
Pőivízati felhívás

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat a Képviselő-testület .'..120|6. (XII. 10.)
számí határozata aIapjtn nyilvános pá|yázatot hirdet a Budapest VIII. kerĺilet, ti||ői űt |6ĺ8. szálm
alatt elhelyezkedő,3676310lN48 helyrajzi szttmu, 1 18 m2 alapteľüIetrĺ ťoldszinti (kizźrólraga Budapest
VIII. keľület, Üilőĺ út 18. szźtm a|atti,36764lolN1hĺsz.-ú helyiségből megközelíthető), valamint a
Buĺ|apest VIII. keľii|et, ťI||ői út 18. szám alatÍ e|hel)ĺezkeclő 36,164ĺ0lA11 he\yrajzi számri, trtcai
földszinti és pinceszinti,756 m2 alapterületű, és a3676410lAl3 he|yrajzi szám a|atti, ftildszinti, f8 m2

alapterületű (kizárő|ag a 3676410l,A17 hrsz.-í helyiségből megköze|íthető), mindösszesen 9a2 m2
alapteľĺiletű, üľes, önkormányzati tulajdonú nęm lakás cé|jára szo|gáIő helyiségek (a továbbiakban:
ingatlan) egyĺittes elidegenítése céljából.

1. A pí|y ázati felhívás kőzzététe|e

ApáIyázati felhívást a Kiíró a Képviselő{estület 13612016. (VI.02.) számu, az onkormćĺnyzat
tulajdonában á||ó ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának źltruházására vonatkozó
versenyeztetés szabá|yairő| sző|ő hattlrozat (a továbbiakban: Versenyeztetési SzabtiyzaI') 11.
pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Fováros VIII' kertilet Józsefuáľosi Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján, a Bonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében, a Jőzsefváľos címiĺ helyi
lapban, az onkormárryzat és a Bonyolító honlapján, továbbáazonkormányzat és a Bonyolító számźtra
elérhető költségmentes hirdetési feliileteken, egyéb ľendelkezésľe álló internetes hirdetési poľtálokon
tesziközzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljáľást annak bármely szakaszźtban indokolás nélktil visszavonni,
és eľľől köteles hiľdetméný kifiiggeszteni. A veľsenyeztetési eljáľás visszavonása esetén -
amennyiben a dokumentáciőt az ajánlattevő ellenéľték fejében kapta meg - a Kiíró köteles az
ellenéľtéket visszafizetni. A pá|yázati dokumęntáció ellenértékét a Kiíró ęzen kívúl semmilyen más
esetben ĺem ťĺzeti vissza.

f. Apáiyázati kiírás adataÍ

Apáł|yázat kiíľója:

Ä' pály ázat bonyolítój a :

Apár|yánatjellege:

Apáiyázat céljaz

A pá'Iyízati dokumentĺĺció ľendelkezésre
bocsátása:

Az ingatlan minimális véte|áraz

Az aján|ati biztosíték összege:

Äz aján|ati biztosíték befizetésének módja'
számlaszám:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosl
onkormányzat (708f Budapest, Baross u, 63-67 .)

Józsęfuárosi Gazdá|kođási Központ ZÍt. (1082
Budapest, Baross u. 63-67.)

nyilvános, egyfoľdulós pá|y ázat

tulaj donj o g éItruháztLs (eliđegeníté s)

50.000.- Ft + ÁFA

146.820.000"- Ft

14.682.000,- Ft. Az aján|ati biaosíték befizetése
csak magyar foľintban teljesíthető, értékpapírľal'
garaĺciaszerződéssel, záIogfárggya| nęm
helyettesíthető.

átutalás, a Jőzsefuźrosi Gazdálkodási Kĺizpont
Zľt. K&H Banknál vezetett i 0403 3 87-00028 859-
00000006 számll számtái ára
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Az ajánlati biztosíték beérkezésének
határideje:

A páiy ázatok leadásának hatáľideje :

A pá'Iyńzattil kapcsolatban további
inlbrmáció kéľhetĺĺ:

A páiy ázattal é ľintett ingatlan megtekĺnthető :

A' pá|yázatok bontásának időpontja:

A' páiy ázatok bontásának helye:

A páĺIyázat eľedményét megállapít ő szervezetz

A páiyázat elbíľálásának hatáľideje és a
váľható eľedményhirdetés:

Ä' páiy ázatÍ elj áľás nyelve:

3. A páiy ánattal éľintett ingatlan:

Címe:

Helyľajzĺ szíma:.

Jellege:

Alapteľiilete:

Ktizmű e|látottsága:

Teľhei:

2017. jan,,lár 4. (szerda) 24 óra. Az ajtn|ati
biztosítéknak a megjelölt határidőig a
bankszám|ára meg kell érkęznie.

f0I7. január 5. (csütörtök) 10.00 óra

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Elidegenítési lĺodáj án

Tel.: 06-1-333-678Il12f vagy If3 rnellék, 06-1-
2r6-6961

2016. december 8. (csütörtĺik) és 2017. janlćr 3.
(kedd) között e|őzetes időpont egyeztetés a|apjźln'
Időpont egyeztetése a Józsefváľosi Gazdálkodási
Kö zp ont Zrt. onkorm ány zati Házkeze| ő Iro d áj án
lěhetséges (1084 Budapest, Tavaszmező u. f.,
Tel. : 06-1 -2 10-4928, 06-l -210-4929)

fOI7 . januárS. (csütörtök) 10l5 óra

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 1083
Budapest, Losonci u. f. I. em. tárgya|ő, Az
ajánlattevők a pźůyázatok bontásán jelen
1ehętnek.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros
onkoľmányzat Képviselő-tęstülete

20Í7. fębnńr 28.

magyaÍ

Budapest VIII. kerület, Üilői űlt 16tB. os Üľĺi ĺt
18.

367 63 l0 / N 48, 367 64 t0 I N 1, 367 64t 0 I N 3

egyéb helyiség, üzlethelyiségek

ťoldszint 118 m2, földszint és pinceszint756 m2,

ftildszint 28 m2

összközmÍĺves

peľ-, teheľ- és igénymentes

Kiíľó felhívja a f,rgyelmet, hogy

- a nernzeti vagyoĺľól szóló 201 1 . CXCVI tĺirvény 14' $ (2) bekezdése a|apján a Magyar Áilamot
minden elővásárlási jog.jogosultat mege|őző elovásárlási jog illeti meg' Az e|ővásáľlási jog
gyakorlására a Magyar Allam részére fennálló határidő az e|ővásár|ási jog gyakoľlására felhívó
értesítés postára adásának napjátőI számitott 35 nap.
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- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkoľmányzatok tulajdonba adásáľól szóló 1991.
évi XXXIII, w.39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnak elővásáľlási
joga van.

E|adő az ingatlant a fent megjelölt elővásáľlási jog jogosult nyi|atkozatánakkézhezvételétől, vagy a
jogszabályban e|őirt határidő leteltét követo, illewe a teljes vételár beérkezésétol számított 5 napon
beliil adja vevő bitokába, attő| függően, hogy melyik töľténik meg késobb. Amennyiben az
elővásárlásľa jogosultak bármelyike élni kíván elővásárlási jogával, .űgy az adásvételi szerzőđés az
elővásárlásra jogosult és az eladó kozott jon létre. Ez ęsetben eladó a pá|yáző á|ta|befizeteÍtvétę|tr
előleg és az ajźn|ati biaosíték összegét a nyilatkozat kézhezvételétő| számított 15 napon beli'il
visszautalja a ptiyázat nyeľtese részére. A beÍizetętt összeg után eladó kamatot és bármely jogcímen
ígényelt költséget, kártérltést ĺem ťlzet.

4. Apályáztttarta|ma

Az elidegenítésre keľülo ingatlan a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi Önkormányzat
kizárólagos tulajđonát képezi, eliđegenítésérę a nęmzeti vagyonľól szóló 201l. évi CXCVI. tv., a
Budapest Józsefuárosi Oĺlkormźnyzat vagyonáról és a vagyon fęletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 6612012' (XII. 13.) önkormányzatí rendelet, valamint a Képviselo-testtilet 13612016. (VI. 02.)
számű hatźrozata (Versenyeztetési Szabály zat) v onatkozik.

Vevő a véte|ár

- egyösszegben történő megfizetése esetén _ a már megťlzetett véte|źr előleg ĺisszegével csökkęntett
vételáľat az adásvéte|i szerződés megkötéséig köteles eladónak megťlzetni,

- avéte|źtr banki hitelből történo kiegyenlítése esetén pedig a - a mźlt megťtzetett ajánlati biztosíték
és vételar előleg összegével csökkentett - vételár 50%-źLt megťlzetni. A fennmaradő 50%
kiegyenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely teljesítésére a Budapest Főváľosi
onkormányzat, valamint a Magyar Allam - elővásáľlási jog jogosult _ nyilatkozatának
kézhezvéte|étől, illetve elővásárlási jogának gyakoľlásáľa rendelkezésre á1ló határidő leteltéľől
szóló éftesítéskézhezvételéto| számított 45 munkanap źůI a nyertes aján|attevő rendelkezésére. A
vételár megfizetéséľe vonatkozó határidő nem hosszabbítható meg. Az ajźtn|ati biaosíték összege
ebben az esetben foglalónak minősül.

Az ingatlan birtokbaadásának időpontja: az elővásáľlási jog gyakorlására vonatkoző nyl|atkozat
kézhezvéte|étol, illetve a teljes véte|ár beéľkezését kovető 5 napon belül, attól függően, hogy melyik
töľténik meg később.

Az adásv ételi szerződés megkötéséve l kapcsolatban felmerĺi lő kö ltségek :

- 1.67o,-Ftlszemé1y JÜB eljárási díj,

- 5.500,- Ft + ÁFA e|járási dij,

- 6.600,- Ftlhe|yrajzi szárrlligylet ftildhivatali eljaľási illęték (a fiildhivatali eljárási đíjat egyszer
kell megfizetni, az adásvételi szerzódés benyújtásakoľ).

A Kiíľó kiköti, hogy

a) a nyeľtes ajźln|attevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljárás soľon következő
helyezettj ével szerződést kötni,

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

c) szükség ęsetén az ajćtn|attevotől az ajéłn|at lényegét nem éľintő technikai-formai kéľdésekben
írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az aján|attevő ezze| kapcsolatos
írásbęli válasza semmilyen formában nem eređményezheti a veľsenyeztetési eljárásban tett
ajáľ,iatábaĺ megfogalmazott fę|téte|ek olyan megvá|tozását, ame|y az értéke|és soľán a beérkezett
aj ánlatok sorrendjét módosítaná,
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d) a Polgári Törvénykönyvrol szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:7a. $ Q)
bekezdése a|apján, a pźiyáaati felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlattevővel
szemben is feĺurtartja a jogát ana, hogy ne kössön szerződést.

Az aján|attevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíró

a) az ajánlattételi határidőt indokolt ęsętbęn ęry alkalommal legfeljebb 30 nappal
meghosszabbithatja, amit - az indok megjelölésével '- a Kiírás közlésével megegyező helyeken, az
eľedeti benyújtási határidő lejárta előtt legalább 5 nappal kcjteles hiľdetményben megjelentetni;

b) jogosult az ajźtn|attételi felhívásźtt az aján|attételi hatáľidő előtt visszavonni, de eľľől a kiírás
közlésével megegyezo módon aZ ajánlattételi határidő \ejárta előtt köteles hirdetméný
megjelentetni,

c) az ajánlatt biaosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, eľedménýelerĺré nyilvánítása, vagy aZ
aján1atok érvénýelenségének megá||apitása esetén _ ennek közlését kovető 15 napon belül .,

illetőleg ha a szerződéskötés a Bonyolító érdekkörében felmertilő okból hiúsult meg, a pźiyázatok
e|bírźůásźfi koveto 15 napon beltil visszaťrzeti,

d) az aján|attbiĺosíték után kamato t nemťlzet,kivéve, ha a visszafi zetésihatźridot elmulasztja,

e) a nyeľtes aján|aÍtevő esetében a beťĺzetett ajźnlati biztosítékot az ajttnlattevo źilta| fizetendő
vételárba beszámiÍja,

Đ nem f,rzeti vissza a nyertes által teljesített ajánlati biztosítékot, ha a szerzódés megkötése a
nyertesnek felróható vagy éľdekkörében felmeľült okból hiúsul meg. A vevőnek felróható ok az is,
ha avéte|árat banki hitel felhasználásával kívánja kiegyenlíteni; de a banki hitelt határidőben nem
kapja meg, vagy az afizetési határidő napjának 24 őráig nem érkezik meg eladó bankszámlájára.

5. Az ajánlat benyrĺjtásának előfeltételei

Az aján|at benyrijtásának elengedhetetlen feltétele az ajźn|ati biĺosíték határidőben töľténő befizetése.

A Kiíró az ajźnlati biztosítékot a pá|yázati felhívás visszavonás a, az e|járás eľedménýelenségének
megá||apítása esetén, illetve _ az aján|atok elbírálását követően - azoknak az ajtln|attevoknek, akik
nem nyertek a pá|yázaton, köteles 1 5 munkanapon bęlül visszaťtzetni.

Apá|yázaton való részvétel további előfeltétele, hogy azaján|attevő megismerje apźiyázattárgyát, az
ajtnIattéte| feltételeit - vagyis a pá|yázati dokumentációt _ és azt magára nézve kötelezőnek fogadja
el.

Apá|yázaton természetes személy, vagy a Nemzeti vagyorľól sző|ő 2011. évi CXCVI. torvény 11. $
(10) bekezdése alapján tń|áthatő szęrvęzet vehet ľészt.

Az aján|at benyújtási határido leteltét követően ajźn|atot a Kiíró nem vesz át.

6. A'pá|yázaton ttirténő résnéte| feltételei

Az az aj án|attevő ve het r észt a ptůyázaton aŁj:

a) az aján|ati biztosíték összeget hatáľidőben megťlzeti, és az a rendelkezésre álló hatáľidőig
beérkezik a Kiíľó által megj elö |t b ankszám|ár a,

b) az ajánlatok leadásának határidejéig az ajtln|atát benyujtja.

7. Az ajűn|at tartalmi ktivetelményeĺ

Az aján|attevőnek
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a) az ajźĺiatban közölnie kell a nevét/cégnevét' Iakcimétlszékhelyét' adóazonosító jelét/adószámát,
cég esetében cégtregyzékszámtú, képviselőjének nevét és eléľhetőségét' bankszám|a számát,
elektľonikus levęlezési címét, ha ilyennel rendelkezik'

b) az aján|athoz csatolni kel| az aján|ati biaosíték befizetéséľől szóló visszavonhatatlan banki
átutalást vagy a bankszámla kivonatot.

c) az ajáĺ|atban nyilatkoznia kell anő|, hogy válla\1a a PáIyázati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leírt szeľzodéskotési és egyéb feltételeket,

d) az ajáĺ|atbaĺ nyilatkoznia kell arľól, hogy ľá vonatkozóan a kozbeszerzésekről sző|ő 2015. évi
' CXLil. törvény 62. $ és 63. $-ban foglalt V'lzárő körĺilmények nem állnak fenn.

e) az ajáĺIatban nyilatkoznia kell arról, hogy adó és adók mődjfua behajtható końartozása nincs. E
nyi|atkozat mellé kell csatolnia a NAV igazo|ását aľról, hogy nem áll fenn köaatozása.

Đ az ajétn,latban nyilatkoznia kęll arról, hogy Kiíróval szemben bérleti dij Ártozása nincs, továbbá a
Kiíróval szemben szerződésben válIalt és nem teljesített kotelezettsége nincs'.

g) az ajánlatához csatolni kęlĺ a társaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság. képviseletére jogosultak aláírási címpéldányának eľedeti pé|dányát vagy hiteles másolatát.

h) az ajánlatban nyilatkoznia kell aľról, hogy nem á|| végé|számolás alatt, ellene csőd-, illetvę
fęlszámolási elj árás nincs folyam atban.

Đ az ajánlatban nyilatkoznia kell aľról, hogy anemzeti vagyonľól sző|ő 20|1. évi CXCVI. t<irvény 3.

$ (1) bekezdés 1. pontja szeľint át|átható szervezetnek minőstil.

Az ajttn|attevőnek a péiytzati e|járás során benyújtott aján|atźń, tovźłbbźł az aján|at mellékleteként
benyújtott valamennyi nyi|atkozatát cégszeru aláírással kell ellátnia. Cégszertĺ a|áíľás soľán a cég
képviseletére jogosult szeméIylszemélyek a társaság kézze|, vagy géppel íľt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve a|á nevétlnevüket öĺá||őan/együttesen iialiiák a|á a hiteles céga|ákási
nyi latkozatuknak megfele loen.

A Bonyolítő ajźn|ott, téľtivevényes levélben, határídő kitűzésével fetszólíthatja az ajźnlattevőt az
ajánlattal kapcsolatos formai vagy tarta|mi hiányosságok pótlásáľa, amennyiben a szükséges
nyilatkozatokat, igazo|źlsokat nem megfelelően, illetve nem teljes körűen csatolta. Amennyiben az
aján|aÍ1evó a felhívás kézheméte|ét követően az abban megjelölt hatáľidőľe a hiányt nem' vagy nem
teljes köríĺen pótolja, űgy ajźnlata a hiánypótlási hatáľidő elteltének napját követő naptól
érvénýelennek minosĺil, és apá|yźuat további részében nem vehet részt.

A Bonyolítő a hiánypőtlási fęlhívásban pontosan megjelölt hiányokról, a hiánypótlási határidőľől
egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az ĺisszes aján|attevőt'

A híánypótlás nem terjeđhet k'l az aján7at módosítására.

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

a) az ajźn|ati biztosíték összege a pá|yázati kiirás f. pontjában meghatározott határidőn belül nem
kerül j óváír ásr a a K1ir ő b ankszám|áj tn,

b) nem jelöl meg vételáľat.

