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Táľgy: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross u. 98. szÍtm a|atti,35516/O/N69 fusz.-u
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A napiľendet nyilvános ülésen kell tárgya|ni, a hatátozat elfogadásához
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Városgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság véleményezi tr
Embeľi Eľőforľás Bizottság vé|eményezi tr
Hatär o zatj j av as|at a bizotts ág számár a:

A Yárosgazdá]kodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az
előteť esztés me gtáľg y alását.

Tisztelt Képvi selő-testület !

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľész|etes ismertetése:

ABudapest VIII. keľület, Baľoss ll.98. szám a|atti,355t610/N69 hĺsz.-ú,'utcai bejáratú földszinti (345
m2; éspinceszinti (|52m2),összesen 49? m2 alapteľĺiletű, a közös tulajdonból 1o38/l0.000 tulajdoni
hányaddal rendelkezo egyéb helyiségre vonatkozoan a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi
onkormányzat (továbbiakban: ońkormányzat) 20|O. jűtius 22. napján határozott időre,:.2020.
'9':^**!"1 31-ig hatályos bérleti szeľzodést kötött a dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szoigáltato
Kft.-vel (továbbiakban: dm Kft., székhe|ye:2046 Törökbálint, DEPo Pf.: 4.,cégjegyzéks záma: 13 09
078006, adőszáma: 11]81530-2-44; képviseli: Wolfgang Strasser ugvezeńý. Bérlo a bérleméný
ve8ľi áru, drogéľia, gyógynövény, szakuz|et' élelmiszer jellegiĺ u.gy.'k.,".keáés céljára vętte bérbę.
Béľlonek kĺĺzmű és béľleti díj elmaradása nincs.

A Kerhima Kft. (székhelye: 1146 Budapest Thököly út 66', cégegyzékszáma:
01 09 2068l7, adőszźtma:25296046-f-42;képviseli: Dľ. Maľek Tamás Kálmán ueyňZető) többszor
jelezte onkormányzatunk fe\é a tárgyi ingat|anra vonatkozó vételi szánd ékát, me\yet_ nyilatkozata
szerint _ a Bérlő is támogat. 
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A benyújtott iratok a|apján megállapítható, hogy a Kerhima Kft. a nemzeti vagyonról szó]ó 2O1I. évi
CxCu. törvény 3. $ (l) bekezdés 1. pontja szeľint éú|áthatő szervezetnek minőstil. Az opten Cégtár
tanúsága szeľint ellene végrehajtás-, csőd- és felszámolási eljárás nincs folyamatban.

Az épületben található ingatlanok elidegenítésre torténő kijelöléséről a képviselő-testĺilet 1993.
október 12-i i|ésén a 480/1993.(X.12.) sz.hatźrozatával dĺjntött.

Az ingat|anra vonatkozó értékbecs|ést az Avant.Immo Mérnöki és Igazságügyi Szakértői Kft.
(Bártfai Lász|ó) készíÍętte e| 201'5. december 8-án, mely értékbecs]ést Gódor Lász|ó igazságügyi
szakértő 20-J'6. április 18-án, valamint 2017. február f7-én is aktualizált és melyben a helyiség
aktualizált foľg3lmi értéke 181.090.000,- Ft (fajlagos ár: földszint: 450.000,- Ftlmz, pinceszint:
170.000'- Ft/m.) osszegben került megállapításra. A nem lakás célri helyiség esetében a vételár a
bek<jltözhető forgalmi érték 1 00 %o-a, azaz 1B 1 .090.000'- Ft.

Az értékbecslésben foglaltak szeľint aXX. szźnad elején épült ingatlan Budapest VIII. kerületében, a
Magdolna-negyedben, a Baross utca és a Koszorú utca sarkán ta|á|hatő épületben helyezkedik el,
környezetében a századforduló idején épült lakóhźnak, uz|etek találhatóak. Az üzlethelyiség
földszinti, L alakú kirakata a Baross és a Koszorú utcára nyílik. Az uz|etnek automata, üvegezett
bejárati ajtaja van légft'iggönnye|. Az üZlettérben álmennyezetbe épített klímaberendezés és
elektľomos ,kazánról üzemelĺj meleg vjzes ruđiátoľos ftĺtés van' A feltiletképzések a funkciónak
megfelelő kozepes állapotban vannak. Riasztó és ipari kameľa rendszer került kiépítésre.

A pincében az uz|ettér padozatának felemelésével acéI létrán lehet lejutni' A pince a lejárat miatt
korlátozottan, rosszul haszná|hatő. Falai 7,5-2 rn magasságig vizesek, vakolathiányosak, a
fodémgerendák lemezesen korrodáltak, statikai auditálás javasolt. A pincén haladnak keresztül a
|akóház viz-, gáz- és elektromos vezetékei. A pince csak elektromos hálózattal ľendelkezik' más
kozmťi nincs. A teheľlift jelenleg nem használható.

