú hetyiségből megközelíthető), mĺndtisszesen 90f m2 alapteľületíĺ' tires,

tinkormányzati tulajdonú nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek együttes értékesítésére.

I.f. A pá|yázat nyeľtese a Budapest Fováros VIII' kerĺilet Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-
testiilet ..ĺ2017. (....) számú határozata szerint vevő.

).
A szeľződés tátgyítképző ingatlan adatai

Címe:
Helyľajzĺ száma:.
Jellege:
Épület alapteriilete:

Címe:
Helyľajzi száma:
Jellege:
Épület alapteľülete:

Címe:
Helyľajzi száma:

Budapest VIII. keľĹilet, Üuői tft |6/B.
36763101N48
nem lakás cé|jćraszolgá|ő (egyéb) helyiség
118 m2

Budapest VIII. kerület' Üllői út 18.

36764101Nr
nem lakás cé|jáĺa szolgáló (üzlet) helyiség
756 m2

Budapest VIII. kerület, Üllői út 18.

36764101N3

2{/
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Jellege:
Epület alapteľiilete:

Közmű ellátottsága:
Terhei:

(a továbbiakban egytittesen: ingatlan)
3.

Jognyĺlatkozat

3.1. A nemzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVL törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az á||amnak, valamint az |991'. évi XXXIII. tv. 39. $

(2) bekezdése alapján a Budapest Főváľosi onkormányzatnak elővásáľlási joga van'

Jogosult elővásárlási jogáva|, postai küldemény esetén a ktildemény postai feladásának igazolt
napjától számított 35 napon belül élhet. Amennyiben az e|ővásźr|ás jogosultja é| jogáva|, jelen

szerződés köze és eladó kozott jön létre. Ebben az esetben a....... áIta| befizetett........,- Ft,
azaz .......... foľint összeget e|adő az elővásáľlásijogra vonatkozó nyilatkozatok kézhezvéte|étol. 
szźlmitott 15 munkanapon belül aZ ' '. . . . ..,. á|ta| vezetett ... számű szttmlára visszautalja. A

. . .. '. tuđomásul veszi' hogy a befizetett <jsszegutźln eladó kamatot; vagy bármely jogcímen

elszámolandó költséget, kártérítést ĺem ťlzęt.

3.2, E|adő eladja, vevő 1/1 aránybaĺ megvásáľolja a jelen Szerződés 2. pontjában meghatźltozott

ingatlant.

J.J.
Az e|adő Magyarország törvényei szerint működő helyi onkormányzat. Vevo képviselóje kijelenti,
hogy Magyarországon bejegyzett gazdaságí társaság, ügyletk<itési és ingatlanszerzési képessége

koľlátozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyorľól sző|ő f0I1. évi CXCVI' törvény 3. $ (1)

bekęzdés 1 . pontj a alapján át|átható szerv ęzet'

4.
Az ingatlan vételára, tvéte|ár megfizetése

4.I. Az ingatlan vétęlára Ft, azaz . forint, amely összeg a vevő á|ta| apźiyázatábarl
aj ánlott vételáľral azonos.

4.f . Yevo avéte|átat az a|ábbiak szerint fizetimeg eladónak:

4.2.|. A vevo pá|yázatának benylijtásakoľ megfizetett az e|adő sztlm|týára 14.682.000,- FÍ, azaz

Tizenĺégymi\|ió.hatszáznyolcvankettőezer foľint összeget ajźn|ati bizosíték címén. Vevő jelen

szerződés a|áításátig véte|ár előleg címén je|en szerződés a|áírásttig megfizetett . . . . .. . .. .. ' ..... Ft,

-. azaz ... forint összeget ....., amivel vevő a véte|ár 50%.źLt teljesítette,

melyet eladó jelen okiľat a|áírásáva| elismeri és nyug!ázza. A szerzodő felek megállapodnak

abban, hogy a beťlzęÍett ajáĺIatí biaosítékot foglalónak tekintik. Az e|ő|eg és foglaló összege a

vételáľba beleszámít. Szerződo felek kijelentik, hogy a foglaló jogi teľmészetéve| tisztźhan
vannak. Tudják, hogy a szerződés meghiúsulásáért felelős fé| az adott foglalót elveszti, illetve a

kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszafizetni. Amennyiben az adásvételi szerződés

olyan okbó| hiúsul meg, amelyéľt mindkét fél, vagy egyik féI sem fe|elős, az adott foglaló a

vevonek visszajár.