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

8. Az ajánlat foľmai kiivetelményei

Az aján|attevőnek aján|atát egy eľedeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, feltüntetve az
adott példányon az ,,Eredeti ajtn|at,, és ,,Másolati aján|at', megjelölést, melyeket ktilön - ktilön
sértetlen. lezárt borítékban kell benÉjtania. A példányok kĺjzcitti eltérés esetén az eređeti péIdány
érvényes.
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Az ajtn|at első oldala a megfeleloen kitoltott ,,Jelentkezési lap'', a második oldala a kitöltött ,,Ajźn|ati
összesítő'', különös tekintettel a megajánlott vételáľ és megfizetési módjának megielölésére. Ezt
követoen az ajźn|ati felhívás mellékletét képezo értelemszerűen kitöltött nyilatkozatok, va|amiĺt a 7 .

pontban rész|etezett valamennyi dokumentum. Az ajźtn|attevőnek közö|nie kell a benýjtó nevét,
lakcímét (székhelyét), ahová apáIyázatí eľedmény közlését kéri, továbbá azt a baĺkszámlaszámot és a
bankszámla kecĺvezményezetdének nevét illetve más azonosítćlját, ahova az, ajánlati bizosíték
(bánatpénz)visszautalásátkéi,amennyibennemnyerteseapźiyázatnak.

Az ajdntat és az iišszes meltéklet minden oldatút _ osszefuzve,folyamatos szdi,łnozdssat kelt ettátni'

Az iratokat magyaÍ nyelven, |ezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benýjtani. A borítékľa k'lzttrő|agapáIytnattárgyát kell ráírni' az alábbiak szerint:

,,Budapest VIIII kerület, tiilői űt I6tB. es Üuĺi út 18. szám alatti ingatlanok elĺdegenítése -
pí|yízat,,

A Bonyolító |ezárat|an vagy séľült boľítekot nem veSZ át. Kiíľó minden, az aján|aÍtételi hatáľidőn túl
benýjtott ajáĺ|atot érvénýelennek nyilr'ánít

Amennyiben az ajźn|attevő a pá|yźtzati e|járás bármelyik szakaszttban méghatalmazott tltjáĺ jár e|, a
te|jes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányát is mellékelni kell az
ajtlĺIathoz. A polgári perľendtartásľól szóló I95f. évi III. törvény 196. $-a szerint a teljes bizonyitő
eĘű magánokiľatnak az a|ábbi feltételęk valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiratot saját kezĹĺleg íľta és a|áirta;

b) két tanú az okiraton a|áírásáva| igazo|ja, hogy a kiállító a nern á|tala irt okiratot előtttik írta a|á,

vagy aláírását előttük sajźtkezu a|áirźsának ismerte eI; az otjraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel
kell tüntetni;

c) a kiállító a|áirásavagy kézjege az okiľatonkozjegyzo által hitelesítve van;

d) a gazdá|kodő szervezet źúta| uz|eti körében kiállított okiratot szabáIyszeruen a|áirtźtk;'

e) tigyvéd (ogtanáesos) az á|ta|a készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyitja, hogy a
kiállító a nem á|ta|a írt okiľatot elotte írta a|á, vagy a|áirtsát előtte saját kezti aláńrásának ismerte
el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus a|áirásźwa| aláíľt elektronikus okirat tarta|ma az
ügyvéd titaI késziĺętt elektronikus okiľatéval megegyezik;

Đ az elektľonikus okiraton kiállítója minosített elektronikus a|áíľźsthelyezett el.

Ha az ajźn|aÍtevő gazdźůkodő szęrvezet, a pä|yázati eljárás során nevében nyi|atkozatot a
cégjegyzékben feltüntetett képvise|eti joggal ľendelkező személy, vagy e személy meghata|mazottja
tehet.

9. Az ajín|at módosítĺĺsa

Az ajátn|attevő az aján|attételi hatáľidő |ejtrtáig módosíthatja vagy visgzavonhatja pźiyázati ajánlatát,
az ajtlnlattételi határidő |ejártět követően azonban a benyújtott ajánlatqk nem módosíthatók.

Azaján|atikötöttség azaján|attételi hatáľidő |ejártánaknapjával kezdődik'

10. Ajánlati ktitöttség

Az ajźn|attevő legalább 60 napig teľjedő aján|ati kötöttséget köteles vállalni, amely az ajánlattéte|i
határidő lejtĺrtánaknapjáva| kezdodik. Az ajétn|attevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiíľő az
ajánlatok eľedményének megállapításźra vonatkozó határidőt elhalasztotta, úgy vállalja az ajánlati
kĺitcĺttség meghosszabbítźLsát a pá|yźnat eredményének megá||apitására vonatkozó határidő
elhalasaásával megegye ző idől'artammal megegy ezoen.

Az ajáĺ|ati kötöttség tarta|mźlnakmeghatározására a Ptk. rendelkezései irányadóak, ktilĺjnös tekintettel
a 6:64. $-ra.
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Az aján|at olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot je|ent. amely a törvény alapján
lényegesnek tekintett szerzódéses elemeket tarta|mazza, s egyénelműen kitűnik belőle, hogy az abban
foglaltak ĺigyletkötési akaratot tĺikľöznek, tehát a nyi|atkoző _ aján|ata elfogadása ęsetén - azt magára
nézĺ,e kötelezőnek ismeri el.

Az aján|ati kötöttség azt jelenti, hogy ha a másik fé| az adoÍt időhatáron belül az ajźn|atot elfogadja, a
szęrződés a tĺĺrvény rendelkezése folytán létrejön. Az aján|at megtételével tehát fi'iggő helyzet alakul
ki, amely az aján|ati kötottség leteltével ér véget.

Amennyiben az ajźn|attevő az ajánlati kötöttségének ideje a|att aján|atát visszavonja, a beťlzetel|
aj ánlati biztosítékot elveszti.

A biztosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, eredménýeleruré nyilvánítása,,vagy az ajánlatok
érv.énýelenségének megá||apitása esetén - ennek közlését követő 15 napon belü| -, i|letőleg ha a
,sŻeľződésk<jtés a Bonyolító érdękkörében felmerülő okból hiúsult meg' a páIyázatok elbírálását követő
15 napon belül Kiíró visszaťlzeti.

1 1. A pĺílyázĺtok bontása

A pźiyźnat a pá|yázatikiíľásban megjelölt helyen és időben, legkésőbb a pźiytuatbeadásľa nyitva álló
hatáľidőig adható be. A pá|yázat átvétele során az áÍvétel' időpontját ľá kell vezetni a pá|yázatot
taĺta|mazó borítékra, egýttal átvételi elismęrvénnyel kell igazo|ni az átvételtényét.

A határidőben beéľkezett ptiyázatok felbontása a benyújtási határidot követő 15 napon belĺil
nyilvánosan történik. Nyilvános bontáson a kiíró képviselője, a kiíró által meghívott személyek,
valamint a pźiyázok, illetve meghatalmazottjaik is jelen lehetnek. A képviseleti jogosultságot
me gfe lelően (szemé lyi igazo|v ány, meghatalmazás) igazo lni kell.

A pá|yěnatok nyilvános bontásakor a jelenlevőkkel ismeľtetni kell a péilyázatot benyújtók nevét'
székhelyét (lakóhelyét) . Az ajtn|atokkal kapcsolatos további részletek nem hozhatók nyilvánosságra.

A pá|yázatok felbontásáľól a Bonyo|ítő jegyzőkcinyvet vesz fel. A jegyzokönyvet _ amennyiben a

bontáson az aján|attevók jelen vannak _ az aján|attevők közi'il felkéľt személyek hitęlesítik.

12. A' pálty álzĺt éľv ény telens égeinek es etei

A Bonyolítő az ajánlatok birá|atakor az alábbi esetekben megá||apitja, hogy mely ajánlatok
érvénýelenek:

a) apá|yázatot a kiírásban meghatározott hatáľidő után nyújtották be,

b) biĺosítékadási kötelezęttség esetén a bíztosítékot a páIyáző nem bocsátotta, vagy nem aZ

e|őíľtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró ľendelkezéséľe,

c) a pźiyźnő az aján|atźlt nem egyértelműen határozta meg' vagy más aján|atához vagy
feltételhez kötötte, továbbá ha a megajtnlott vételár, bérlęti díj mértéke a minimum árat
nem éń el.

d\' a"p;źi|ýáiő néiń tétt ľéSŹle1éŚ.éŚköťeleiő 0r0jtÍ jognýílátkoŻdťCjť-aŻ ajáL1Í|idtźIý?||'ktŤpcŚolatbafi;

és nem vállalt ajtłnlati kötöttséget,

e) a ptńyźnat az előzó esetekben felsoroltakon tú|menően nem felel meg a páIyázati kiírásban,
a jogszabáIyokban' valamint a jelen eljáľási ľendben foglaltaknak,

Đ o|yanpályázó nýjtotta be, aki nem jogosu|tÍészt venni a pźiyázati eljáráson.

Az el1árás továbbí szakaszában nem vehet tésil' az, akinek az a)-f) pontokban foglaltak szerint
érvénýelen az ajźnlata.

13. A pályá zati ajín|atok elbírálás a, az e|bírállás szempontjai
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A pá|yázati ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül el kell bíľálni. A pá|yázat eredményének
megállapítására vonatkoző határidő egy alkalommal meghosszabbÍtható. Az i$ hatźłridőľől, illewe
annak fi.iggvényében az aján|ati kötöttség időtartamźlnak meghosszabbítźsárő| a Bonyolító köteles
ajánlott lęvélbęn tĄékońatni az cisszes páIyázót.

A Bonyolítő a ptiyázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok a|apján bírálja el és

ľangsorolja azervényespźúyázati ajánlatokat, szükség szeľint szakértők bevonásával.

Äz elbíráůáts fő szempontja:

. Lz ajánlott vételáľ összege.

A Kiíró apá|yázati felhívásban igényelt iratokon és adatokon tlilmenően is jogosult megvizsgá|ni az
ajánlat,tevok alkalmasságat a szerződés teljesítésére' és ennek során a csatolt dokumentumok
eredetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíró szükség esetén az ajźtn|attevotő| az ajtln|at lényegét nem éľintő technikai-formai kérdésekben,
íľásban felvilágosítást kérhet annak elorebocsátásával, hogy az ajánlattevő pá|ytző ezze| kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nęm eredményezheti az ajźn|atttban megfogalmazott fęltételęk
olyan megvtitozástú, amely a páIyázat soľán a beérkezett ajánlatok sorľendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéréséľől, és annak tarta|márő| haladéktalanul írásban éľtesíti a tĺjbbi aján|attevot.

A' páiJyázat nyeľtese az, aki a ptiyázati felhívásban rogzített feltételek teljesítése mellett a véte|źtr

összegéľe a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételárľa több ajánlat is
érkęzik a pá|yázat Bonyolítója az azoÍos ajźtn|attevóket behívja és az addigi legmagasabb véte|árat
megajánló ajánlattevőknek lehetőségük, van a véte|źlna |icit formájában újabb aján|atot, aján|atokat
tenni. Az induló vételár abeérkezętt legmagasabb vételáľ aján|at, a licitlépcső l0.000,- Ft, azaztizęzer
foľint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyertese az, az ajtn|attevo, aki a legmagasabb összeget
ajáĺúja.

A versenýáľgyalásról jegyzőkönyv készĺil, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselóje, a
jegyzőkönyvvezető, aBonyolítójogi képviselője és azaján|attevőkjelen lévo képviselői írnak alá.

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

a) apćiyázattárgyát,

b) a lebonyolítás ľövid ismertetését, abeérkezett pá|yázatok szćlmát,

c) a beérkezett pá|yázatokĺisszefoglalását,

d) a pźúy ázatok éľtékelésének főbb szempontj ait,

e) a ptúyázati kiíľásban szereplo bírá|ati szempontok szerinti legkedvezobb pá|yźnat
j avas|atának indokait,

Đ a pá|yázati eljáľás eredményének összefoglaló éľtékelését, az első és a második helyre
j avasoIt páIy áző me gj elö lését.

14. osszeféľhetetlenség

Apźiyázatí e|járás során összeférheteťlenséget kell megállapítani,ha aptůyázatok ę|birálźsában olyan
természetes személy aki maga is ajánlattevo, vagy annak

közeli hozzátarIozőja [Ptk.8:1, $ (1) bekezdés 1. pont],
munkaviszony, illetve köztisztviselői jogviszony a|apján felettese vagy alkalmazoItja,
más szerzódéses jogviszony keľetében fogla|koztatója vagy foglalkoztatottja,

d.) tulajdonosa (ľésztulajdonosa) vagy taga, amerĺryiben a páIyázó jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezo szerv ezet.

a)
b)
c)
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15. A pá|yázati e|já.ľís érvénytelenségének és eľedménytelenségének esetei

Érvénytelen a páIyázatí e|jźrás, ha

. a) apá|yázaÍ'ot a kiírásban meghatározott hatáľidő után nyújtották be

b) biztosítékadási kotelezęttség esetén a biztosítékot a pá|yźłzó nem bocsátotta, vagy nęm az
eloíľtaknak megfelelően bocsátotta a kiíľó rendelkezésére.

c) a pá|yźuő az aján|atźtt nem egyéľtelműen hatáľoďa meg' vagy mts ajáĺIaÍához vagy feltételhez
kotötte, továbbá ha amegajtnlott vételár mértékę a minimum árat nem éri el,

d) apźúyáző nem tett részletes és kcjtelező erejiijognyilatkozatot azaján|attnal kapcsolatban és nem
vállalt Ą áĺt,ati kotöttsé get'

1. e) a pźiyánat az e|őzó esetekben felsoľoltakon túlmenően nem felel meg a pá|yźn'ati kiíľásban, a
jogszabályokban, valamint jelen eljárási rendben foglaltaknak,

' Đ o|yatpá|yázó nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pá|yázati eljáľáson

A kiíró eredménýelennek nyilváníthatj a az e|1árást, ha

' a) apáIyázati eljárás során nem nyújtoĺak be érvényes pá|yázatot,k

b) a benýjtott ptiyázatok egyike sem felelt meg a pá|yázati kiíľásban foglalt feltételeknek

c) a kiíró eredménýelerľrek nyilvánítja

Eredménytelen eljárás esetén a Kiíró dönt a további vagyonügyleti eljárásról.

1ó. Eľedményhiľdetés, szeľződésktités

A péúyázat eredményéről a Kiíró legkésőbb 2017. február 28-ig dönt' amelyľol Kiíľó 5 munkanapon
belül valamennyi aj ánlattevot írásban énesíti.

Kiíró a páIyäzat nyertesével a jelen dokumentáciő 4' pontjában meghatározoItak szerint adásvételi
szerződést köt.

A nyeľtes pá|yázó visszalépése esetén az e|adő jogosult a pá|yźuati eljárás soron következő
helyezettjével adásvételi szerződést kötni, amennyiben a pá|yázat eľedményének megállapításakoľ a
másodiklegjobbaján|atmeghatározásľakeľiilt.

A nyeľtes ajánlattevő esetében abeťlzetett bizosíték az aján|attevő éita| fizetendő véteIár összegébe
beszámításra kerĺil, azonb an ha a szerzódés megkötése az aján|attevőnek felróhatő, vagy éľdękkörébęn
felmeľült más okból hiúsul meg, aján|attevő a biztosítékot elveszti. Az elvesztett biztosíték a Kiíľót
illeti meg.

|7 . Egy éb ľendelkezések

Az ingat|an megtekinthető a Kiíľás 2. pontjában megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt két
nappal aJőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt' onkormányzatiHázkeze|ő Irodájának munkatáľsával
telefonos egyeztetés szükséges a következő telefonszámokon: 06 | 210.4928, f70-4929,2Ia-4930,
210-4766.

A pályáző az értékesitésre vonatkoző szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tarta|mát. Ha
az aján|attevó vagy az éľdekkörében álló más személy a pźúyázat titkosságát megséftette, a Kiírő az
aj áĺ,iatát érvénýel ennek nyi lvánítj a.

A Bonyolíto az aján7atok taľtalmát a pályázat |ezárźsáig titkosan keze|i, tartalmukról felvilágosítást
sem kívülállóknak, sem aptilyźzaton rész|vevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajánlatokat klztrolag elbírálásra hasznáLhatja fel, más célú felhasználás esetén az
ajánlattevővel külön meg kell anól állapodnia.
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A Kiíró a pá|yázati eljáľás során készített jegyzókönyveket, dokumentumokat kĺjteles 5 évig
megőrizni, továbbá ilyen jellegu e||enőrzés esetén az ellenőrzést végzó szeÍv, személyek
rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabźńyozott kéľdésekben a Budapest Főváros VIII. kęrület
Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 13612016. (VL O2.) számű határozata, valamint a
vonatkozó egyéb j ogszabályok rendelkezés ei az irźnyadőak.

Budapest,2016. 
Józsefváľosi onkormányzat

nevébęn e|járő Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Farkas Ors sk.

Me1lékletek:
1. számű melléklet: Jelentkezési lap
f . száműmelléklet: Ajánlatiösszesíto
3. számímelléklet: Nyilatkozatvégelszámolásról, csődeljáľásról, felszámolásról
4. számtĺ mellék]et: Nyilatkozat a pályéłzati feltételek elfogadásáró|, szerződéskötésľol,

ingatlanszerzési képessé groI, ajźtn|ati kötöttségről
5. szám'lmelléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajthatő köztartozásről; Kiíróval

szemben fernálló :'artoztsrő|
6. számímęlléklet: Nyilatkozat pénz,lgyialkalmasságról
7. számll melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés he|yéről és a bankszámlaszámľól
8. sztlma melléklet: Nyilatkozat át|áthatő szeruezetrő|
9. számimelléklet: Nyilatkozat apá'|yázaton meghirdetett ingatlan megtekintésérol, állapotának

megismeréséroI
10. számllmellékiet: Adásvételi szerzłídéstęrvęZet
1 1' számí melléklet: Adásvételi szerzódés tervezet fiiggőben tartással (banki hiteles)
12. számumelléklet: Összefoglaló a benýjtandő aján|at formai és tartalmi kovetelményeiľől,

tájékonańs az átlátható szervezet fogalmáról
|3, számllmelléklet: Értékbecslés
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1. számú melléklet
Budapest VIII. keriilet, Üllőĺ űt |6ĺB., os Üuĺĺ út 18. szám alaffi ingatlanok egyiiffes

elid egeníté se - p áůy ázat

Jelentkezésĺ lap

Budapest,

p áIy áző a| áir ás a l c é gszeru aláir ás

--rf

J?