Az ingat|an elhelyezkedése HVT terĺiletet érinÍ', a Rév8 Zrt. tárgyi ingatlan elidegenítésének
akadályát nem |átja, mivel a területľe vonatkozóan semmilyen szerződésben vállalt kötelezettség
nincs.

A Budapest VIII. kerület, Baross u' 98. szám a]atti, fcjldszinti és pince, összesen 49.7 m2 alapterĺiletiĺ
helyiség esetében, a 72 db albetétbő] álIó társasházban 2 db cjnkormányzati tulajdonú albetét van,
amelyhez a kcjzos tulajdonból 1'.1'4311'0.000 tulajdoni hányad tartozik.

A bér]eti díj megállapítására a bérbeadáskor került sor. A bérletí díj emelése a fogyasztói árindexnek
megfelelő.

A helyiség esetében az elidegenítés megtérüléSét 10 év tekintetében

2011. évben érvényes havi nettó bérleti dlj cisszesen:
Avizóráva] rendelkező albetét havi kozös költsége:
10 év alatt elérhető bérleti díj (átlag 7vo inflźlcjőval számolva):
10 évre számított közös költség (át\ag7a/o inflációva] számolva):
Ktizös kö|tségge| csökkentett béľleti díj (10 évľe):
Forgalmi érték:

kell vizsgálni.

'Ąz elvégzett számítás a|apján megállapíthatő,hogy a becsült forgalmi érték meghaladja a 10 évre
számított, közcjs költséggel csökkentett béľleti díj összegét, az e|idegenítés az onkormányzat ĺészére
megtérül, a helyiség elidegenítése magasabb bevételt eredményez, mint amennyi a bérleti díjból 10
éves időtart arn a|att v árhatő.

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jáĺa szolgáló helyiségek elidegenítésének
feltételeiről szó|ő 3212013. (Vil.15.) Budapest Józsefuáľos onkoľmányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 5. $ (1) d) pontja .ugyan kimondja, hory nem elidegeníthető a helyiség, amíg határozott.
időľe vagy feltétel bekövetkezéséig van bérbe adva, viszont az 5. $ (3) A (l) betezdes d) pontja
szerintí ktzátő feltéte] a|kalmazása alól a feladatta| megbízott vagyonkeze|ő szervezeÍ, javas|atára az
érté|úatźtrtől fiiggően a Képviselő-testület, vagy a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság adhat
felmentést' A Rendelet 5. $ (6) bekezdése alapján a3 éven túl bérbe adott nem |akás cé|jára šzo1gá|ő
helyiségek - amennyiben az elidegenítés a rendelet alapján e|végzett megtérülési számítás alapian
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megtérül, és az elidegenítés jogszabályba nem ütkozik - további kortilmények vizsgálata nélkĹil
elidegeníthetőek.

A Képviseló-testĹilet 1O412OI5. (rV. 16.) számu határozatával elfogađott kozép és hossztĺ távú
vagyongazdálkodási tęrv az alacsony önkormányzati tulajdoni hányadú társasházakban glsődleges
prioritásnak tekinti a helyiség elidegenítését.

Miután a vételi kéľelmet aKęrhima Kft' nyrijtotta be, és a helyiség- annak forgalmi étékére tekintettel

-kizárő|agpá|yźuat úg.án idegenítlrető el, javasoljuk, hogy a Tisaelt Képviselő-tesiület járulj onhozzá
a Budapest VIII. kerütet, Baross u. 98. szám alatti, 35516/0lN69 hľsz.-ú, 497 m2 alapterületiĺ, utcai
bejáratú földszinti és pinceszinti, egyéb megnevezésű helyiség ésetében azelidegenitésére vonatkozó
pá}yázatk':'irásáraaRendelet a|apjáĺ a minimális vételár megjelölése'mellett, a forgalmi értékI00%-
án, azaz 1 8 1 . 090. 000,- Ft összegb en az a|ábbi feItételekkel :

A minimális vételáľ: 181 .090.000,- Ft.
Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő a véte|árat

- ęgy cisszegben, vagy
- banki hitel felhaszná|ásáva|

fizesse meg aZ alább ľészletezett feltétel szerint.

A nyeľtes ptůyázőköteles apźiyázatelbíľálásáról szóló értesítés kézhezvéte|ét követő l5 munkanapon
belül adásvéte|i szerződést kötni.