4.2.2 Fe|ek rögzit1k, hogy vevő a véte|ár ferľrmaradó 50oÁ.źLt, bruttó ....,. Ft-ot, azaz

.... foľintot banki hitel felhasználásźpal ťĺzęti meg eladó részére, az e|adő.... által

nęm lakás céljáĺa szo|gáIő (üzlet) helyiség
28 ÍÍŕ

összközmtĺves
peľ-, teher- és igénymentes

vezete1i . számű bankszámláj ára abbaĺ az esetben, ha sem a Magyaľ Allam, sem a

zr'
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Budapest Fováľosi onkoľmányzatnem é| e|ővásár|ási jogával. Vevő a fizetési kötelezettségének
az e\adő erre vonatkozó felhívásźlnakkézhezvételét követo 45 munkanapon belül kĺjteles eleget
tenni.
Amennyiben vevő nem fizeti meg a fennmaľadó vételárat, eladó póthatátidő kituzése nélktil
jogosult, jelen szeľzódéstől egyoldalú nyilatkozatta|, érdekmúlás bizonyitása nélkiil elállni.
.A vételár megfizetéséről eladó a szám|át a vételár.ľész beérkezését kovetően á|lítja ki.

4.2,3. Az ingatlan binokának átruházása legkésőbb a Magyar Á|lam, illetve a Budapest Fővárosi
Ônkoľmányzat e|ovásárlási jog gyakorlásáľó| szó|ó nyi|atkozatźlnak Józsefuárosi Gazdźllkodási
Központ Zrt..hez töfténő megérkezését, vagy az arra tĺirvényben rogzített határidő
eľedménýelen leteltét, és a te|jes vételár megfizetését követően legkésőbb 5 napon belül, felek
źúta| e|őzetesen egyeztetett időpontban, átadźLs-źLtllételi jegyzőkönyvben kerül sor. Vevő a birtok
áwételére koteles és a biľtokátruházás időpontjától szedi az ingatlan hasznait és viseli azok
terheit.

5.
Jog- és kellékszavatosság

5.1. Az e|adő kijelenti, hogy az adásvétel tárgyźltképező ingatlan kizáľólagos tulajdonát képezi, az
per-, teher- és igénymentes' azon harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett, vagy ingatlan-nyilvántaftáson kívüli joga, amely a vevő biľtoklását, vagy tulajdonjog
bejegyzésétakadá|yozná,kor|átozĺá,vagymeghiúsítaná'

5.2. Az eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért,hogy azingat|ant adó' illeték, vagy más adók
mődjźra behajtható konaftozts nem terheli.

A vevő kijelenti, bogy az ingatlant jól ismeri, többszor bejćlrta, megvizsgálta, és álta|a ťelmért

állapotban, az ingat|anről készült ingatlan éľtékbecslő szakvélemény ismeretében írja alá jelen
adásvételi szerződést'

Az eladő a jelen szerzodés a|áírásźlva| kijelenti, hogy a vevót az ingatlan minden lényeges
tulajdonságáľőItájékońatta, beleértve az źital ismert esetleges rejtett hibákat is.

ó.
Ingatlan-nyitvántartási bejegyzésľe vonatkozrí nyilatkozatok

Az eladó a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg kül<jn nyilatkozatban feltétlen
visszavonhatat|an hozzájáru|ásátt adja ahhoz, hogy vevő tulajdonjoga az ingat|an tekintetében
aránybaĺ, vétel jogcíméĺ az iĺgat|aĺ-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
Felek közösen kérik a Földhivatalt, hogy a tulajdonjog bejegyzési eljárást taľtsa fiiggőben bejegyzési
engedély benyujtásáig, de maximum2017. .,,,,., napjáig.

7.
Az ingatlan bĺľtokának átruházása

Az ingat|an biľtokának átľuházása legkésobb a Magyar Á||a., illetve a Budapest Főváľosi
onkormányzat e|ovástlľlási jog gyakorlásáró| szó|ó nyi|atkozatźlnak Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-hez történo megéľkezését, vagy az aľľa törvényben rogzített hatáľidő leteltét' és a teljes
vételáľ megfizetését követően legkésőbb 5 napon belül felek tita| e|őzetesen egyeztetett időpontban,

5.3.

5.4.

ES
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átadás-tltvételi jegyzőkönyvben keľĹil soľ. A biľtokátruhźzás napjáig az ingat|annal kapcsolatos
költségek az e|adőt, a biľtokátruházás napjźt kovetően felmerü|t költségek pedig a vevőt teľhelik

8.
Egyéb ľendelkezések

8.1. 2012. január l. napjától .a 17612008. (VI. 30. ) Korm. Rencĺelet 1. $ (3) b. pontja alapján Elaclĺi
koteles eneľgetikai tanúsítváný készíteni és azt vevo részére źLtadni. Vevő jelen okiľat a|áírásáva|
kijelenti, hogy az számű energetikai tanúsítváný átvette.