Társaság neve, cégfo rm{ja:

Székhelve:

Postacíme:

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

Statisztikai számjel:

C égnyilvántartási száma:

Adószáma:

Szám|av ezető bankj ának neve :

Bankszámlaszäma:

Képviselőjének neve, beosztása:

Meghatalmazottneve';

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

l Meshatalmazott ęsętén
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2. számtĺme||é|et

Budapest VIII. kerület, tiilői űt 16tB., ĺs Üľĺĺ út 18. szám alatti ingatlanok együttes
elidegenítése - p á.Jy ázat

AJÁNLATI osszBsÍľo

Alulírott. '. '.... '(név/tźrsaság
neve) a Budapest VIII. keľületo tiľĺĺ ĺt 16tB, os Ülloi út 18. szám alatti ingatlanok

. egyiittes elidegenítésére kiírtptiyázatra ajźn|atomat az alábbiakban foglalom össze:

Megajánlott vételár: . . .. .. . .. ..Ft

A vételár megfizetésének módja:

Budapest,

pźiy áző aIáfu ásal c é gszeru a|áit źs

.yt ŕŕ%

vidaknecs
Írógép
    

vidaknecs
Írógép
12 



3. számú melléklet

Budapest VIII. keľület, Üilőĺ űt |6tB., os tjllĺĺ út 18. szám a|attiszńm alatti ingatlanok
együttes elidegenítése - pźůyázat

NYILATKOZAT
végelszámolásľól, csődeliáľásľól, felszámolásľól

Alu1íľott
(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a táľsaság

. végelszámolás alatt *ćů|lnęm źi|

. ellen csődeljárás folyamatban *vaďnincs

o ellen felszámolási eliárás folyamatban xvaďnincs.

Budapest,

pá|y áző a|tńr ásal cé gszeru a|áír ás

4 ł.-gal megjelölt részĺéI a megfelelő szöveg a|źlh,őzanđő.

{,"ť/

vidaknecs
Írógép
    

vidaknecs
Írógép
13  



4. számťr melléklet

Budapest VIII. keľület, Ü|Iői űt |6tB.,ĺs Üllĺĺ út 18. szám alattĺ ingatlanok egyiittes
elidegenítése . pályázat

NYILATKOZAT
. . a páiyátzati fe|tételek.elfogadásáľĺí|, szeľződéskiitésľől, ingatlanszeľzési képességľőlo

ajánlati ktitiittségľől

Alulíľott'

;]. ... (névltátsaság neve) kijelentem, hogy a pátyázat tárgyát részletesen megismertem, az

ajén|attéte| feltétęleit, apźiyázatikiíľást magamranézve kĺitelezőnek elfogadom.

Kij elentem, hogy Magyarors zágon ingatlanszerzésre j o gosult vagyok.

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

Budapest,

pźiy áző aláírásal cé gszeru a|áír ás

í+
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5. számú melléklet

Budapest VIII. kerületo Ünoi ĺt 16ĺB, os tiľoĺ út 18. szźlm alaffi ĺngatlanok együttes
elĺde geníté se - p á.ily ázat

NYILATKOZAT
kiíľóval szenrben fennálló tartozásrő|

Alulírott (név)

mint a ... (táľsaság neve) vezeto

ti sztsé gvise lőj e kij elentem, ho gy az aj án|attevőnek,

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

amelyeket az a|ábbi okiratokkal igazolok:

1.

2.

Budapest,

p á|y áző a|áirásal cé gszeru aláir ás

4 x-gal jelölt részné| a megfelelő szĺiveg a|áh,Úzanďő.

ł5. /
{ťry
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6. számú melléklet

Budapest VIII. keľület, tiilői űlt 16tB., os Üuĺĺ út 18. szám a|attlingatlanok együttes
elide geníté se - p ály ánat

NYILATKOZAT
pénzügyi alkalmasságľól

Alulíľott (név)

mint a ............ (társaság neve) vezetó

tisztségviselője, kijelentem, hogy a pźiyźuat tárgyát képezo ingatlan vételárának

megfizetésére képes vagyok, a szükséges anyagi eszközök ľendelkezésemre állnak.

A számlavezető baĺtkná| az elmúlt 1 évben soľban állás nem volt, amelyeket az alźlbbi
okiratokkal igazolok:

Budapest,

p źiy áző a|á'ir ásal c é gszeru a|áít ts

2.

t.€ ,f
íg*
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7. számú melléklet

Budapest VIII. keľiilet, Ütlői űt !6tB., os Üllĺĺ út 18. szám alattĺ ingatlanok együttes
elĺdegenítése . pályázat

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéről és bankszámlaszámrĺíl

Alulírott .... lnévl mint a
(társaság neve) vezető tisztségviselője kérem, hogy a Pá|yázattal kapcsolatos mindennemű
nýlatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más informáciőt, valamint aPá,|yázattal kapcsolatos
esetleges jogvitában minden éľtesítést' idézést és bírósági hatźrozatot, stb. az alábbi címre
kérem postázni:

Címzett:

Cím:.

Amennýben az źita|am a fentiekben megjelcilt cimzett a fęnti címęn az iratot nem veszi át,

ennek következményeit a gazdasági társaság vállalja. Tudomásul veszem' hogy amennýben a

címzetĺ a fenti címen az értęsitést nem veszi át, az értesités a postára adást k<jvető 5.

munkanapon kézbesítettnek minősül.

A pályázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvástr|ására fordított
ö s sz e get kérem az a|ábbí b ankszáml a szźlmr a vi s sz autalni :

B ankszáml av ezető pénzintézet:

Bankszámlaszám:

Bankszámlával rendelkeznij ogosult :

(név; lakcím vagy székhely)

Budapest,

pt:Jy áző a|tir ásal cé gszeru a|áitts
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8. számú melléklet

Budapest VIII. kerület, Üilőĺ t|t 16tB., cs Üllĺĺ ĺt 18. szám alattĺ ingatlanok együttes
elĺdegeníté se - p áůy ázat

NYILATKOZ.AT

Alulíľott kijelentem, hogy cégtink anemzeti vagyonľól szőIő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja szerinti

a.) át|źúhatő szew ezetnek minő sül.

b.) nem minősül át|áthatő szervezetnek.

(a meýlelő szöveg aláhúzandó)

A jelen nyilatkozatomat a szervezet vezeto tisztségviselőjeként büntetójogi felelősségem
teljes tudatában teszem.

Budapest,

péjJy áző a|áit ása/ c é gszeru a|áir ás

r{/
ŕ,( ry/
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9. számil melléklet

Budapest VIII. keľiilet, Ül|ői Ű|t 16tB., os tinoi út 18. szám alaffi ingatlanok együttes
eľdegeníté se - p á.Jy ázat

NYILATKOZAT
a páiyázaton meghĺľdetett ingatlan megtekintéséľől, állapotának megĺsmeľéséľől

Alulírott a ptńyázaton meghirdetett Budapest VIII. keľÍilet, tiuĺĺ ĺt l6tB., es tiuĺĺ út 18.

szám szám a|atti ĺngatlanokat elozetesen egyeztetett időpontban megnézteÍn, az állapotát és

arĺa vonatk o ző muszaki tźĄ éko ztatást m e gi smertem.

Budapest,

pá|y źnő a|áír ása/ c é gszeru aláir ás

)ŕ rl
6Lry/
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10. számú. ,melléklet

,ąnÁs vn rn ĺI sZ E RZ (i D E s

amely létľejött egyľészről
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.

63-67., adőszáma: I57357I5-f.42, KSH-szźlma 757357I5-84II-32I.0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester), mint eladĺó meghata|mazásából és megbizásáből' e|járő lőzsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. (szél<hely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67., ađőszáma:25f92499-f-42, cégegyzék
száma.. 0 1 - l 0.048457 ; KSH száma.. 25292499 -6832-I | 4.0 |, képviseli : . . . .).

másľészrol
..... (székhelye: .........; cégjegyzékszźtma:'....; adószźlma:
képviseli: ... .......), mint vevő (továbbiakban: vevő)

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

1.

EIőzmények

1.1. Budapest Főváros VIII. kertitet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete ...12016.
(x[.10.) számu határozata alapjáĺ egyfordulós, nyilvános pá|yázatot irt ki a Budapest V[I.
keľü|et, tiuoĺ ĺt |6tB. szátm alatt elhelyezkedó,3676310lA148 helyrajzi sztlmű, 118 m2

alapterülettĺ foldszinti (kizáró|ag a Budapest VIII. kerület' Ullői út 18. szálm a|atti,36764/0lNI
nĺsż.-ĺ helyiségből megközelíthető), valamint a Budapest VIII. keľület, Üuĺi ĺt 18. szőm a|att
elhelyezked ő 3676410ĺNI he|ytajzí számll, utcai ťoldszinti és pinceszinti, 756 m2 alapterületű, és

a 3676410lN3 he|yrajzi szám a|atti, ťoldszinti, 28 m2 alapterületű (kizźró|ag a3676410lAl| hrsz.-
ú helyiségből megközelíthető), mindiĺsszesen 902 m2 a|apteľĺiletű, üres, cinkormányzati
tulajdonú nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek egyiittes éĺtékesítéséľe.

I.2. Apá|yázat nyertese a Budapest Főváros VIII. keri'ilet Józsefvárosi onkormányzat Képvise|ő-
testüIet ..ĺ2017. (....) számú határozata szeľint vevő.

2.
A szerződés tírgyít képző ingatlanok adatai

Címe:
Ilelyľajzi száma:.
Jellege:
Epület alapterĺilete:

Címe:
Ilelyľajzi száma:
Jellege:
Epület alapteľĺilete:

Címe:
Helyľajzi szíma:

Budapest VIII. kerĹilet, Üllői iń 16ĺB.
36763101N48
nem lakás cé|jára szolgáló (egyéb) helyiség
118 m2

Budapest VIII. kerület, Üllői út l8.
36764101Nr
nem lakás cé|jára szolgáló (üzlet) helyiség
756 m2

Budapest VIII. kerület, Üllői út 18.

36764/01N3

é,2Ť
63
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Jellege:
Epület alapteľülete:

Ktizmű ellátottsága:
Teľhei:
(a továbbiakban egyiittesen: ingatlan)

nem lakás cé|jára szo|gáIő (tizlet) helyiség
28m2

cisszközműves
per-, teher- és igénymentes

3.
Jognyilatkozat.

3.1. A nemzetí vagyonľól sző|ő 2011' évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése alapjáĺ a helyi
önkormányzat tulajdonában lévó ingatlanľa az á||amnak, valamint az I99|. évi XXXIII. tv. 39. $, (2) bekezdése a|apjźn a Budapest Fővárosi onkormányzatnakelővásárlási joga van.
Jogosult elővásárlási jogával, postai küldemény esetén a kĺildemény postai feladásának igazo|t
napjától sámított 35 napon be|til élhet. Amennyiben az elővásáľláś jogosu|tja é1jogával, jelen
szerződés köae és eladó kozött jön létľe' Ebbęn az esetben a '.'.'.. által beťrzetett........o- Ft,
azaz .......... foľint összeget e|adó az elővásár|ásijogra vonatkozó nyilatkozatokkézhezvéte|éto|
számított 15 munkanapon beltil az ... . , . .. ', á|ta| vezetętt . .. számű szám|ára visszautalja. A

. . . ... tudomásul veszi, hogy a bęfizetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszámolandó költséget, kártérítést nem ťlzet.

3.2. EIadő eladja, vevő 1/1 arányban megvásárolja a jelen Szeľződés 2. pontjában meghatározoIt
ingatlant.

3.3. Az eladó Magyarország t<irvényei szerint működő helyi önkormányzat. Vevő képviselóje
kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ügyletkötési és ingatlanszęrzésí
képessége korlátozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI.
törvény 3. $ (1) bekezdés 1' pontja a|apjánátlátható szervezet.

4.
Az ingatlan véte|áľr, a véte|őr megfizetése

4.I. Az ingatlan vétę|źra.........,- Ft azaz . ''. forint, amely összeg a vęvo pá|yázatában
aj án|ott vételárral azonos.

4 .2. Y ev ő a v éteIár at az a|ábbiak szerint flzeti meg eladónak : :

4.f.1. A vevő pá|yázatának benyújtásakor megfizetett az eladó szám|ájára 14.682.000,- Ft, azaz
Tizennégymi||iő-hatszáznyolcvankettőezer forint összeget aján|ati biztosíték címén. Vevő jelen
szeľződés aláírásáig vételár eloleg címén megfizetett Ft, azaz

......forint összeget Eladó jelen okiľat a|źirásźxal enĺek
megtörténtét elismeľi és nyugfázza. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a beťlzetett
aján|ati biztosítékot foglalónak tekintik. Az e|ő|eg és foglaló összege a véte|árba beleszámít.
Szerződo felek kijelentik, hogy a foglaló jogi természetéve| tisztában vannak' Tudják' hogy a
szeľződés meghiúsulásáéľt felelős félr az adott foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeľes
összegét kötęles vísszafizetni. Amennyiben az adásvéÍe|i szęrződés olyan okból hiúsul meg,
amelyért mindkét fé|, vagy egyik fél sem felelős, az adott foglaló a vevőnek visszajár.

Tękintettel arra, hogy az ajźn|ati biztosíték összege apéiyázatről való döntés napjával vźit az
AFA tv. 59. $ (l) bekezdése a|apján meghattrozott előleggé, eladó a foglaló összegéről a
pályázatrolvaló döntés ĺapjával, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő
részérę.

4.2.2.Yevő a fennmaľadó ... ... ... ...Ft, aZaZ ... ' '. '.forint vételár hátralékot je|en szerződés a|ćirásźńg
męeťlzette e|adő Észére Elađó. K&H Bank Zrt.né| vezetett 10403387-000f8570 számű

il+
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baĺtkszźlm|źĺjára, melynek teljesítését Eladó jelen okjrat aIéńtásával elismeri és nyugtázza. Ezze|
vevő a teljes vételárat megfizette eladó részére.
Eladó a vételát hátralék összegéről a bankszámláján töľtént jőváírás nĄáva|, mint teljesítési
nappal köte|es előlegszámltltkiź/r|itani vevő részéľe. Továbbá eladó a birtokátľuházás napjáva|

-mint teljesítési nappal köteles végszźtm|át kiállítani vevő ľészéľe.

5.
Jog- és kellékszavatosság

:

5.I. Az eladó kijelenti, hogy az adásvételtárgyátképező ingat|an kizáľólagos tulajdonát képezi, az
per-, teher- és igénymentes, azon harmadik személynek inincs olyan ingatlan-nyilvántartásba

. bejegyzett, vagy ingatlan-nyilvántartáson kívüli joga, amely a vevo biľtoklását, vagy tulajdonjog
bejegyzésétakadáIyozná,kor|átoznä,vawmeghiúsítana.

5.2. Az eladó kijelenti és szavatosságot vá||a\ azért,hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
módjára behajtható köńarIozás nem terhęli.

5.3. A vevo kijelenti' hogy az ingat|antjól ismeľi' tobbszĺjľ bejfuta;'megvizsgálta, és á|ta|a felméľt
állapotban, az ingat|anról készült ingatlan éľtékbecslo szakvélemény ismeretében írja alá jelen

adásvétel i szer zo dést.

5.4. Az e|adő a jelen szeľződés a|źtírźsáva| kijelenti, hogy a vevőt az ingatlan minden lényeges
tulajdonságáróItájékoztatta, beleéľtve az źita| ismeľt esetleges rejtett hibákat is.

6.
Ingatlan-nyilvántaľtási bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

Az ęladó a jelen szerződés aláírásáxa| feltétlen és visszavonhatatlanhozzájáru|ását ađja ahhoz, hogy
vevő tulajdonjoga az ingatlan-nyi|vántaĺtźsba Il1' aľányban, vételjogcímén bejegyeztessék.
Felek közosęn kérik a Földhivatalt, hogy _ a szerződés 3.l' pontjában meghatétrozott elővásárlási
jogokkal kapcsolatos nyilatkozatok megtételéig - a tulajdonjog bejegyzési eljáľást tartsa függőben
bejegyzési engedély benyújtásáig, de maximum 20|7 . ... . . .. napjáig.

7.
Az ingatlan biľtokának átruházása

Az ingatlan bitokának źúruházźsa legkésobb a Magyaľ Állam, illetve a Budapest Főváľosi
onkoľmányzat elővźsáľlási jog gyakorlásáról szóló nyi|atkozatttnak Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-hez töľténő megérkezését,vagy a jogszabá|yban előírt hatźlridő leteltét követo, illetve a

teljes vételár beérkezésétől számított követő 5 napon belĺil felek źL|ta| e|őzetesen egyeztetett

idopontban, źttadás-źlwételi jegyzőkönyvben keľtil sor. A birtokátruházás napjáig az ingat|anna|

kapcsolatos költségek az e|adőt, a birtokátruházás napját kĺjvetően felmeľti|t költségek pedig a vevőt
teľhelik

8.
Egyéb rendelkezések

2012. januáľ 1. napjától a17612008. (VI. 30. ) Korm. Rendelet 1. $ (3) b. ponda alapján Eladó
köteles energetikai tanúsítváný készíteni és azt vevő részére átadni. Vevo jelen okirat
a|áirásáva| kijelenti, hogy az ....... számű energetikai tanúsítváný
átvette.

Y- rf{, ry/
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8.2, A szerzodő felek jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő költségeket maguk viselik.

8.3. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzettvagyon után vagyonátruházásiilletéket kęll fizetni.

8.4. Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárják mind e|adó, mind vevo
feltűnő értékarányrtalanságon alapuló esetleges megtámadási jogát.

8.5. Eljźľő tigyvéd tájékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadá|yozásáľól szóló 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezései szerint
azonosítási kötelezettség teľheli Felek adatai vonatkozásában. Felęk kijelentik, hogy adataik a

szerződésben helyesen kerültek r<igzítésľe az á|ta|uk bemutatott szemé|yi azonosító okmányok
alapján.
Felek jelen szerzódés a|áitásáva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzź|áru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáľó iigyvéd okirataikról fenymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a

szerződéssel együtt kezelj e.

8.6. Fęlek tudomásul veszik eljáľó iigyvéd' tájékoztatását, amely szerint ađataikat az információs :

önĺendelkezési jogról és az információs szabadságró| szóIő f01I. évi CXII. törvény
rendelkezései szeľint kizáró|ag jelen szerződéshez kapcso|ódó megbízás, illetve a ' .

jogszabályokban meghatźlrozott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.-Felek 
kijólentik, hogý jelen jogügylet nęm ütközik apénzmosás és a tęrrorizmus finanszirozźsa

megelőzéséről és megakadźůyozásáról szóló f007. évi CXXXVI. törvénybe.

8.7. Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljarási
díj összeget,6.600 - Ft ftildhivatali eljárási díjat és I'670,- Ft/fő JÜB eljáľási dijataszerzódés
a|áír ását me ge| ő zo en me gfi zetett.