Javasoljuk továbbá,hogy az eladási ajánlatban kösse ki az onkormányzat, hogy a nyertes pátyázo _
jogutódjára is kiteťedo hatá||ya| - a szerzodésben vállalja, hogy a helyiségben 2020. december 31-ig
a dm drogerie-markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. á|tal uzemeltetett drogéna, háztartási és
kozmeti kai v e gy iáru -izl et m ťl k ö dé s ét b izto s ítj a.

II. A beterjesztés indoka

A kérelemmel kapcsolatos döntés meghozata|a a Képviselo.testtilet lratáskörébe :.zrtozik, tekintettel
arra, hogy a helyiség forgalmi értéke meghaladja a l00 millió forintot.

III. A dtintés célja, pénziigyi hatása

ApáIyáztatással kapcsolatos döntés meghozatala pénzigyí fedezetet nem igényel. Az elidegenités az
onkormányzat számára előnyos, mert eľedményes pályázat esetén a vételár megfizetésre kerĺĺl az
onkományzat részére, valamint a közos költség ťlzetési kötelezettsége e helyiség vonatkozásában
megszűnik.

IV. Jogszabályi környezet ismertetése

Az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének
feltételeiről szo|ő 32120]3. (ViI. l5.) szánri ľendelet (továbbiakbatl: Rendelet) 2 s (l) bekezdés
éltelmében a he|yiség elidegenítésével kapcsolatos trrlajdonosijogokat a Képviselő-testl'ilet gyakorolja
azza\, hogy egyes tulajdonosi jogok gyakoľlására, a rendeletben meghatározott esetekben a
Y ár o s gazdálkodási és Pénzügyi B izottsá got haÍ'a|mazza fel.

A Rendelet 2. $ (2) bekezdés szerint a 100 millió Ft-ot meg nem haladó' foľgalmi éltékű helyiség
elidegenítése esetén a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, ezen éftéken felül a Képviselő-
testĺi|et dontaz elidegenítésről és a vételáľól, továbbádöntaz adásvételi szeľződéssel, továbbá annak
módosításával és megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a
döntés az értékhatártól fiiggetlenül a Képviselő{esttilet jogköre.

A Rendelet 5. $ (1) bekezdés d) pontja atapjtn nem elidegenĺthető ahatźrozott időre vagy feltétel
bekövetkezéséig bérbe adott helyiség, mely |<lzáró feltétel alól a Rendelet 5. $ (3) bekezdése alapján a
feladattal megbízott vagyonkeze|ő szewezet javas|attra az érté|<hatáftól fiiggően a Képviselő-testület,
vagy a tulajdonosi jogokat gyakorló bizoÍtság adhat fęlmentést.

A Rendelet 5. $ (6) bekęzdése a|apján a 3 éven túl bérbe adott nem lakás cé|jfua szoIgálő helyiségek _
amennyiben az elidegenítés ezen rendelet alapján elvégzett megtéríilési számitás alap1án az
elidegenítés javára megtérül és az elidegenítés jogszabá|yba nem iitközik - további koľülmények
v izsgáiata nélkül elidegeníthetőek.
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A Rendelet 7. $ (1) bekezdése kiľiondja' hogy a helyiséget, azLtv,-ben szabtiyozoÍt elovásárlási jog
alapján értékhatártól fiiggetlenül a bérlő vásárolhatja meg. A bérlőn kívül más szeméIynek _ a bérleti
jogviszony megszűnése előtt - csak akkor lehet elidegeníteni, ha abér|ő elővásárlási jogával nem él.

A Rendelet 7.s Q) bekezdése szerint, ha nem a bérlő veszi meg a helyiséget, a vevőnek vállalnia kell,
hog1lazÖnkormányzaÍnakteljesítendő vételáron felül a bér|ő számźta legkésobb a bérleti jogviszony
megsztĺnésekoľ megtéríti _ a béľbeadó áLĺa| meg nem téntett', tovźtbbá a forgalmi érÍ.ék

meghatározźlsánál a bérlő javára figyelembe nem vett - éľtéknovęlő beruházásai ellenértékét. Ha elľől
a bérlő és a vevő között nem jön |étre megállapodás, a helyiség nem adható el.

A Rendelet l2. $ (1) f) pontja a|apján aze|idegenítés előtt vizsgálni kell és aze|idegenitésrő| és a
vételáľľól szóló eloterjesztésnek tarta|mazniake|| az eloterjesztéstó| szźmitott 5 éven beltil béľbeadott
helyiségek esetében a közös kciltséggel csokkentett bérleti díjat 8 évre számítva) az 5 éven túl
bérbeadott helyiségek esetében 10 évre számítva.

A Rendelet 17. $ (l) pontja értelmében a helyiség véte|ára a forgalmi érték I00 %o-a.