8.2. A szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatban felmeľülo költségeket maguk viselik.

8.3. Vevő tudomásul veszi, hogy a.megszerzetÍVagyon után vagyonátruházásiilletéket kell fizetni.

8.4. Felek a Polgári Törvénykonyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárjźtk mind eladó, mind vevő
. feltiinő értékaránýalanságon alapuló esetleges megtámadási j ogát.

8.5. Eljáró ügyvéd tájékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terľoľizmus ťtnanszítozása
megelozéséről és megakadá|yozásáről szóIó f007, évi CXXXVI. törvény rendęlkezései szerint
azonosítási kötelezęttség teľheli Fęlek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a

szęľzodésben helyesen keľültek rögzítésre az źilta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apján. Felek jeIen szerzódés aláírásával fe|tétlen és visszavonhatatlan hozzájttru|ásukat adják
ahlhoz, hogy eljáró Ĺigyvéd okirataikľól fénymásolatot készítsen, és azokban rogzitett adataikat a
szerződéssel együtt kezelj e.

8.6. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tájékoztattstú, ame|y szęrint adataikat az információs
onĺendelkezési jogľól és az információs szabadságról szóló f}I|. évi CXII. törvény
rendelkezései szeľint kizárő|ag jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás, illewe a
jogszabályokban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.
Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás és a terľorizmus ťlnanszírozźsa
megelőzéséľől és megakadá|yozásáróI szóló 2007. évi CXXXVI. törvénybe.

8.7. Vevő a szeľződés megkotésével kapcsolatos etjárási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljárási
díj összeget, ó.600,- Ft ťoldhivatali eljárási díjat és I.670,- Fťfő ruB eljárási díjataszerződés
alźńrását megelőzően megfi zetett.

8.8. A szerződő felek szeľződést a|áírő képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés
me gkotésére és a|áir ás źlr a a szüksé ge s felhata|mazá s okkal ľendelkeznek.

8.9. Jelen szerzodésben nem szabá|yozott kéľdésekben a Ptk. és a vonatkoző egyéb jogszabályok

rendelkezé s ei az ir ény ado ak.

8.10. A szerzódő felek jelen Szerzódés elkészítésével és ellenjeryzésével, valamint az illetékes
ťoldhivata| elotti képviselettel ...... ( ''.........) bízzćlk meg.E||enjegyzo ĺigyvéd a
meghatalmazást elfogadj a.

Budapest,2017

Budapest VIII. kerülęt Józsefuárosi
onkormányzat eladó meghatalma zásábó| és

me gbízásábó 1 elj áľó Józ s ę fu áro s i G azdálko dás i
képviseli:

KözpontZrt.
képviseli:..'.

Jelen okiľatot ... (. . . ) budapesti Ĺigyvéd készítettem és ellenjegyzem, Budapest,2017 .. ....
okiratkészítő ügyvéd
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12. számú melléklet

Osszefoglaló a beny'újtandó ajánlat foľmai és tartalmi kiivetelményeĺről, tájékoztatás az
át|áthatő szerv ezet fo ga|m árĺíl

Az ajän|atot a táľsaság képviselóje minden oldalon kézjegyéve| köteles ellátni.

" Az ajánlatnak folyamatos soľszámozással kell ľendelkeznie.

A borítékon nem Szerepelhet a benyújtóra vonatkoző je|zés.

Az aján|atot két példányban, kĹilcin lezártbontékban kell benýjtani, az egyíkpéidányon feltüntetve az
,,Eľedeti pé|dźtny,,, a másikon a,,Másolati példźlny,, szöveget.

A borítékon a következő szöveget kell és lehet feltüntetni: 
',Budapest VIII., Üttőĺ ĺt |619, és Ülloi ĺt

18. -pá|yázat,,

Az ajánlatot séľtetlen borítékban kelt benyujtani, sérlilt, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át.

AhoI az nincs jelezve, hogy. másolat is elegendő, az eredeti igazo|ást kell csatolni az aján|athoz.