8.8. A szerzódő felek szeľzodést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerzódés
megkötésére és aláirásáta a szükséges fe|bata|mazásokkal ľęndelkeznek.

8.9. Je|en szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkoző egyéb jogszabáIyok

rendelkezé s eí az iĺ ány adőak.

8.10. A szerzódő felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illetékes
ftjldhivatal előtti képviselettel (. .......'..'.) bízzźlk meg. Ellenjegyző ügyvéd a
meghatalmazást elfogadj a.

A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szeľződés elolvasás és egyező értelmezés után,

mintakaratukkalésnyilatkozataikkalmindenbenmegegyezotir jźlkaIá.

Budapest,2017.

Budapest Főváros VIII. kęľület Józsefuáľosr
onkormány zat e|adó meghatalma zásábő| és

megbizásából eljáró Józsęfuárosi Gazdálkodási
képviseli:

KozpontZrt.
képviseli: ....

Jelen okiľatot ... (''.........) budapesti ügyvéd készítettem és ellenjegyzem,
Budapest, 2017 .. .... napján

okiľatkészíto ügyvéd
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11. számú melléklet
ADÁSVETELI SZERZÓDEy

függőben taľtással (banki hite| felhasználásával)

anrely létľej ötĹ egyľészľi5l
Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefuárosi onkoľmá'nyzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.

63-67,,'ađőszílma: 15735715-2-42; KSH-száma: 1'5735715-84II-32|-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester), mint eladó meghata|mazásából és megbizásábőI e|jtlrő Jőzsefuáľosi Gazdálkodási
Központ"Zrt. (széIrhely: 1082 Budapest, Baross ll.63-67., adőszáma: f5f92499-2-42, cégsegyzék
száma: 0 1 - 1 0-04845 7 ; KSH szá ma: f5f92499 -6832-I I 4-0 |, képvise li : . . . .).

másrészľő1
..... (székhelye: . . . . . . ...; cégjegyzékszáma: . . .,,; adőszáma:
képviseli: ... .'.....), mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az alu|ir oÍt nap on é s helyen, az alábbi feltételękkel :

1.

Előzmények

1.1. Budapest Fováros VIII. keriilet Józsefuáľosi Önkormányzat Képviselő-testülete ...ĺf016.
(KI.10.) számis, hatźlrozata a|apján egyfordulós, nyilvános pá|yázatot írt ki a Budapest \{[II.
kerü|eto Ünĺi ĺt |6tB szám alatt elhelyezkedő, 3676310lA148 helyľajzi szźtmu, l18 m2

alapterületű ťoldszinti (kizárő|ag a Budapest vltr. keľĺilet, tiilői út 18. szím a|atti,
3676410ĺN| hĺsz..ú helyiségből megközelíthető), valamint a Budapest VIil. keľületo Üllĺi ĺt
18. szĺím alatt elhelyezkedő 3676410lAl| heIyrajzi számu, utcai ťoldszinti és pinceszinti, 756 m2

alaptertiletű, és a 3676410lA13 he|yrajzi szttm a|aÍti, füldszinti, 28 m2 alapteľületű (kizárő|ag a
36764ĺ0ĺNl hĺsz.-ú helyíségből megkĺizelíthető), mindiisszesen 902 m2 alapteľiiletű, üres,

önkormányzati tulajdonúnem lakás céIjáraszolgá|ó helyiségek együttes értékesítéséľe.

I.2. A pá|yázat nyeftese a Budapest Főváros VIII' keľtilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képvise|ő-
testĺĺlet ../2017 . (.. ..) számú határozata szeľint vevő.

2.
A szeľződés tárgyát képző ingatlan adatai

Címe:
HelyľajzÍ száłma:
Jellege:
Epület alapteľülete:

Címe:
Helyrajzi sz,áłma:
Jellege:
Épület alapteľii|ete:

Címe:
Helyľajzĺ száma:

Budapest VIII. kerülęt, Ullői tfi|6lB.
36763ĺ0lN48
nęm lakás cé|járaszo|gá|ő (egyéb) helyiség
118 m2

Budapest VIII. kerület, Üllőiút 18.

36764101Nr
nem lakás cé|jára szo|gźiő (üzlet) helyiség
756 fiŕ

Budapest VIII. kerület, Üllői út l8.
36764/01N3

2{/
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Jellege:
Epiilet alapteľülete:

Kiizmíí ellátottsága:
Terhei:

nem lakás cé|jáĺaszolgál'ő (iizlet) helyiség
fB m2

osszközműves
per-, teher- és igénymentes

(a továbbiakban együttesen: ingatlan)
3.

Jognyilatkozat

3.1. A nemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése aIapjźln a helyi
önkormányzat tulajdonában lévo ingatlanra az źi|amnak, valamint az |99|. évi XXXIII. tv. 39. $

(f) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi Önkormány zatnak elővásárlási joga van.

Jogosult elővásárlási jogával, postai küldemény esetén a ktilđemény postai feladásának igazolt
napjától számitott 35 napon belül élhet. Amennyiben az eIővásźr|ás jogosulda é| jogáva|' jelen
szerzódés köZte és e|adó közöttjön létre. Ebben az esetben a '...... által befizetett........,. Ft,
azaz .......... foľĺnt összeget e|adő az elővásárlási jogľa vonatkozó nyilatkozatokkézhezvéte|étőI
számított 15 munkanapon belül aZ ... ' ' '.... áIta| vezetett sztlmű szźtm|ára visszauta|ja. A

' . ' ... tudomásul veszi, hogy a befizetett összeg után eladó kamatot; va$ý bármely jogcímen

elszámolandó költséget, kánérítést nem fizet.

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

J.J.

Az ę|adő Magyarország törvényei szeľint működo helyi önkormányzat, Vevő képviselője kijelenti,
hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ügyletkötési és ingatlanszerzési képessége

kor|átozvanincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonĺól sző|ő f0I1. évi CXCVI. tĺirvény 3. $ (1)

bekezdé s 1' pontj a alapj án átLáthatő szęw ezet.

ni.

Az ingatlan v éte|ár a, a v éte|ír megÍizetése

4.|. Az ingatlan vételtra Ft, azaz . foľint, amely összeg a vevő áIta| apá|yázatában
aj ánlott v éte|źĺr aI azonos.

4,2. Yevő avéteLárataz alábbiak szerint fizetimeg eladónak:

4.2.I. A vevő pályázatźnak benyújtásakor megfizetett az e|adő szám|ájára 14.682.000'- Ft, azaz

Tizennégyml|Iíő-hatszáznyolcvankettoezer forint összeget aján|ati biĺosíték címén. Vevő jelen

szerződés a|áírásáigvéte|ŕr előleg címén jelen szerződés a|áirásáig megfizetett . . . ..... Ft,

'. azaz foľint összeget .'. '.., arnivel vevő a véte|áľ 50%-tú teljesítette,

me|yet eladó jelen okirat a|áíľásáva| elismeri és nyuglázza. A szerződő felek megállapodnak

abban, hogy a befizętett ajánlati biztosítékot foglalónak tekíntik. Az előleg és foglaló összege a

vételáľba beleszámít. Szerződő felek kije|entik' hogy a foglaló jogi természetéve| tisztźtban

vannak. Tudják, hogy a szerzódés meghiúsulásáért felelős fé| az adott foglalót elveszti, illetve a

kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszafizetni. Amennyiben az adásvételi szerződés

olyan okból hir]rstll meg, amelyéľt minclkét fé|, vagy egyik fél sem felę|os, az adott foglaló a

vevőnek visszajáľ.

4.2.2 Fę|ek rögzitik, hogy vevő a vételaľ fennmaradó 50%o-źt, bruttó ..,,- Ft-ot, azaz

.... forintot banki hitel felhasználásáva| fizeti meg eladó részére, az e|adő ..'. á|ta|

vezetett . száműbankszám|ź|iraabban az esetben, ha sem aMagyar Allam, sem a

?,Y'
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Budapest Főváľosi Önkoľmányzat nem él elovásárlási jogával. Vevő a fizetési kötelezettségének
az e|adő eľľe vonatkoző fe|hívásánakkézhezvételét koveto 45 munkanapon belül koteles eleget

tenni.
Amennyiben vevo nem fizeti meg a fennmaľadó véte\źrat, eladó póthatźľidó kituzése nélktil
jogosult, jelen szeľződéstol egyoldalűnyi|atkozattal, éľdekmú|ásbizonyitása nélkiilelállni.
.A vételár megfizetéséről eladó a szám|át a vételár-ľészbeérkezését követoen állítja ki.

4.2.3. Az ingatlan birtokának áttuházása legkésőbb a Magyar Állam, ittetve a Budapest Fővárosi
onkormányzat e\ővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyi|atkozatźtnak Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-hez töfténő 'megéľkezését, vagy az aITa törvényben rögzitett határidő
eredménýelen leteltét, és a teljes vételár megfizetését követően legkésobb 5 napon belül, felek
tita| előzetesen egyeztetett időpontban, átadás-átvételi jegyzőkönyvben keľü| soľ. Vevő a biľtok
átvételéľe köteles és a binokátrubázźĺs idopontjától szedi az ingatlan hasznait és viseli azok
terheit.

5.
Jog- és kellékszavatosság

5 ' 1 . Az e|adő kijelenti, hogy az adásvétel tćrgyźlt képező ingatlan kizáľólagos tulajdonát képezi, az
per-, teher- és igénymentes, azon harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett, vagy ingat|an-nyilvántaftáson kívüli joga' amely a vevo birtoklását, vagy tulajdonjog
bejegyzésétakadźiyozná,kor|átozĺá,vagymeghiúsítaná.

5.2. Az ę|adő kijelenti és szavatosságot vá|LaI azért, hogy az iĺgatIant adó, illeték, vagy más adók
mő dj ár a behaj tható koztartozás nem terheli.

5.3. A vevo kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeri, többször bejárta, megvizsgálta, és általa felmért
állapotban, az ingat|anról késztilt ingatlan éľtékbecslő szakvélemény ismeľetében írja alá jelen
adásvétel i szerző dést.

5.4. Az e|adő a jelen szerződés a|áírásáva| kijelenti, hogy a vevőt az ingatlan minden lényeges
tulaj donság ár ó| táj ékoztatta, beleért v ę az á|tal ismert esetleges Ę tett hibákat is.

6.
Ingatlan-nyilvántaľtásĺ bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

Az ęladó a jelen szerződés megkĺitésével egyidejűleg kĺilon nyilatkozatban feltétlen és

visszavonhatat|an hozzźtjáru|ását adja ahhoz, hogy vevo tulajdonjoga az ingat|an tekintetében l/l
arźnybaĺ, vétel jogcímén azingat|an-nyilvántartásbabejegyzésľe kertiljön.
Felek közosen kérik a Földhivatalt, hogy a tu|ajdonjog bejegyzési eljáľást tartsa fiiggőben bejegyzési
engedély benýjtásáig, de maximum2017 . ....... napjtig.

7.
Az ingatlan birtokĺĺnak átruházása

Az ingat|an biftokának átruházása legkésőbb a Magyar A||am, illetve a Budapest Fováľosi
onkoľmányzat e|ővásáľlási jog gyakoľlásáról szóló nyilatkozatának Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-hez történő megéľkezését, vagy aZ arra törvényben rogzitett hatáľidő leteltét, és a teljes
véte|ár megfizetését követően legkésőbb 5 napon belül felek á|ta| e|ozetesen egJeztetett időpontban,
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ź|tadás-átvételi jegyzőkönyvben keľül sor. A binokátruházźs napjáig az ingat|annal kapcsolatos
költségek az e|adőt, a birtokátľuházás napját követően felmerült költségek pedig a vevőt teľhelik

8.
Egyéb ľendelkezések

8.|. zlll'január I. nap1źtő| a I76IłOO8.(VI. 30. ) Korm. Ręndęlet l' $ (3) b. pontja alapján Eladó
köteles energetikai tanúsítványt készíteni és azt vev(5 részére átadni. Vevő jelen okirat a|áírtstxa|
kijelenti, hogy az ,. szánű energetikai tanúsítváný átvette.

8.f . A szerződő felek jelen szeľzodéssel kapcsolatban felmerülő koltségeket maguk viselik.

8.3. Vevő tudomásul veszi, hogy a megs zerzęĹtvagyon után vagyon źtruhtvási illetéket kell fizetni.

8.4. Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevő
. feltűnő értékartn7nalanságon alapuló esetleges megtámadási jogát.

8.5. Eljáró ügyvéd tájékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a tęrľońzmus ťlnanszirozása
megelozéséről és megakadá|yozástlról szóló f007 . évi CXXXVI. törvény rendelkezései szerint
azonosítási kotelezettség terheli Felek adatai vonatkozźlsában. Felek kijelentik, hogy adataik a

szeľződésben helyesen kerĺiltek rögzítésre az źilta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
alapjźn. Felek je|en szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ásukat adják
a|lhoz, hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen' és azokban rögzitett adataikat a

szerződéssel egytitt kezelj e.

8.6. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tájékońatását, amely szerint adataikat az információs
önĺendelkezési jogról és aZ információs szabadságről szóló 20|1. évi CXII. törvény
rendelkezései szerint kizárő|ag jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás, illetve a
jogszabáIyokban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.
Felek kijelentik, hogy jelen jogrigylet nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus ťlnanszírozása
megelőzéséľol és megakadá|yozäsźtľól szóló 2007. évi CXXXVI' törvénybe.

8.7. Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljárási
díj ĺisszeget, 6'600,- Ft ťoldhivatali eljárási díjat és I.670,- Ft/fő ruB eljárási dijat a szerződés
a|áir źsźtt mege lőzően me gfi zetett.

8.8. A szerződo felek szerződést a|áiľő képviseloi kijelentik, hogy az adásvételi szerződés
me gköté sére é s a!źnr tsár a a szüks é ge s fe|hata|mazźtsokkal rendel keznek.

8.9. Jelen szeľződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkoző egyéb jogszabályok
rendelkezés ei az ir ánv adőak.

8.10. A szerzodő felek jelen Szeľzodés e|készítésével és ellenjegyzésével, valamint az illetékes
ftildhivatal előtti képviselettel ...... (...............) bizzák meg.Ellenjegyző ügyvéd a
me ghatalma zást e|f o gadj a'

Budapest,2017

Budapest VIII. keriilet Józsefvárosi
onkormány zat ę|ado meghatalma zásthő| és

me gbizásábó 1 elj áró Jó z se fu áro si Gazdálko dásí
képviseli:

KozpoĺtZrt.
képviseli:....

Jelen okiľatot... (........ .) budapestitigyvéd készítettem és ellenjegyzem, Budapest,2017.. ....
okiľatkészíto i.igyvéd
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12. számú melléklet

osszefoglaló a benyújtandó ajántat foľmai és tarta|mi kiivetelményeiľől, tájékoztatás az
átliáúhaltő szeľvezet fo galm áľól

Az ajtln|atot a társaság képviselője minden oldalon kézjegyével koteles ellátni.

. Az aján|atnak folyamatos sorszámozással kell rendelkeznie'

A borítékon nem szerepęlhet a benýjtóra vonatkozó je|zés.

Az aján|atot két példányban, kĹilön \ezártbontékban kell benyújtani, az egyikpéÍdányon feltĹintetve az

',Eľedeti 
péIdány,,, a másikon a 

',Másolati 
példány'' szöveget.

A borítékon a következo szöveget kell és lehet felttintetni: ,,Budapest VI[', utt0; ĺt 1618, és Ütloĺ ĺt
18. -pá|yázat,,

Az ajáĺIatotsértetlen borítékban kelt benýjtani, sérült, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át.

Aho| az nincs jelezve, hogy. 'másolat is elegendo, az eredeti igazolást kell csatolni az aján|athoz,

Az ajźn|ati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beírni: ajánlati biztosíték

Az ajén|at tarta|mźń a következő soľľendben ke ll összefü zni :

1' Jelentkezési lap

2. Ajánlati összesíto

3. Eredeti, 30 napnál nem régebbi cégkivonat

4' Eredęti a|áírási címpéldány

5' A Pp. etőírásai szerinti bizonyítő erejű meghata|mazás, amennyiben az aján|atot nem a cég
képviselője írjaa|á

6. P á|yázati dokumentáció megvásárlásáľól szóló bevéte |i pénńźrbízonylat másolata

7. Ajánlati bizosíték befizetéséről szóló igazo|ás másolata

8. Nyilatkozatvégelszámolásról, csődeljáľásľól, felszámolásról

9. Nyilatkozat apá|yázati feltételek elfogadásáról, szeľződéskötésről, ingatlanszerzési képességről,
aj źtn|ati kotĺĺtts é grő l

10. Nyilatkozat adó és adók módjára behajthatő köztartozásról; Kiíróval szęmben fennálló
l.artozásró|

11. NAV igazolása

|2. Helyi adóigazo|ás (beszerezhető: Budapest Józsefuárosi onkormányzatPo|gfumęsteri Hivatala
1082 Budapest, Baross v 63-67.)

13. Béľbeadóval szemben fennálló tartozíls igazo|ása (beszerezheto: Józsefvźlrosi Gazdálkodási
Kozpoĺt Zrt. 1083 Budapest, .Losonci u. 2., és Budapest Józsefuáľosi onkormányzat
Polgármesteń Hivatala Péĺtzll'gyiUgyosńáIy 1082 Budapest, Baross ,,l.63-67.II. em.)

14. Nyilatkozat pénnlgyialkalmasságľól

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyérol és a bankszám|aszźtmró|

16. Nyilatkozat át|éthatő szervęzetrő|

|7. Azadásvételi szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosításijavaslatok

ł,ĺ

vidaknecs
Írógép
     

vidaknecs
Írógép
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Atlátható szeÍvezet:

A20|i. évi CXCVI. tv. 3. $ (1) bekezdés 1. pontja aLapjánźÍ|áthatő'szęrvezet:

1. lźtlátható szervezet:

a) az ál|am, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, anemzeÍiségi onkormányzat,
a társulás, az egyházl jogi személy, az o|yan gazdáIkodő szeÍvezet, amelyben az áIIam vagy a

helyi önkormáĺyzat" ktilön.ktilön vagy egytitt 100%-os részesedéssel ľendelkezik, a ĺemzetközi
szervezet, a kiilfoldi áIIam, a ktilftjldi helyhatóság, a kĹilföldi állami vagy helyhatősági szersl és az
Európai Gazdasági Térségről szóló megál|apodásban részes á||am szabźtlyozottpiacára bevezetett

nyilvánosan műk<jdő részvénýáľsaság,

b) az o|yaĺbelfrldi vagy ktilfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ręndęlkező gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

.ba)tu|ajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terroľizmus finanszírozása megelőzéséľől és

megakadályozásárő| szóló töitvény szerint meghatáľozott tényleges tulajdonosa megismeľheto,

bb) az Euľópai Unió tagállamźĺban, az Európai Gazdasźąi Térségľől szóló megállapodásban részes
áIlamban, a Gazdasági Együttmtĺkodési és Fejlesztési Szeťvezet tagáI|amźtban vagy olyan
áIlamban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Maryaľorszźrynak a kettős adőnatás
elkerĺiléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóľól és az osztalékadóľól szóló törvény szerint meghatáľozott
ellenoľzött kĺilfr ldi táľsaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlęnül vagy kozvetetten több mint 25o/o.os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi szemé|y, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdá|kodő szervezet tękintetében aba), bb) és bc) a|pont szeńnti feltételek fenĺállnak;

g) az a civi| szęrvezet és a vízitáľsulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civi| szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezetó tisztségviselői nem źúIáthatő

szervęzętbęn nem ľendelkeznek f1%o-ot meghaladó ľészesedéssel,

cc) szét,he|ye aZ Európai Unió tagáI|amában, az Európai Gazdasági Térségľől szóló
megállapodásban ľészes államban, a Gazdasági Együttmrĺkĺjdési és Fejlesĺési Szervezet
tagá||amában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adőnatás
elkerüIéséről szóló egy ezmény e v an1.

9. meghatározó befolyás: az a kapcsolat, amelynek révén terméSzetes személy, vagy jogi személy egy
jogi személynek tagja vagy ńszvényese, és

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felüryetőbizottsága tagjai többségének
megvá|asńására és visszahívásáľa, vagy

b) a jogi szemé|y más tagjaival vagy ľészvényeseivel kötött megállapodás alapjáĺ egyedül
rendęlkezik a szavazatoktöbb mint otven százalékával;

3. $ (2) AZ (1) bekezdés 1. pont b) és c) a|pontjában foglalt feltételeknek való megfelelésľől a
szerződő fé|nek cégszeríĺen aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tarta|mu ĺyi|atkozat alapjźn
kötött szerződés semmis.

Tr4

vidaknecs
Írógép
   

vidaknecs
Írógép
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AktualizáIĺĺsi adatlap

Józsefvĺíľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt' - Helýség béĺbeadási lľoda

,t
Ertékelt ĺngatlan megnevezése: EGYEB

azonosĺtásĺ adatai:
Budapest, VIII. keriilęt

til,lor Úľ teĺľ.

36763t0tN48

Az eľedeti éľtékbecslés adatai:

ok és béľIő adataĺ:
Józsefvaľosi onkormanyzat

tinns

TeIepiilés:

Utca, házszźlľn, emelet, aj tó :

HRSZ:

Készítette:

Éľtékbecslő:

CPR.Vagyonéľtékelő Kft.

Lakatos Feľenc

Fajlagos foľgalmi érték:

Az ingatlan foľgďmi éĺéke: t

Dátuma:

Jóvríhagyás (fe1iilvizsg.) dátuma:

15L.300,- Ftlmr

17.900.000,- Ft

2015.07.02.

Tulajdonos:

Béľlő:

Í foľrna: idonioe foľsalmi éľték

Akfualizálĺĺs 6hó

*Alĺtualizálás:

l ĺ: &łr-LL |, T"i ĺsc-t d"ę-t-é.. ĺ:B r..ei ve..,=é.s ( ĺe-ool

pÜ4 6, ĺĺí. p-*u ._* @ ,{s 7o

*Aktualizált éľtékek:

Fajlagos forgalmi éĺék:
#

Az ingatlan foľgalmi értéke:

ĺ{v0.0śa - Ftlttł

^z 
ałsĺaliaÄlLás az ęredeti éľtékbecslésben ľĺĺgzített teľĺileti adatok, és az abban rłĺgzitett

műszaki állapot alapjłín késziĺlt, az aktl:o,lrizÍl|ás az eľedeti é4$kbecslésse} egyĺitt érvényes.
ľl

ĺ ł|'iĺ
Budapest f0l6..o.Í:...?.9:.,....... ť1'tr ffił

GĄdbľ resao
ĺgazsĘýgyi}ngatlanfoľgal mi Szakértö

JGKZrt. 3A



Aktualizálási adatlap

ffi Kozpont Zrt. * Helyiséggazdalkođasi lľoda

É*ekętt in gatlan me gnevezése: EGYÉB (ľaktáľ, irodą gaúzs,in|et,büfé stb.)

Az in tlan cím azonosítási adataĺ:

Az eredeti éľtékbecslés adataĺ:

Tulaidon és bérlő adatai:

Tulajdonos:

Béľlő:

iiĺi*Aktualĺzálás:

ii:
#Aktualĺzátt éľtékek

e š. f.í.

Budapest, VĺII. keľiilet

ü,ĺ,ol tľľ lelľ.
36763ĺ0ĺN48

Település: 
.

ĺJtca, hźnszám, ernelet, aj tó :

HRSZ:

Készítęt1ę,.

Éĺtékbecslő:

CPR..Vagyonéľtékelő Kft.

Lakatos Feľenc

151.300,- Ft/mz

17.900.000,- Ft

Żfr"L1.ti.tŻ.

Faj lagos forgalmi érték:

Az ińgattan foĺgalmi éľtéke:

Dátuma:

I őv áhagy ás (feiütvizsg' ) dátuma:

Józsefuáľosi onkormányzat

4.17,



INGATLANFoRGALMI sZAKÉRril vÉlrmÉłĺy

É nľÉ rE lÉsl g lzo ĺuvíľvÁľuY {FE tÜ tV|zscÁLAT}

Mpĺĺrenr|elá sz aane.tÁ

Ingat|an címe (tu|.|ap szeľĺnt)

He|yrajzí száma

Ingat|an megnevezése

IngatIan jeĺenIegi hasznosítása

Értékelt jog

Tulajdoni Iap szerinti méret

HeIyiségek reduká|t a|aptertiIete

Társasház teIekterülete

Eszmeí hányad

BeIső műszaki á|lapot

É rtéke|és aIka| mazott módzsere

: }Cĺa475-aŻ4

: 108]. Budapest, Ü||ői út 16.B.

l 36763/0/^ĺ48

: egyéb he|yiség

: iroda hasznáĺaton kívüĺ

:, tulajdonjog

118 ľn2

118 mr

1268 m2

3669 / 100000

fe|újítandó

pĺaci osszehasonlító. és hozama|apÚ módszer

Faj|agos m2 ár: 1.5í 300 Ftlm,

A Kísfalu Jozsefuárosi Vagyongazdá|kodó Kft. (1083 Budapest, Losonci utca 2.) megrende|ésére.készített
szakvéleményben. a tárgyi ingatlanra vonatkozó dokumentumok és a piaci víszonyok tanuĺmányozása után, a
heĺyszíni bejárás és az értéke|ési számítások aĺapján megá|lapításra kerti|, hogy az ingatian . ! i

forgalmiértéke: 17 90o 00o Ft -. 
o.{ 6. *yi W

(--
azaz Tizenhétmi||ió-ki|encszázezer. Ft . l t, ć'ÁT {.A Á/ t(ÁČ{ 

"*X :,:,
a,{b,ĺ,me|yből a te|ek eszmej értéke: 4 190 000 Ft

azaz Négymĺllió-egyszázkiľencvenezer. Ft . rYa,o oof xL =-/llilcÜ,oT'Đ -
íi ,'

A piacĺ érték per-, teher- és igénymenťes állapotba'n került meghatározásra. 
"'Đ,{6' 

o t-.,ŕ}, (, l.k[i
Az értéke|ésben megá|lapítoťt piaci érték Nettó érték, az Áfa mértéke a mindenkori hatályos ,,, .u*un,\ľľi W
a|apján számítandó. \

\
Je|en íngatĺanforga|mł szakvé|emény kizáró|ag a tárgył ingatĺan forgalmÍ (piaci) éľtékének meghatározására
késziiIt'

rM
KészÜlt: 1 db. eredeti nyomtatott péĺdányban.

ď'

Budapest, 2015. július 2.

tľtékelt tulajdoni hányad

Helyszínĺ szemĺe ídőpontja

Szakvélemény fordulónapja

Szakvéĺemény érvényessége

ForgaIomképesség értéke|ése

IĺL
2015. május 8.

201.5. május 8.

180 nap

forgaĺomképes

Lakatos Ferenc

i n gatÍa nva gyon -érté ke| ő

engedély száma: PMIVÉK.3242 l 4'fa06

Berecz Tamás

vagyonértéke|ésĺ e||enőr

engedé|y száma: PMIK 1.590/2008

'\i

ą0
I o|doĺ J*J



|NGATLANFoRGALMĺ sZÁKÉRTol VÉLEM ÉNY

Ĺ MEGBízÁs {sZAKÉRTü rruonĺl
Megbíz.ási Szerződés szeriĺĺt a Kisfu|u Józsefuárosi Vagyongazdá|kodó Kft. (1o83 Budapes| Losonczi utca 2.}. mint

Megrencieiő, íngatianfoĺgaimi szakértö vłliemény eikég'ŕtésévei bízta meg CPR.Vagyonértékeiő Kŕt-t.

Megrende|és alapján Társasłgunk meghatáĺozta a megrende|ésben rłigzített ingatlan forgalmi (piaci} értékét.

2. szAKÉRTŐl vlzseÁtÁĺ MÓDSEERE

Az értéke|és során he|yszĺni.szem|ére kerÜ|t sor, továbbá megvizsgálásra kerühek az ingatlanna| kapcso|atban

rendelkezésre álló, a me|łékletben fe|sorolt és jelen értéke|éshez csato|t dokumentumok' Megfe|elően

älka|mazásra kerúItek a TEGovA {EVs Zoo3.2o12} iránye|vei ĺás a többszörösen módosŕtott251t997, (Vlll. 1.) PM

rende|et e|őírásaĺ.
A helyszínĺ szem|e során a szóban forgó ingat|an részletesen bejártuk, az ingat|an adottĺágąit kórnyezetét és

más értékbefolyásoló tényezőket męvizsgáltuk. Az ingat|an egyes résaleteiről fenyképfé|VéteÍé.ket késrítettÜnk,

arnelyek az ingatlanforga|mi seakértői véłernény ľne||ékletébe csato|tunk ' . ;. ; '' .:. .:

Helyszíni szem|én jelenlévők: |ngatlanvagyonćrtékelő

3. I NG ATI.AN-NY| tvÁNTARTÁs szE Rl NTl Áu.łpoĺ BEM UTATÁSA

A tulajdoni lap tarta|mazza az ingatlan.nyilvántartás szerinti á|l=apotot.

l' rész:

Széljegy tartalma: nincs bejegyzés

lngatĺan címe {tul'lap szerint): 1o81Budapest, Ü|ĺői út 16.B.

Tulajdoni lap szerinti terÜlete: 11'8,0 mz

He|yrajziszáma: 36763ĺ0/^ĺ48

lngatlan megnevezése: egyéb he|yíség

ln6at|an jelenlegi hasznosítása; iroda használaton kívtj|.

Bejegyző határozat Társasház

Il, rész:

Tulaidonviszonyl Vlt|. Kerület onkormányrat 1/1

||l. rész:

Bejegyzô határozat nincs bejętraés

4. |NGATLAN |SMEBTETÉSE

4'1' |ngat|an környezete, ehełyezlĺedése

Az Íngatlan Budapest V|ll' kerületében, Pa|otanegyed városrész déli ľészén, a forgalľnas Üľoi w mel|ett

helyezkedik el. Az épüIet a szabó Ervin ter és a Szentkinílyi gtcä kereszteződésében á||' Környezetében

je||emzően zártsoros beépítéssď épített r€gi társasházak á|lnat melyek ľniiszaki á|lapota közepes, Ae utca

kiépített aszfa|t burko|atĺÍ, a környék gondozott' A parkolás a kiizterü|eten fizetŕis.

Az lngat|an infrastgktuná|is ď|átottsĘa városrészen betül io, 10G3oo rnéteren belii| alapeĺlátást blztosító

üzletet egészségügyi intézĺnany elérhető.

Töľn egközl ekedési eszkÉzök;

I vasrit [l ĺuĺuusĺ [| ĺroliusz El viłtamosí.lÉv B r.woTruaalaui

' ./i

3 oĺdol .. ''.. ,

^/,/ L1
a/



|NGATIANFoRGAI-iV1| SZAKÉRTŐ| VÉLEMÉNY

4.2. l ngat|an á |talános ie||ermői

Az ingat|an utcařonti tájolásri, zártsorúan beépített A |akóház bejárata az Ü|lői ritra nyĺ|it zá* be|ső

udvarral rendeĺkezĺk' A befog|a|ó épület 194ses évek körül hagyományos falazott épĺtési techno|ógiával,

pinceszint + fÔ|dszint + 4 eme|et'kialakítłíssal épĹi|t |akóháznak funkciónak męfele|óen, a föĺdszinten

ü z|ethelyisegek találhatóak

Az aĺbetét sem utcai, sem udvaľĺ bejárattal nem rende|kezik, rnegközetĺtése az Üľĺi rit 18. szám a|attĺ

36764ĺ0/^ĺ1 hrsz.ú albetétból |ehetsréees.- A|aprapĺ kÍaĺakĺtása Viszont többcé|Ú hasznosÍtásľa teszi

a|kalmassá' onálló értékesítése jelen|egi kia|akítiását és kiĺzműkapcso|atait figye|embe véve korlátozott,

mivel ĺnęközelíthetősege a szomszédos Ütlőł út 1.8. ęáĺn a|atti 36764ĺ0ĺAĺI hrsz-u albetétbő| nyíllk,

valamint a vízfogyasztás mérője és ą fiĺtésĺ rendszere ĺs ehľrez az albetéthez kapcsolódik'

Az eredeti a|aprajzi kialakítástttibb kisebb he|yiségre tagolták, rnelyôen két elszepanĺ|t he|yiségcsoport jôtt

|étre. Mindkét he}yiségcsoportban ta|á|ható irodaheĺyisĘ és vizesblokk is A..foldsz]nti helyiségek

belmagassága 2,8o m' A fö|dszintĺ belső terek feliiĺete vakolt és festett, m{iszaki á||apoťa fe|rłjítandó.

A padozat kerárnia |apokkal, PVC lemezze| és |aminált paľkettáva| buri<ot! szinten f.e[śjítandó á|lapotban, A

szemle során az ingatlan hasznáłaton kĺvĺil á|ĺt'

osszességében tiná|ló kÔzlerületi bejářatta| ne'm rendelkező a|betét átlagos Ígényszintű, felújítandó műszaki

álIapotú'

4 oldal

Épü|et építési éve: 194.ses évek
Műszaki állapot

Épület vintbe|i kialaHtása: pinceszint+fö|dszint+4 emelet

Alapozás, szígete|es: sávalap' sźigete|és vé|e|mezhetően nincs átlagos

FÜggől eges teherhoľdó szerkezet: falaeott téglaszerkezet átlagos

VÍzszi ntes teherhordó szeľkezet: acélgerendás és vb' födérnszerkezet átlagos

Tetőszerkezete: ácso|t fa nyeregtető, cserép fedésse| átlagos

Épüĺet homlokzata: vakolt, festett átlagos

Belső terek fe|ülete: festett ie|újítandó

3első terek burko|aťal kerámia lap, PVC ĺemez és betonaljzat Fe|újÍtandó

Vizes helyiség{ek) fe|ü|ete: festett, részben csernpézett felújítandó

úizes helyiség(ek) burkolata: keľámĺa lapokkal burkolt ĺelújítandó

Külső nyílá*árók: fa geľébtokos ab|akok telújítandó

Belső ný|ászárók: fa behéĺi ajtók ie|úJítandó

Fűtési rendszere: krzponti fiĺtési rendszer (iizernen kíviil) felújÍtandó

|V| e|egv íz biztosÍtása : villanyboJler ľe|újítanďó

|ngath n m{Íszaki állapota ös*sĘében: blújÍtandó

4'3. He|yĺségkimutatás

Helybégek Padozat
Nettó

alaoteľti|et
lfurrekció

Hasznos

ahpterĺilet

fö|dszinti he|viséeel uBsŕes 177.78m1 lWa 717,78m'
0,00 m'

O00 m'
0,00 m!

Qsszesen: 117.78m' 117.78m',

Osszsen: 118 ď 118 Íď

ĺlí



|NGATLANFoRGALMĺ slAKÉRTÖl VÉLEMÉNY

s. ÉnĺÉrceÉs

s^r' Éľtglĺetes módsaere

fu értékbecs|ések a TEGOVA útmutató e|vei és módszertani aján|ásai (EVs 2003) szerint a tóbbszłir módosított

25/7997. (Vt|l.1.} PM .rendeĺetben és a mindenkor érvényes egyéb iogszabá|yokban előírtaknak megfele|ően

késztiInek'

Az ingat|anok forga|mi értékét a|apvetően három dolog határozza meg: a hely a tágabb és ęűkebb értelemben

vett földrajzĺ kömyezet, a m{kzaki paraméteret s hogy ezekke| mi|yen vĺikségletek e|égíthetők ki és miĺyen

határokig, valamint a közgazdaĺĺgi ktirnyezet a keľes|et és a kĺnálat viszonya.