Az ajánlati biztosíték befizetésénél a kĺjzlemény rovatba a következőt kęll beírni: ajánlati biaosíték

Az aján|attarta|mát a következő sorrendben kell összefiĺzni:

1. Jelentkezési lap

2. Ajánlati összesíto

3. Eredeti' 30 napnál nem régebbi cégkivonat

4' Erędeti a|áirási címpéldány

5. A Pp. előírásai szerinti bizonyító eľejíÍ meghata|mazás, amennyiben az aján|atot nem a cég
képviselóje írjaaIá

6. Pá|yázati dokumentáció megvásáľlásáról szóló bevéte|i pénńźrbizonylat másolata

7. Ajánlati biĺosíték befizetéséľől szóló igazo|ás másolata

8. Nyilatkozatvégelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásľól

9. Nyilatkozat apá|yázati feltételek elfogadásáról' szeľződéskötésről, ingatlanszerzési képességľől,
aján|ati kötöttségrő|

10. Nyilatkozat ađó és adók módjára behajthatő koztaĺtozásľól; Kiíróval szemben fennálló
tartozásróJ'

11. NAV igazolása

If. Helyi adóigazo|ás (beszeľezheto: Budapest Józsefuárosi onkormányzatPo|gtrmesteri Hivatala
1082 Budapest, Baross v 63-67.)

13. Bérbeadóval szemben fennálló tartozás igazo|ása (beszerezhető: Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási
KőzporÍ Zrt. 1083 Budapest, 'Losonci u. 2., és Budapest Józsefuárosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Ugyosztály 1082 Budapest, Baross l.63-67.II. em.)

|4. Nyilatkozat pénńigyialkalmasságról

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszám|aszámrő|

|6. Nyilatkozat źt|átható szervezetró|

17. Az adásvétęli szeľződéssel kapcsolatos észrevétęlek, móđosításijavaslatok

AÍ2 ,/
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Atlátható szeÍvezet:

Af0I1. évi CXCVI. tv. 3. $ (1) bekezdés 1' ponda aĺapjáĺát|átható szewezet:

1. átldtható szervezet:

a) az áIIam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormáĺyzat,
a társulás, az egyházi jogi személy, az o|yan gazđá|kodó szervezet, amelyben az á||am Yagy a
helyi önkoľmźnyzat kĺilön-kiilön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetkozí
szewezet, a ktilfijldi áIIam, a kĺilťoldi helyhatóság, a külťoldi állami vagy helyhatősági szerv és az
Euľópai Gazdasági Térségrol szóló megállapodásban ľészes til|am szabá|yozott piacźra bevezetett
nyilvánosan működő ľészvénýársaság,

b) az o|yan belfloldi vagy ktilftildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ľendelkező gazdálkodó
szervezet, ame[y megfelel a kĺjvetkező feltételeknek:

.ba) tu|ajdonosi szeľkezete, a pénzmosás és a teľroľizmus finanszíľozása megelőzéséľől és
megakadźiyoztsárő| szóló töĺvény szeľint meghatározott tényleges tulajdonosa megismeľhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, azEurőpai Gazdasźęi Térségľől szóló megállapodásban ľészes
áIlamban, a Gazdasági Együttmtĺködési és Fejlesztési Szeľvezet tagá||amában vagy olyan
államban rendelkezik adóilletoséggel, amellyel Magyaroľszágnak a kettős adőnatás
elkeri'iléséľől szóló egy ezmény e v an,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló töľvény szerint meghatározoÍt
ellenőľzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlentil vagy közvetetten több mint 25oÁ-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati jogga| bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdá|kodő szervezet tekintetében aba), bb) és bc) a|poĺt szęrinti feltétęlęk fennállnak;

g) az a civi| szervezet és a vízitttrsu|at, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) v ezető tisztségviselői megismerhetők'

cb) a civi| szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezeto tisztségviselői nem át|átható
szervezetben nem rendelkeztek f5%o-ot meghaladó részesedéssel,

cc) szék'he|ye az Európai Unió tagá||amélban, az Európai Gazďasági Térségľől szóló
megállapodásban ľészes államban, a Gazdasźęi Együttműk<jdési és Fejlesztési Szervezet
tagái|amában Vagy olyan államban van, amellyel Magyaľországnak a kettős adőnatás
elkerüléséľől szóló egy ezmény e v an;'

9. meghatározló befolyás: az a kapcsolat, amelynek révén természetes személy, vagy jogi személy egy
jogí személynek tagja vagy részvényese, és

a/ jogosult e jogi személy vezetó tisztségvise|ői vagy felĹigyelőbizottsága tagjai tobbségének
me gv á|asńására és visszahívásá r a, v agy

b) a jogi személy más tagjaiva| vagy ľészvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül
rendelkezik a szavazatok több mint otvęn százalékával:

3. $ (2) AZ (|) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésrol a
szerződő félnek cégszeľűen aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat a|apjtn
kötött szerzódés semmis.
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