Az ingatlanok.forgalmi értékében ki ĺ<ell fejeződnie, ńogy az adott telepÚles mĺlyen szĺntű, minőségű eĺ|átást

nyújt he|yben és az agglomerációban élő |akosság számára. Tapaszta|atĺ tény, hogy egy adott telepü|ésen belül

annál magasabb ĺngadanfoęa|mi értékkel alálkozunt rniné| nagyobb számú a te|ępii|és népessége' A
te|epü|ésen belü|i he|yzet fetüĺráśhoz meg ke|| ismerkedni az általános és a rész|eteš;rendełési tervekke|, a

közlekedési he|yzettel, a kiizműe|ĺátottság slnvona|ával, a kereskede|mi, ai szo|gáltato -és a ku|turá|is

infrastruktúra je||ernzőiveĺ, a környezeti sajátossigokka|, az ingat|an egyedĺ adottságaĺva|,

Piacĺ összehasonlÍtó adatok ehmzésén a|apuló rnódszer

Á módszer során az értékelendő ĺngat|aí e|emeĺ łlsszehasonlításra kerüĺnek az3doťt te|epiilésen, vagy piaci

környeeetében az értékesített, vagy kŕnálati adatokként használt ingat|anok paramétereivel, majd az eltérések

k.orrigá|ásra kerĺiinek. Minéĺ közvetięnebb összehasoniításra nyíĺik íehetőség, anná| pontosabb a becsértéĺ<'

o|yan ĺngatlanok értékbecsléséné| haszná|ják, amelyekqek van jel|ernző piacĺ forgalmuk' Pld': csa|ádi házak,

lakások, te|keŁ stb'

Az összehasonlítás a|apjáuÍ rendszerint a következő tényezők szolgáfnak:
. rea|izált íigyĺet szerĺnti ár l kínálati ár

- értékesítési időpont
. eĺ he|yezkedés, megközelíthetőség, infrastrukturáIis ellátottság
. méret, mrjszakĺ á||apot egyéb je||emzők.

Az értéĺq az ingat|an kiirnyezetében fel|e|hető hasonló tÍpusú ingat|anok adás\'éte|i,/kíná|ati adatainak

fe|használásáva| határozható meg.

A hozamszámftáson alaplló' értékeEsĺ módszer

A hozamszámításon a|apu|ó értékełés az ingat|an joĺőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében

felmerü|ő kiadásoknak a külónbsegébő|{tisuta jövedełmek} vezeti |e az értéket. Az érték megál|apĺtása azon az

elven alapsaik. hogy bárme|y e*köz értéke annyi, mint a be|őle származó tiszta Jtivedeĺmek je|enértéke'

A hozamszámítás |épései összefoglaľva:

1. Az ingatlan |ehetséges (alternatĺv} haszná|ati módjainak etemzése.

2. A j övőben i bevéte|ek es kiadások becslése h asználati módonként.

3' J övőben i pénzfolya nrok fe|á||Íhása használati módon ként.

4. A tőkésítési kamat|áb meghatározása.

5' A pénzfo|yamok je|enértékének meghatározása'

6. A legmagasabb je|enérték kiválaszüísa, mint hozamszámÍľáson alapu|ó érték'

A módszeľt á|talábďn a jôvede|emtermelő képességge| rende|kező ingatłanok esetében alka|mazzák.

5 oldol
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Ktĺ ltsegala pú szá mfrási mrídsrcre

A nettó póttási kö|tség elvű értéke|és a vagyontárgy értékét az ingaiÍan ivagnoniárE:)ŕl kaĺkulált úiľae|őá|lĺtási

kóltsége a|apján adja meg. Az újraetőáltÍtási értékbő| azonban |e kell vonni az idő múlása, az e|haszná|ódás, az

erkö|csĺ értékcsökkenés miatti avulás értékét majd a végeredményhez hozzá kelĺ adnĺ a felépítményhez tartozó

fo|dterii|et értékét Építés alatt |elĺő |étesítĺĺlenyné|, károsodott |étsítményné|, takart mritárgynál, biztosítások

esetén, vatamint oÍyan esetekben a|kalľnazható, ahoł {pl. a vĺzsgiáłt létesítmény küłön|eges rendeltetése miatt)

más módszer nem á|| rendelkezésre

Á fóldterii|et értékének a .véĺeľnényezésehez szüksĘes a forgalmi képességet vizsgálnĺ. mĺvet a forgalmi

képességet elsősorban a keres|et.kíná|at határozza meg. A vÍzęáĺatok az értéke|ési kłirbe bevont ingatlanok

vonatkozásaban mind a tagabb, mind ĺ szűkebb környezetben efuĘzesre kerültek. fu ingat|anok forgatmi

értékében'ki ke|l fejeződnią hogy az adott telepĺilés ľnilyen szintő, minőséeű elÉtást nyr!'[t' helyben és a

I ' '"
Építmények esetében az é*ékeléą az épütetek és építmények bruttó helyeťtesítési (pót|ási) költségének

becslésen a|apszik, |evonva az avulás valamennyi lényeges formáját. A bruttó helyettesítésĺ {pótĺási} költség

tarta|mazza a vizsgálat tárgyát képező felépítľnényekkel azonos műszakĺ jellernzőkkel és fuňkcióva| bíró

|étesítmény-jelenlegi megvałósításával kapcsolatosvalamennyĺ kŕizvetlen és jáľulékos ki'ltségét.

A közvet|en koltség a vizsgáĺt épÜletekkel és építményekkel azonos objektumok Újraeĺôállítási költségének feĺel

meg. Azon épĺi|eteŁ építmények esetében, ahol a részletes műszakĺ paramétereket nem ísmerjiik, a bruttó

újrae|őállítási értékeket a rende|kezésre á|lo, vagy az áltałunk készített méretkimutatás és a Hunginvest

Mérnoki troda Kft. által kiadott Építőipari Költsegbecslési Sęád|et (ÉK5} 2014. évi egységárai a|apján

számolhatjuk.

Ae avu|ás az ĺdő rnúlása miatti értékcsökkenés. Háromfő eĺeme:

a.) fizikai rornlás,

b.} funkcíonálĺs avulás és

c.} kôrnyezetĺ avu|ás. Az avułásĺ elemek |ehetnek kdavíthatóak vagy ki nem javÍthatóak.

a.) A fizikai rornĺás esetében figyelembe ke|l vennĺ az epíilet fő szerkezeteinek romlását és a szerkezetek

arányát az ôsszértékhez vĺseonyítva' A fizikai avulási számftásoknál a felépítrĺrény gazdaságosan hátralévő

élettaťtamát kell figye|embe venni.

Általános esetben a következő gazdasagi|ag hasrnos te|jes élettartamokat kel| haszná|ni:

. váľoď ĺég|a épÚ|etek 6e90 év,

- városi, szerelt szelkezetĺl épBletek&70 ev,

- csa|ádĺ ház jel|ęű épü|etek 5{}80 év,

- ipari és mezőgazdasági épületek 2&5o etl.

b'} A funkcioná|is avu|ás a gazdaságta|an, korszerűüen megotdásokat ielęnti. Az értéke|ýnek mérlegelnie ke|l

azokat a korszerii kłivetelményeket arne|yeket a vizryáh létesítmény képte|en kielégíteni'

c.} A kütső avu|ás az ingaťanon kĺviili körÚlmények miatt á[l elő, mint a keres|et hiánya, a ter[ilet változó

i ngatla n fel haęná|ása, vagY az álta|ános neľnzetgazdasági kôrii|mények.

Az avulás mértékét e hárorn em|ített avulási kategđ'ľiában, százaĺékosan ke|l megadni.
Đ
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5.2. lngatlan értélĺének lregüatározása

ffiatok e|emzésén a|apu|ó éĺtékelésĺ módszer

Adatok értékelt Íngatlan összehasoł|ító
adat 1.

ösgehason|ftó
- adat2.

össrehason|Ító
adat 3.

ingatlan elhelyezkedése: 1O81 EudaPest,
Üĺ0i ĺt ro.s.

Vlll. ker.-

Baross utca

Vlll. ker.,

Te|eki tér
Vlll. ker.,

Orczy u.

megnevezése: iroda iĺoda iroda üztet

alaptertilet (m2): L18 163 LZ7 125

kínálat K / tény|.adáwéte| T K K K

kínálati ár l adáwéte|i.ár (Ft): 29 900 000 250@offi r'20 000 000

kínálat /adáwétet ideje {év}: 2015. 2015. 2015.

kínáĺat/elte|t idő miatti korrekció: -ts% -t5% -ts%

fajlagos aIapár (Ft/mz}: 155 920 L67 323 1.36 000

KORREKCIOK

eltérő aĺapterÜlet 5% 10Á Lt/o

kerÜ|eien be|üĺi elhe|yezkedés ą'ol 'lno/- lnoI

ép ü ĺ eten be|ü Ii eĺheýezkedés, megkiizelĺtése -2ÜÁ -fÜ/o -fu/,

általános műszaki ál|apot -Lvń 'tÚ/o -5%

eltérő felszereItség {fĺĺtés, szoc.blokk} ď/, trÁ ď/"

szerkezeti károsodások (p|: vizesedés) vÁ GÁ vÁ

jogi rendezetlenség (közös közművek) .IvÁ .tvÁ -1ď/o

Összes korrekció: -37% .2ť/a -24%

Korrigált faj|agos alapáľ (Ftlm2}; 108 365 118 632 t42952

Átlagíľ keľekÍtve: 1Ío o0o Ft/m,

l ngatlan értéke keľekfrYe: ül o0o 0üo Ft

Ösg eh a sonl ító a datok leí risą :

1. adat: uđvari eme|eti iroda jó áltapotú, fiÍtése van, mosdó-wc van, vłllany-víz.gáz

van. forrás: ingatlanbazar-8z61138}

2. adat; utcai fö|ds.zinti iroda jó ál|apotu, fiitése van, mosđó.wc van, vi|lany-víz.gáz

van. {forrás: ingat|anbazar.5069269)

3, adat: utcai fĺildszĺnti üzlethelyiseg át|agos ál|apotú, fíítése van, mosd&wc van,

vÍltarry-víz.gáz van. {fomis: ingadanbazar-8868880}

#

|ngat|an p|acl ösvehason|ítł5 módszenet meghatározott foęa|mi értéke {kerekítve}:

13oKx)000 Ft

azaz TÍzenháĺoĺnmi|ĺió. Ft .
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Adatok éľtékett łneathn iisszehasoĺt|ító
dat1.

ôsszehason|Íľłí

ädat 2'
összehasonlító

adat 3,

ingat|a n eĺhelyezkedése:
1O&l Budapest
Utĺä út 16.8.

Vlll- ker.,

Szentkirályĺ

Vlll- ker.,

Práter utca
Vĺl|. ker.,

Baross utca

ingatĺan megnevezése: ĺroda iroda raktár raktár

hasznosítható terÜ|et {m.): 118 t30 199 190

kínáĺatí díj / szeĺz. berletÍdíJ (FtĄó): 195 000 ĺ75ffio 290 000

kínálat / yzerződés ídeje (ev, hó): 2015. 2015. 2A7s.

kĺnálät/e|telt ídő míatti konekció: -15% -15% -15%

Fajlagos aIapár (Fým./hó): 1275 747 1297
(ARRERCTOR

eltérő ałapterület W" 7%

eltérő m űszaki álĺapot, felszereltség -tW" to% -Ie/.

iogí rendezet|enség {közôs közművek) .tvÁ -1V/"

kerű|eten belülĺ elhelyezkedés 8/" 5% 5%

1pü|eten belül i eĺhe|yezkedés,.megköze|ítése -7M" -tw .2Ü/"

}sszes korrekció: -B% 3% -28%

(oĺĺigált fajIagos aiapár; 9faFttmflhó 777Ftĺmfĺhó 937 ŕtĺilÝĺhó
Ko rr. fajlagos a|apár keľe'kítvł. 87aftlmŁlhp

o s sz e h ąso n l ĺtó a d ąto k l e ír6s a :

5,2.2. Hozamsaámŕtáson a|apĺ|ó éťtéke|tr ľnódszerrel

1 adat: ĺngat|an.com.100oooo65 Szentkiráłyi irodaházban jó műszakí állapotú, f0o7.ben teljesen felújított.

2' adat: ingat|anbazar-8856811 udvaĺi félszuterén raktár, feĺújítandó á|lapotú, Íűtése Van, mosdo-wc van.

3- adat: ĺngat|anbazar-goLŁ5zl utcai fři|dszínti {bełső kétszintes) üz|et átĺagos állapotú, fÜtése van, mosdíwc
van-

lngatlan hozamszámĺtáson alapuló módszerľel meghatároeott értéke (kerekítve}:

9 300 offt Fr

azaz K|lencmi||iĺí.hárcmsłár*zeľ. Ft'

8 oldal
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Hozamszłámítás

Bavételek:

oíaci adatok szeľřnt bevételek : 87aFtlmfĺhĺ
Kĺhasználtság: 75%

lÍgyelembe vehető éves bovétet: 923 g0Ft

Költségek:

ielújításí alap; ďÁ 55 436 Fr

gazgatási ktiĺtségek: 2% t8 479 F

lgyéb kőltségek: 7% 9239F

Köftségek ős*esen: ĺľ,155 Ft

Eľedmény:

ives Üzemi eredménv: 840 785 F

|őkésítési ráta: g,@/o

Tőkésített érhÉk 9342ailFt
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6. |NGAT|-AN EGYErľETEľT FoRGAĹMÍ ÉnľÉre

Az ingat|an forgalmi értéke a placi összehason|ító adatok alan. Ján számĺtott éŕék 10f-P.,6-os súlyozásá'ĺa! kerü|t
meghatározásra. A vizsgá|t ln6at|an kôrnyezetében hason|ó lngat|anok bérbęadása csak csekély mértékben
je|lemző, ezért a hozarnszámĺtáson alapu|ó módsąert el|enőrző számíęĺsként vetttik figyelembe. A nettó pótlási
kŕ'|tseg elvű értéke|és a vagyontárgy értékét az ingaťan katkulált rijraelőátlÍtási kö|tsége atapján adja meg,
amelyet az értékelési fe|adatban a módszert nem alkalmazzuk.

Az alka|marott módszerck
Száľnftott érték

IRI
StÍly

í%l

Stilyozott érték

tFtI
l n gat|a n értéke p iac| összehasonlító módszerre| : 13 000000 Fl 1009{ 13 000 000 Fl

l ngat|an értéke költséga|aprl módszerrel: oFt trÁ oF1

l ngąt|a n értéke hozamalapri móďszerre|: 9 3000m Fr M OF
Az ingat|an egyeztetett értéke: 13 000 000 Ft

tngat|an egYeztetętt értéke (kerekítve}:

13 000 000 Ft

azaz, fizenháromrnillió- Ft '
-

7. ALAPELVEK KoRlÁTozl relľÉľnex

Az értékbeesĺ6 szakvéĺeményiren isłnerteteit adotŁsiĺgokkaĺ renrieikező ingattan értékeléséhez a következőket
szü kséges fĺgye|em be vennl:

- az ĺngattannak, mint tiszta tulajdonri forgalomképes ás tehermentes ingaťannak tu|ajdonjoga kerül
értékeĺésre;

- az áťadott iratok tanulmányozásán tĺilrnenően joei teľmérzetri vizsgálatot fiogcĺm, vagyonjogok
érvényessége, stb.i nern vegeztünŁ Az ingatĺan forgaĺomképességénekjogi eredetű korlátozásáról a tu|ajdoni
Iapon bejegyzetteken tú|menően nincs tudornásunk, és ezért fele|ősséget nem vállalunk;

- az értéketés azon a fe|tételezésen a|apul' hogy az łngatlan je|en|egĺ és jövóbeni hasznosításával
összefriggésben a he|yi és országos hatóságoktót és egyéb szervezetektől, személyektől va|amennyĺ szukjges
engedéĺy, jóváhagyás és felhata|mazás rende|kezésre álĹ illetve ezek bgeerezhet6k, vagy megújĺthatók;

- a saakvé|eményben je||emzett á|lapotď egyszerĺi szemrerlételezég a rende|kezésre bocsátott iratok és a
Megrendelő képvlse|őjének szobe|i tíjékoztatása alapJán mutatfuk be, az esetlegesen fennáI|ó, de
érzékszervi vĺzseá|atta| nem ésde|hető értekbefo|}fiĺ,so|ó.tenyezőkéľt (p|.: reltett seerkezet| hihát úelhavnáh
anyagok, talaifu|szín a|atti prob|émát környezetre árta|m6 anyagok je|en|éte stb.} nem vá||alunk
E-| -|ż --2 -.+- nem vizęáltuk az értéke|t iĺgattannaĺ szemben eseťegesen fenná|ló terheket és köte|ezettsegeket,
fe]tételeztĺik, hogy a tulajdonjog egy esetlęes átruházásiinak ldôpontjában az lngaťan használatával
kôzvetlenĺi| ösvefüggő tartozás (közüzemĺ díjat stb'} nem áll fenn;

- az érték magában fog|a|ja az épÜÍetek rendełtetésęenÍ használaüihoz sztikséges épü|etgépészeti
berendezések es fďszere|eseł értékéĘ

- a gazdasági, jogĺ fehéte|eft & piacÍ viszonyok előre ke||ő poÍttossiígga| neľn prognosztizálható változásai 
:

mĺíďosíthatját illetvs érvényte|eníthetĺk a] szakértői vélemény vonatkozó męá||apÍĺásai1, ezÉrt a i..

vagyontárgr7ak értékét befo|yásoló kiľti|ményekb€n beĺí||ó |ényeges váhozás esetén sziikéges a megadott
érték fe|Ü|v|ztá|ata;

. általunk meehat1pozott értélĺek az e|őz6ekben viázolt fettéte|eken és aĺapelveken a|apu|nat és csakls je|en

szakvéleménybeň meghatározott cé|ra, Megrende|ó áľtat történő fe|hagná|iás esetén érvényesek.

I oldot
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1082 Budapest, Ü[ői út 1ó.i]' Í.ksz,:3676310ĺN4s
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,WI. tcer., Uilőť,űt 18,

űR ĺF T.* ľ*
Propeľty

INGATLANFoRGALMI szAKvÉ,LEn/nĺ'NY

a Budapest vln. keľ., Üilőĺ út 18. szám (hľsz.z36764t0ĺAJ1 és a 36764/0|N3) alatti'
onkormányzatĺ tulajdonú fiĺtđszĺnt + pince üzlet foľgalmi értékérőI

4!j'ą

':#;
: . 3.'i!..

'!:|.'.ś.4..łi*,,:|iiJ::...t::.1..''-:'l".'.l..!, jĘ
il;:. . 

'-'''|.'.-."".',ł'<.'',',|#&*ł. đl'ffi , 

|i::

:. 'á:$'?..L

i,":i-.'.1".'i

i.ł;1'l

,ii.łl]:..'i.

;;,ili

Készítette

Késziilt

: Toľonyi Feľenc
Ingatlanforga|mi értékbecslő
n$vjęyzék szím: 52343902

: 1péIdányban

Buđapest, 2014. ápľÍlĺs 29.

H-l 139 Budapest, Vácí út 95. ieł.: ..i ''ł-:: i i l Ż':!i''! ,}ł č5 ?łx.: ĺ 
..:ĺé 

ĺ.i' j ;j -jij i|.i ł:; *-í.t!*;i 1 źj'i..ii:ł.iĺ.yĺś]:ĺ]j..ii|..'1j.l"iiii l/),ĺ/)
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AkÉualizálási adatlap

ómzĺ.- Hetyiség bérbeadĺási Iľođa

Értokelt ingatlan me gnevezése:

Budapest, VIII. keľĺilet

tnloI Úľ ls.
36764ĺ0lNt

367646ŰlN3

Teleptĺlés:

Utca' házszélm, emelet, ajtó:

HRSZ:

nzonosítási adatai:

Äz eľedeti értékbecslés adatai:

Tulaiđonviszo k és béľlő ađatai:

í t/ &AT Lb pF{,Ąc { É.ľ<r-*t<' ĺł ě), gv łzv#.-=

=-ł,tŚ''* 0łať,
z,s.,ł6, tÍl. n:t. * s.|t?e

*Aktualizált éľtékek:

lTrtoľeĺEi ľoľmľ | lurajdoqiog foĺgalmi éIték l

ben rögzített tertiteti adatok, és az abban ńgzitett

miíszaki állapot alapjĺán késziilt, azakfr;eltizálirźs azere{e1i éffibecsléssel együtt érvényes.

Budapest2aI6, ..?..ł,..ł,f,,.......,, ̂
 
j.fr ffi

Gdďor LXsz|ő
Igazságügyi fugatlanforgalmí Szakértó

l'1
l:. Ią

Ą3

Készítette:

Éľtékbecslo:

Gľĺfton Pľopeľľy Kft.

Toľonvĺ Feľenc

Faj lagos ťorgalmi éľték:

Az ingatlan forgalmi értéke:

Dátuma:

Jóváhagyas (feliilvizs g' ) dátuĺna :

-L47.'.|06,- Ft/mz

^Ĺ 
Ĺ^^ nnn ' ü.+Žu.UI't'.Uvut- r. l

2Đ1'4.04.29.

Józsefu aro si onkormányzatTulajdonos:

BéľIő:

JGKZrt.

vidaknecs
Írógép
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Aktualĺzálrĺsĺ adatlap

Józsefu ĺĺľosi Gazdálkođási Kozpoft Zrt. - Helyiséggazdálkodási Iroda

É.tekelt ingatlan megnevezése: I tlzĺFľ (ĺaktá,t,irodę, gaŔns,üzlet, búfe stb.)

Az eľedeti értékbecslés adatai:

onvĺszon k és bérlő adatai:

or\

Budäpest, VIII. keľĹĺlet

Ülĺ'ol Úľ ĺg.

36764ł0lNI

3676460tN3

Telepĺilés:

ĺJtca, hazszám, emelet, aj tó :

HRSZ:

Készítette:

Éĺékbecsló:

Gľifton Pľopeľty Kft.

Toľonyi Ferenc

Faj lagos foĺgalmi éĺték:

Az ingatlan foľgalmi értéke:

Dátuma:

J őv źhagy ás (fel ĺilvi zs g. ) ďítuma :

147.796,-Ftlmr
o< (nn ÍInn üró7tlrULrVrUVVl- r'!

20|4,Ü4.29.

lŕ.s z-T .. -ý e..: p1l-

ľtĺocl+-\ Ł6 ĺ n- (s-

ęe-pue-Ä ĺ-s- l é.( Ę ą*

Józsefvaľosi onkormránvzatTulajdonos:

Béľ1ő:

i foľma: Tu mi éľték

Aktualizálás 6

*Aktualíżálás;

*Áktualizált éľtékek:

Fajlagosťorgalmť'jéľték | .{Í{:.9.o..9..=^..., FtJm2

AziĺgatLanÍbrgatmi éľtéke: | ĺ.ł.,ł.,s:Ś,..?,.9:9:... Ft

ez attuatĺzálrás az eredeti éľtékbecslésben rogzített teriilgĺi adatoŁ és az abban ňgzített
miiszaki áIlapot alapján készüIt, az aktua]izźťlás az eľedgi é{$t6becsléssel egytitt érvényes.

Budapest fO|6, ,..?J..'..3,{:..'' ĺ^}í WM,
Góffir f,Xzló

Igazságugyi !n gatl an forga t m i SzakértĆĺ

}cr zľt.

,ĺ?

vidaknecs
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Eľtěkęlt íngatlan: Bp-, Vlft. ker.' Üĺlői ĺút I8' faldszint + pince lalet (ŕIrsz': j67ő4/0/A/I; /3)

".ti
GRIFTON
Property

ÉnľnrrlÉs osszEFoGLALó ADÄTLAP
Az INGATLAN FoRGALMI nnľÉÉnil

MEGBízo
Kisfalu Józsefvárosi V lkodó Kft.

IIIEGBÍzAs TÁRGYÁ'
Az értékelt insat!an VEZESE : úzlet

Az INGÁTLAN cÍME És łzoľosíľÁsł
Település (város, kerület, váľosľész)
Utca, htaszźlm, emelet ajtó
Hľsz.

: Budapest, V[II' keľ. Palota neryed
: Ülloi út 18. fiildszint
: 36764ĺ0l Al1;3676410/Aĺ3

TULAJDONVISZONYOK
Tulajdonos
Jelenlegi bérlő

: Józsefuárosi tnkormánvzat
: nincs

A tulaidoni hě !s értékelése :

ÉnľÉrtlľ ÉRogxelľsÉc : tulajdonjog

ERVENYESSEG : fordulónaptó| szamított l80 nap

AZ INGATLAN FOBB JETLEMZOI
Ingatlan típusa
Epü leten beli.ir l i elhelyezkedése
Közmű-ellátottság
Építési technolclgia
A1apterÍilet
Redukált a|apteľii|et
BeImagasság
Eszmeihányad
Komfoľtfokozat
Társashaz telkének tęrü|ete

: Ĺizlet
: ľoldszint + pince (utcai)
; viIlany' víz, csatorna, gáz
: hagyományos, tégla ĺŚ?X ś Č. š ľĺL
:7!6Ą;-ffi'm2 ,,, řĺĹ.Ęč- Ł.L z- t<>

<:ś54:#--'- ĺz.
fłi|dszinľ 4,f _ 4,4 m; pince: 3,0 m
2,493/10.000
komfoľtos
1.455 mr

Budapest, 20 1 4, źlpťí|is f9,

ż o ł6'tyĺ ł (Y-YĹ, ł.'. t.,Ä'J.=
l\r

I ĺ)ćíAřĹ+''.,Pŕ Ar.( řŁą.}-. ň, o l./t

Ĺ.o,(,c.éu @ ž,/,"\Ł0,{é' Ł, a łé,/o

,€ľToľ Fĺeper$ Kft.
l.' 'Jv EuÖ€pest' Vácĺ ut 95
Adl.eżá m ; ?267 9a26.2.4 1

\ľ--L--.--
Toľoný ľeľenc

[ngatlan forga|mĺ éľtékbecslő
név jegy zék szám : 5f3 43902

Készítette:

v!r,, L, I

ĺZc,gs 0.0 Üa ---
zôÍ6, Oz,C3,

H- l i 39 Budapest, Váci tit 95.,łł.ź,". .ł 'lí; { i',l li,)Ü lit ł.;Í'

,ít5'ooo/łoŁ:

Eľtékelés alkalmazott módszeľe : összehason|ító és hozam alapú elemzes
:2014. ápľilĺs 17.

MEGÁLLAPÍToTT ÉnľÉr
Fajlagos forgalmi érték : 747.706,.Ft/m"
Az'ingatlan foľgalmĺ éľtóke : 96.ó00.000'. Ft

azaz Kile ncvenhatmillió- hasuźzezeĺ forint
Az ing,-hoz tartoző telekhányad esanei értéke : 29.000'000,- p1

azaz Hlłs z onkilenc m i I I ió for i

?:.r-)í),'.)ŕ} j;.it-z:li!:p.I9gęĹtf@gĺjf ton.hu it5
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GRIFTO N
Ertékeltingatlan:Bp.,WII.ker.,ĺJItőiútl8.ĺöldsfiÍI,+pincetizIet(Hrsz':j6764/0/A/I;n) ?ropeľty

IN GAT LÁNÉRrtrrĺő'ąD,ąTLAP

1. A szAKERToI JELENTÉS TÁRGYA, ĺz ERľÉKELES CÉ'IJA

A Kisfalu Józsefoáľosi Vagyongazdálkodó Kft. (1083 Budapest, Losonci utca 2.)
megbízĺa a Gľifton Pľopeľty Kft.-t a 1085 Buđapest, Üllĺi ĺt 18. szĺím alatti, 3676410lNl
hrsz-li foldszint + pince üzlet értékelésével.

Az ingatĺanértékelés célja az iingatlan.forgalmi értékének a megállapítása.

:...,

f . A sL,AKÍlRToI VIZSGÁLAT MoDSZERE . 
.' 

].

2.1,, Az értékelési szabályzat, jogszabóly, amelynek megfelelően az értékelés kěszüIt

Az ingatlanéľtékeiő adatiap a foľgalmi éľték egyszenisített dokumentálási foľmában történő
megá1lapítása..Avonatkozi_aMagyarIngatlanforgalmazókSzĺĺvétségeszakmai
bizottsága áltai kidolgazott - ajĺánlasoknak megfelelően, az abban meghatározott eljrírasokat
kĺĺvetve, az Ailóeszkĺjz Eľtékeiők Európai Csopoľtja (T.EGovA) szakmai irmrutatásai
szeľint, az ingatlan jellegéľe tekintettel a piací adatok ö'sszehasonlító elemzésén alapuló
módszert és a hozam alapú módszeľt alkalmaúuk. Az értékelésnél figyelembe vettĹik a
25lL997, (Xi.l.) PIVĺ és az 54lI997' (XI.l) FM sz. rendeleteket, továbbá a helyi
onkormĺínyzat speciális kitéteieit is. Az ingatlanok é'ľtékesítése nem a szabad piacon
torténik, u, ęLadő nincsen eladási kényszeľ aLatt. Az alkalmazott módszer és a levont
kcĺvetkeztetések értelmezése ezekben a jogszabályokban és iľánymutatásokban rögzítettek
figyelembevételével, az att meghatĺĺľozottak szerint értendők'

2.2. A szakértői jelentésben hasznúlt ćľtéktoľmák, móďszerek megnevezěse

Figyelemmel az éľtékelendó ingatlan sajátosságaiľą továbbá az éľtékelés cé|jtxa az
éľtékęlési gyakoľlatban használt eljáľasok közĺil a vízsgźt|t ingatlan esętében a piací
információk elemzéséľe épĺilő ĺisszehasonlító módszert, illetve a hozam alapli
megkĺizelítést alkalmaztuk.

2,3. Helyszíni szemle és iiőpontja

Helyszíni szemle iđőpontja

2.4. FelhasznúIt dokumentumok

:2aI4, április 17.

. tulajdęni lap (nem hit''eles, 20L4. átpnlis 08.)

. taľsasluŁ alapító okirat (ľészlet)
- tláľsasházi színttajz

Az ingatlanról fenyképfelvételek késztiltek, melyeket mellékletként csatoltunk.

H.I l39 Budapest' Váci út 95. '3'+;:ł.: +J]í i]il 27ł git ĺ:ś .łłzĺl -:..:)ő !ż j !)íj.:)0 í:).,i í-v;aĺíl plspcĹtŁQ$1ftgB'h.q. / rű,o
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GRIFTON
Pľoperty

Értłt,ĺt t , VIII' ker', Ullői til 18'

3, A7. INGATLAN ISMERTETÉSE

3. I. Ingatlan-ny ilvóntartđsi adatok

Település
Bęsorolás
Cím
Helyĺajzi szám
Megnevezése
Teriilęt
Tulajđonos (ok)
Széljegyek
Terhek

Epítés ideje
lngatlan típusa
A ,. , , . I
bprrcsl moo
a|apozÁs
szigetelés
taľtószeľkęzet
füdémszerkezet
falazat
tetosr-skezet
héjazat

+ pince üzlet :36764/0/Á/I; /'

3.2, Az ingatlan elhelyezkedés.e, dltalúnos leírása

Az éľtékelésbe vont ingatlan Budapest ViII' kerĺiletében, Palota-negyed elnevezésiĺ

varosľészbęÍ.., az Üilői útôn, a Szęntkirályi utca és a Szabó Ervin téľ.k<izĺĺtt lévő taľsasház

frilĺĺszintjélr taialható. Kĺinryezetében ľégebbi építésl'ĺ, táľsashazas és tizleti célú ingatlanok

tatálhatóak, a füldszinten. és a pincében többnyire iialethelyiségekkei, miihelyekkel,

raktáľakkal' Az utcfü buĺkoltak, kĺizművesítetĹek. A tarsashaz és az éttékelt ingatlan is

közmúves. Tömegkozlekedéssel a ktirnyéken kozlekędő autóbuszokkal, villamosokkal és

metľóvď éľhető ęl. Személygépkocsival legk<ĺnnyebben a József körut felőt kĺizelíthető

meg.

3.3 Felepítmény ismertetése

Budapest. VIII. keľ.
beitęriilet
Ütloi ĺt l8. alagsoľ
3 6.ĺ 64 l 0 l N I ; 367 64 l 0 l N 3

ĺĺelethelýség
'156 mr ;28 mr
Budapest Józsefu arosi onkormíny zat 1 ĺ 1 tulaj doni hany1d; 

.

1900-as évek eleje
táľsashĺŁ
hagyomĺĺnyos, tégla
tégla sávalap, allapota nem ismeľĺ
bitumenes leĺrezszigetelés, állapota nem ismeľt

tégla szerkezet, megfelelő állapotú
acélgeľendas, megfelelő allapotli
tégla szerkezet, átlagos állapotti
nyeľe$ető, átlagos állapotu
cseľép, átlagos állapotú

kĹilső feliiletképzes: kőporos vakolat, gyenge állapofii
Ertékek ingatĺan
ktilső nyĺlaszaľot :femszerkezetii, iivegezett poľtĺálajtó és faszerkezetű ablakok,

ě|' ktizepes állapotuak,

belső nyílĺászaľóĚ' :fem. és faszeľkezetű ajtók, jó-kozepes állapotban

pađozat,buľkolat : beton, cementlap, jáľóIap, pvc burkolat, jó-közepes áltapotban

Ĺelsö fe|ti[etképzés:vakolt, lambeľiázott,tapétźaatt. festett, csempezett falak,
j ó.kiizepes ĺłllapotban

gépészet, hőleađók : ciľkó, villanybojleľ

H.ll39Budapest,Váciút95..íę;.'ĺ}í:ii.;?}.ĺ.;9$í-l.ŕ.;v;1i'-,:,t:i'i'ji;C1;i)l]ltÝr.äĺ:;propff!Ł@s.{fton.b.u
Ŕ
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GR IFTO N
Erukett ingatlan: Bp., WI{' ker,, Üilői út 18. fłitdszint + pince ü"t,, (H!.',.' 36764/a/Á/t, /ł)

Az éľtékeit ingatiant magába fbgiaio eptiĺet az i900.as évek eiején epiiit' hagyományos
tégla szerkezeięL, pince i ftĺlaszint * 4 emelet kialakrüĺssal. A tarsasház az Üllĺi úton, a

Szentkíľályi utca és a Szabó Ervin téĺ közĺitt lévő tłľsashrŁ ťolđszintjén és pincéjében

taląlható, az Üiloi útról kdzvetlentil.megközelíthető. Az ingatlan fr'ldszintíľészébőĺ nyílik a
pince. 

.Az 
uteafľonton !évő 36764lalN3 hetyľajzi száma 1 helyiségből ál1ó Ĺizlęt

ö'sszenyitásra keľtilt a36764l0lU.1 hetyľajzi szrłrnrt ingatlarĺral. A 36764ĺÜĺN3 he|yĺajzi
számú üzlet a 36764l0lNl heŁytajzi szamú tizlet utcai bejźĺata mögĺiťt kialakított
széifogóból nyÍló ajtón keľeszttil közelíthető meg. A ftildszinti rész üzlethelyiségei a
tarsasház udvaľa a!á 1s benýlnak, ahol átriumos kialakítással felti]ullragitő ablakok
biztosítjrĺk a természetes megvilágítast. A ťoldszinten és a pincében ís több kisebb és egy

nagyobb helyiségre osztott avízsgá|t ingatlan. A színteket 500 kg teherbÍľasi teherlift kĺjti
össze. A fijtdszinten tizlethelyiségek, irodak és vizesblokkok' a pincében raktarak és

légtechnikai gépészeti helyiség taláIható' A vizsgált ingatlanban mínden közmiĺ kiépített. A
belmagasság a ftildszinten 4,2 ' 4,4 m' a pincében 3,0 m. A külső nyilásztlrő

femszerkezetii, iivegezett poľtálajtó és faszerkezetuportźllablakok, kĺizepes áIlapotuak.

A belső ajtók fém- és faszerkezetriek, jó.közepes állapotriak. A padozat beton, mely a
fölđszinten pvc-vel, jarólapokkal, a pincében cementlapokkal burkolt, jó-közepes

állapotúak. A falak vakoltak, lambériázottak, tflpétázottak, festettek, csempézettek, jó-
kozepes állapotúak. A futést cirkó szolgźttatja a ftildszinten légbefuvással, a pincében

ľadiátorok segítségével. A használati meleg vizet villanybojler adja.

osszességébet az ingatlaĺr jó.közepes állapotban van.

H-l l39 Budapes! Váci lit 95.-ią.!,'. i .i-s i 
j.i Ż)íJ 90 .].1 ž:+ĺ,, "łií i] j ?:)Ĺ} 9,,i t''! ŕ:.ł.łłłĺl propct@sĺft$.hu

#
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Ertékek : Bp., WL ker', Üllőí út I8. + pince íElet

,..dr,,

GR IFTo ľ{
Btn

': 36764/0/Á/I; /j1 Y 7 o p e r t y

3.4. AlĺpterüIeti adłtok

Az ingatlan hasznos alapterĹileti ađatai a mellékęlt, ľészben ellenőľzött a|aprajz alapján,

kerekítve keľiiltek meghatáĺozasra. Az e|tétő kiďakítas és funkció kĺĺvetkeztében az egyes

funkcíonátisan és terti|etileg, illeťve készültségben elhataľolható éptiletrészek alapteľtileteit

a számított hasznos alapterüIetben eltéľő srillyal vetttik figyelembe.

Az éľtékm eghłtározäs soľán Íiryelembe vett redukáIt alapteľĺilet összesen: 654,0 m2.

H-l l39 Budapes! Váci rit gJ,.ĺiĺ^tŁ,:"i3ĺ; i:'1 ;];''] ĺ:)ii ĺjś tal:," -i..jí: i.l) :iŹÜ 
,}3 ,ś'i Ę^ĺ.:aii: g|9!€ttyQgdEg!.hg /(1

HeIýség.megneręzés
helyiségek nettó

a|apeľiitete, ĺŕ
ľeútká|ťnettó

terĺi|et aľáĺył 7o

helyiségek
ľedukált

alapterületc'
,

m

Ineątląn helvisépei

ftlďszint
Üdettér 2:1.78 ĺ0ť/o 2?.78

Közlekedő 42.% Wo 42.96

Raktáľ 7.81 }ff/o 't.87

ľ{aktár. 9.77 $U/o 9.77

Üzlęttér /ö.)) 00o/o 78,55

Üzlettér 160.35 0ť/o t60.35

Üz]ettér 84,65 00o/o 84,6s

Uzlęttér ffio/o 73.77

WC 0,68 00% 0,68

Ivtosdó
.ł ?5 100% ?1ś

WC os4 100% 0.54

iVĺosdi 2.43 l00pń z-q)

WC | /l 1.00o/o 1.fl

oltözo 10,30 ĺ,}ff/o 10.30

Közlękędő 5.49 IWo 5,49

L.eocsöház 13.24 |0ť/o 1324

fôl&zint łisszęsęn s22.94 522,94

nnce
t,eocsöház 15"3 l Str/o 7-66

Ködękędő 2.ll SF/o I,06

Raktár t728 5ť/o 8.64

Ktizlękedő 4^98 5F/o 2.49

Közlękędő 7.43 5tr/o 3.72

Teheľlift d00 Str/o 2.ffi

Raktár 15,60 SU/o 7.80

Raktáľ 68.45 5ť/o 34,f3

Közlękędii 24.76 SV/o trst
Raktár Żf,u 5ď/o 11-42

Raktár 52.91 5ff1o 26,Ą6

Raktár 26,07 Sff/o I3.04

nince összesen 261,74 130.87

Ôsszesen łg 184ś8 653.81
a

Alapľajz s zeľi nti, he|ys zínen e| tęnöľzöü terĺi|et (m.) 7E4.68 784,68

Tulajdoni lap szeľĺntĺ tcrii|et (m ) 784$0 784,00

vidaknecs
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ÉrÉkelt ingatlan: Bp., WII. ker., Ü116ĺ t l8' fttd.szÍn: -, pince lizlet (Hľsz.: 36764/0/A/I; /3)

Me6nevezés

,A'z ŕng1lŁl funkcĺőja
TcIepiiléo
IJtca, házszám 

'

Épĺiletcn belĺili elhelyezkeđés
Ingatlan hasznos ôsszterůlete
Komfortfokozata
Epítés éve
Szerkezeq állapot
Eladási áľ Ft-ban
Eladás iđeje
Összehasonlítő ađat foĺĺása

t adlásvétęli adatait veth.ik fisyelęmbę.

Áz éĺtékelenđô
ingatlan ie|lemzói

Üzlet
Bp-,YIII. ker.

Üt$i ttt 18.

fiildĺánt+pince
654

komfoĺtos
1.X)0.as évek eĺeie

Tég|a' iÓ.kôzepes állapot

. 
elhelyezkeđée (1)

. ,. . i'gątlĺn méĺete (2)
használhatÓság (3)

kó'z.míĺvek' komfoĺtose ág (4)
m szaki állapot (5)

ingatlan elhelyezkeđése épiileten belůl í6)

KorrekciÓs ténvez k

š

Faflagos lrínálati át (Ft/m2)

Korrigált erllyozott át|aľ'elađáei áĺ íFtlm2)

A figyelembe vett srllyszámok

Üzlet
Rp.' Vil'I. keĺ'

Jozsef koĺ t
foldszint+ pincc

169

komfortos
1907

tégla, fel jítandĺi áll
23 000 000

2013
,Ądatbázis

.łzĺ'ĺE*t ĺĺt'uiĺ ĺn ;u"t*ĺ]ĺicjmi

Apiaci korrekcił5 météke összesen

i

KarÍgáIt fajlag,os eladásÍ fuak (Ft/a, )

6R IFT O t\t

Property

os stehasonlítő adatok iellemzöi

/i!uf tet
1ł'ň \ITTT Lp.

' '' "ť.' ''
Ý.i'r -' .utlor ut

foldszint+pincc
279

komfoĺtos

190
tégla. kozepes áliapot

53 000 000
Ĺv,)

Ádatbázis

Százalékos koĺrekciő

736 095

hasonlő 0o^

kiscbb -l5oh
hasonl<i }n/o

azonos 0%y

ĺosszabb I0%
hason.lĺi 0%

. Üzlet

Bp.' V[I. keĺ.
.Rákoczi tit
foldszint.

130

komíoĺtos
1 905

tégla, kozcpes állapot
27 000 000

2013
ľ\darbáás

-3

' 10oo/ĺ

161Ĺt/.

Százalékos koľrekciÓ

189 964

hasonlő }vo
kisebb -15olo

hason]ĺi a%

. 
azonos . 0'/o

ĺosszabb 5%

hasoolÓ 0o^

' Üzlet
Bp., \rfII. ker.

Somogyi Béla utca
foldszint+gaIéĺia

209

félkomfonos

1 900

tégla, átiagos állapot
39 500 000

' 2013

,\daĺbázis

-5%

4

129 290

20o/o

Száza!ékos^ korekciĺi

?:07 692

jobb . -5%

kiseb.p -1r%

iobb : -70o/o

azonos . ,0'
ĺosszabb.' 57o

hasoĺ]ĺ1 0%

Uzlet
Bp., VIIL ker.

Míria utca

Íiildsziĺt+piace
198

. . komfortos

1894
tégla' felriiított áll

39 600 000
2013

ĺ\datbázis

-r0%

170 968

f()oÁ

Százalćkos korrekcićl

1ĺ}8 995

ĺosszabb ' 57o

kisebb -15oh

iobb -5o/o

ĺosszabb 57o

ĺosszabb . 5%

hasonlő 07o

125%o

t55',r69

' 209h

Százalékos korrckcíő

200 000

ror;szabb 5o/o

' 
kiĺebb' , -75o/o

ha.sonlÓ . 0%
aironos ' .on/o
jobb -sYo

haĺsonlő 07o

-5%

t'tg 545

20%

-15%

170 000

20010

vidaknecs
Írógép
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GRIFTO N
Ertékeĺt ĺngattan: Bp., Wil. ĺer., Üllői út Í8. foĺdszint + pince ul,, Fuz.:]uoąĺoaĺl, ĺs) P'r o ? e

4.2, Forgałryi éĺék meghatúroz.űsa holqm alapú elemzéssel

A bérteti díjból szźrmazó éves bevétel nagysagźń az ingatlan bérbe adható hasznos

'aiapterĹilete utan vehetjük figyelembe. A bérleti ďíjat a környéken kialakult béľleti piaĺ;nak

megfelelően I.f74Ftĺmzlhő értéken becsültĺĺk meg. A kapacitas kihasználtsagot75 o/a.ra

teľvezttĺk'

, A hazaĺ gyakoľlatban általanos beľlęti konstrukciók alapjan a bérbeadót terhelik a
' fenntaľtási költségeŁ az adók, a biĺosítás és a fenntartiísi alap képzése. Az Ĺizemeltetés-

energiaellátás koltségeiÍ majđ minden esetben a bérlőkĺe tęľhelik át. hz tizemeltetési

köItséget a bérleti bęvételek 10 Ya.ban számszerűsítetttik. A közvęden tőkésítés

módszoľénél egyetlen évre vonatkazóarĺbecstilt jĺĺvedelmet szamítunk át éľtékmutatóvá. A
vizsgált ingatlan esetében 8,5 oń.os tőkésítési rátát alkaiĺnaztunk. ' -.:: .

t Hason|ító adatok Méret (m2}
Faiĺagos bérleti dĺj

Bér|eti díj Ftlhó . -n,'łľ'o

1

ć.

3
4
5

Üzlet, fĺi|dszint, Üllői ut

Üdet, fo|dszirrt, JóŹsef ktinĺt
Üzlet, földszint, Rákóczi rit

Üzlet, íoĺdsżnt, Mária utca
Üzlet' földsżnt. Baross.utca

140
100
250
tul
230

250 000
1 90 000
250 000
20Ü 000
570 000

1 786

J soo
1 000
I ttol
ż ąĺa

Áüag bér|eti d|J F tłm2 thl 1 820

A méret és pince miatti koľrekcio -30%

Korriqált bér|eti díi Fťm2/hó 1 274

Megnevezés Adatok' értékek

Bevételek
A bérbti|eg hasńosíľratl teľÜ|et

Lelretséges bér|eti bevétel' Ft ĺM
Le|'e1séges bér|eti bevétel, Ft /év
Tenłezhető kihasmáltság' %

654
833 196

I 99q 352
75%

Fĺqvelembe vehető bevétel' Ft 7 498764

Kiadások' Ft
A lulajdonŃ funrrtaľtasi költspgei, a'beletg!3 Ęą
Me-nedzse|é'si kQltségek, á b.eve!e! 3 o/::a

Feĺúifrasĺ kölFéqalap, a bevétel 4 o/o-?

224963
224ę6g
299 951

Ka|kulá|ható kiiľtségek összesen' Ft 749876

Éves üzemiercdmény, Ft
TŐkésfrésĺráta

!őkésített érték' Ft
Bebktetési lĺiadások

6 748 888
9,50/o

79 398 678
2 500 000

Az inqatlan hozadékiéľtéke, Ft 76 898 678

H- l l39 Budapest, Váci út 95. ĺ *i,l +,.:;lĺ í 1' ) 2 i {: 9c łl.ü ?4í': :.:iij í 't 
.l 2 /!,i |ż(l i:i 'r;^nzaźi,= orooerĹy@lqrifton.hu
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GR IFTON
D.

ErtěIłpkingątląn: Budapest,ĺłilI.ker.Ültőitjĺ l8.íaldszint*, pinceulet(ĺtrsz':36764/0/A/I;/3) Y ( o P e r tY

4,3 A td'rwí ingattanra iitó föIdteľiłtetś.rtéIglnek szág,ĺ,túsa:

Az eszmei hanyadhoz tartoző telekértéket a megbízó (Kisfalu Kft.) attď koľábban közölt,
és azota koľrisált adatok

ľelęknaĺľvsás (m1 1 45s

Esanei hánvadok a táľsasházban összesen 10 000

Albętétre iutó esanei hánvacĺ 2 493

Albetétre iuüo tebkľułnvad (m2) 363

Átlasos' failaeos ĺelekéľték (Ft/mz) 80 000

4. 4 .Ą tđ. r ev i i n e atlan fo re almí é r!é k é n e k m e e ú I l apít ás a, :..

A piaci ĺlsszehasonlítłĺsor alapuló megkĺizelítésre vonatkazőan az a véleményrink, hogy

megfelelő számí adat állt rendelkęzésünke ahhoz' hogy az e móđszeľľel kapott értéket

rnegbízhatónak tekiÍthessĹik. A hozamďapú megközelítéssel .ĺégzett számításck sorĺín
prognosztizáltuk a béľbe ađható teąĺiletek hasznosításthő| ĺeaLizálható aľbevételt. A
hozamszĺmítas azoknak a tulajdoni eilőnyĺiknek a jelenlegi értékét tĹikĺözi, amelyekéľt egy
befektętő hajlandó fizefoii, a piaci szereplők éľdekĺődése viszont nehezen számítható ki' Äz
ęlőbb említett tényezők mĺatt a két értékelési módszer eľedményét 70-]0 %-os súlyozással

Az ĺsmeľtetett mĺíđszeľrel és feltóteltel ł 1085 Buđapest, ťnlei m 18. szám alatti,
36764ĺ0lN|;36764Iaĺ!ĺl3 hľsz.ri földszint f pince üzlet jelenlegi pĺacĺ éľtékét:

96.ó00.000 Ft.ban,
azaz

Kilen cven h atĺn ĺllĺĺó.h a tsziaezer fo ri n tban

hatiáľoztuk meg' ]

A forgalmi énék tehęľmentes ingatlanľa vonatkozik, és Ára-t nem tartalmaz!

Buđapest, f01.#, ápritis 29.

vettfik ti be

Piaci ösgehasonlító
módgerľe| gámĺtott érték' Ft

Hoza m-a la ptl becďésseł
sąámított érték. Ft

Súlyozás 70% 3ť/o

105 400 000 76 900 000

E|bÖadásra javäśo|Í éľték; Ftl. i]'l]'rr.|. ....

H-l l39 Budapest, Váci út 95'z+ł

Grifton Fľopeľtrĺ Kf* Toronyi Ferenc
1139 Budapest' veá ůiĺjł' Ingatlanforgalmi éľtékbecslő
Ąooszam: Z287g02a-241 uévje5rzék szám:52343902ĺ;g ; 01-09-938664

0oćP
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, VIII. kzľ. (luat,u 18. foldszint +

GRIFTON
Property

5. Sp eciális fe ltěte lezése k, ko r lótozlűso k

A megállapított éľték az ingatlan forgalomképes, bekoltozhető, teljes per., ígény- és

tehermentęs allapofu tulajdonjogĺĺľa vonatkozik, ahelyszíni szemlén megismert állapotban.

Az éĺ1ékelő kijelenti, hogy az éľtékelés taryyątképezo ingatlanhoz semminemű személyes
és anyagi . érdekeltsége iiem ' frĺzodik, az általa meghatĺĺĺozott érték semĺnilyen
ĺjsszefiiggésben nincs a megbízasi díj nagys{gávat.

Az értéketést a készítendő szakvéleményben részletesen felsoľolt, kapott szóbełi és írrĺsbeli
infoľmációk alapján készítetťrik el. A Megbiző az általa szolgáltatott és 1z értékelésnél
felhasználtadatokhitelességétésvalóđiságátszavatolja.

Így a Megbízó által rendelkezésünkre bocsátott iratok, egyéb dokumentumok
tanulmĺłnyozávĺn túlmenően jogi teľmészetű vizsgá{atot (jogcím, vagyonjogok
éľvényessége, stb.) nem fotytattunk. Az ingatlan foľgalomképességéirek jogi eredetti

k-orlátozasaľól a tulajdoni lapon bejegyzetteken túlmenoen ni'ncs tudonrásunk, đe ezért

fělelősséget nem válialunk.

A ľendelkezésünkĺe bocsátott adatok és információk, melyeket az é*éke|és során

felhasználtunk, tudomásunk szerint helytállóak és pontosak, azonban teljes kĺiľri
ellenőrzéstiket nem volt módunkban elvégezni, ezéľt felelősségünk e vonatkozásban
korlátozottnak tekintencĹő. A szakvéleményhez csatolt iratok és dokumęntumok csak az

ingatlan bemutatását szolgálj ák.

Megbíző tudomásul veszi, hogy az éľtékęlő az értékeLést szemrevétęlezés és a Megbízó
adatszolgáltatásai ďapjan készíti. Az esetlegesen fennĺíJló, dę szemľevételezéssel nem

észlelhető értékbefolyfuoló tényezókért az éľtékelő felelősséget nem vállď (pl.:

éptiletszeľkezetl,ta|ajfeĺszíĺa|atti,stb.problémak).

Az ingatlanon éľtékelt felépífinények éľtéke magában foglalja az éptilet ľendeltetésszeľĺĺ

használatahoz szükséges felszeľelések, gépeszeti beľendezések éľüékét, dę nem tarta|maz.za

az adott funkcióhoz kapcsolódó telepített vagy mobil eszközök éľtékét.

Az éftékelés időpontja2a14, ápľitis hó, akazgazduźęi,jogi feltételek és piaci viszonyok
előre kellő pontossággal nem prognosnizálható változásď módosíthatjĺák, illetve
érvényteleníttretik a szakéĺői vélemény foľgalmi éľtékĺe vonatkozó megállapításalt, ezért
az éĺĺékę|és foľdulónapját kĺivető 6. hónapon túl töľténő felhasarrálás esetén a megadott

érték fel ĺĺlvi zsgä|ata indokolt.

Az áttatunk meghatáľozott éĺték a fentiekben vazolt feltétęleken alapul, és a Megbíző ěůtal

megi elött célľď. történó felhasznr{lásban érvenyes.

q?-.
o\)
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1085 Buđapest, Üllői út 18. fiilđszint * pĺnce iizlet (Hľsz,: 36764/ĐlNĹ; ĺ3)

Kornyezet, utca

Az íffgat|anutcai b ej árata

It

Trársasház utcai homlokzata A vizsgált íngatlan utcafľontja

A bejáľat mogötti szélfogó

f0I4. źtpn|is 17.

vidaknecs
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1085 Budapest, Üilői út 1.8. ftiidszfurt + pĺnce ĺizlet (Hľsz.z 36764ĺ0/Nĺ; ĺ3)

3 67 641 0 l N3 hrsz.ú üzletlrelýség

Teheĺli fthez kapcsolódó raktĺáľ

t.l I

.1 v

f014' ápntis17.
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1085 Budapest, Ullői út 18' fĺilđszint + pĺnce üzlet (Hrsz.: 3676118lNl; 13)

Atriurnos uzIettér

Átriumo s tizlettéľhez kaocsolócĺó raktaľak

Atriumos uzlettérhezkapcsolódó raktráĺak

f014. ápnlis 17.
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1085 Buđapesto UIlĺĺĺ út 1.8. fötđszint + pince tizlet ([Irsz.:36764|0ĺNL; 13)

I

I

11d\

Villanybojler

Falikut Konyha

fĺl\4. ápn|is |7 ,
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1085 tsudapest, Ü11ői út 18. fiĺtdszint * pÍnce iizlet (Hľsz.:36764/frĺNL; 13)

Pinceľaktár

Teherlift előteľe
ą

Pinceraktríľ

2014. ápdlis 17.
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1085 Buđapest, Ünői út 18. földszint + pince üzlet (ř{rsz.z 36764ĺ0lN|; ĺ3)

1ą
ď.J

ii

I
I
'ti:

aii

I
-{i

ľ
-''tt

'.3':i:. .

ř'."

I Á<*ĺ,rlhnikai ĺeľám

Gźuőra

Villanyora Radiátor

f0Í4, tlpn|is 17.
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