A veľsenyeztetési eljárás típusait a.Budapest Józsefvárosi onkormányzaÍ' vagyoĺáról és a vagyon
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66lf012, (xII. 13.) számű rendelet 7. $-a határoZzamęg.

A verseĺĺ'yeztetési eljárás szabá|yait a Képviseló-testület 40l20I7 . (I, |9.) száműhatározatarogzíti.

Fentiek alaoján kérem a Tisztelt Képvise|őtestület, hogy apáIyázattalkapcsolatos döntését meghozni
szíveskedjék.

Határozatijavaslat

A Képvise|o-testület úgy dönt, hogy

1) ahozzájtlrul a Budapest VIII. kerület, Baross u. 98. szám alatti,35516l0lN69 hrsz.-ú' összesen
497 m2 a|apterületĺi' utcai bejáratťl foldszinti (345 rn2) és pinceszinri(15f m2), egyéb megnevezésĺi
helyi ség esetében az elidegenítéséľe r'onatkozo p áIy ázat kiírásához.

Fel el ős : Józsefváľosi G azclálkod ás i Központ Zft ' v agy ol"l gazcl ál kodás i i gazgatoja
Hatáľidő: 20lr7. március 09.

2) felmentést ad a 32l2OI3' (VII.15.) Budapest Józsefváros onkormányzati rendelet 5. $ (l) bekezdés
d) pontj a s zeńnti, el ide geníté s t" kizál. ő fel tétel alkalmazás a al ől'

Felelős: Józsefváľosi Gazclálkodási Központ Zrt. vagyollgazdálkodási igazgatoja
Hatáľido: 20l7' máľcjus 09.

3) elfogadja a Budapest VIII. kerület, Baľoss u' 98. szám alaÍÍl,3551610lN69lľsz.-ú önkományzati
tulajdonú lrelyiség elidegelrítésére r,otratkozo nyilvános egyfoľdulós pályázat kiírását az a|ábbi
feltételekkel:

a.) a minimá]is vételáľ: l81.090.000 Ft

b.) az ajánlati biztosíték méltéke: 18.109.000 Ft, amely összeg a nyeľtes ajánlattevo esetében az
adásvétęli szerzódés megkötésével foglalóvá alaku| át.

c.) a vételár megfizetésének módja:

- ęgy osszegben, vagy

- banki hitel felhasználásával.

d.) a nyertes ajánlattevő köteles apá|yázat elbírálásáľól szóló éľtesítés kézhezvéte|ét követő l5
munkanapon belül adásvételi szerződést kötni.

e.) a nyertes ajánlattevo tudomásul veszi, hogy a Nemzetí Vagyonról sző|o 2011. évi CXCVI.
törvény a|apján a Magyar Államnak, valamint a 1991. évi XXXIII, Ív. 39. $ (2) bekezdése
a|ap1án a Budapest Fővárosi Önkormányzatnak, az |993. évi LXXVII. törvény alapján pedig
a dm drogeľie-markt Kęreskedelmi és Szolgáltató Kft-nek elovásáľlási joga van.
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f.) a Renđelet 7. s Q) bękezdése szerint, ha nem a béľlő veszi meg a helyiséget, a vevőnek
vá||a|nia kell, hogy az Önkormányzatnak teljesítendő véte|áron felül a bér|ő számára
legkésőbb a bérletijogviszony megszűnésekoľ megtéľíti _ a bérbeadő źita| meg nem térített,
továbbá a forgalmi érték meghatározásáná| a bérlő javára figyelembe nem vett - éľtéknövelő
b ęruházásai ęl1 enértékét.

g.) anyertes ajánlattevő vállalja, hogy a helyiségben 20f0. đecember 31-ig a dm drogerie-markt
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által üzemeltetett drogéna; háztartási és kozmetikai
vcgyiáru.ti zlct működósót biztosítj a.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: 20I.]. március 09.

a pátyźvati felhívást a Budapest Fováľos VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-
testületének az onkormányzaÍ' tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznositásáta, tulajdonjogának
átraháztsra vonatkozó Versenyeztetés szabályairól szóló 40120)'1. ([.02.) szźlmu hatźrozatának (a
továbbiakban: Versenyeztetési Szabá|yzat) 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest
Főváros VIII. keľület Józsefvárosi Polgámesteľi Hivata]a hiľdetotábláj.án, a Bonyolító
ügyfélfogadásra szolgáló',.helyiségé.ben, a Józsefváľos című helyi |apban, az onkormányzat és a
Bonyolító honlapján, továbbá éz Onkonnányzat és a Bonyo|íto számára elérheto költségmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetésí portálokon kell közzétenni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodtlsi Központ Zft, vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f0|7. mfucius 16.

felkéri a Jozsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t a pályázaÍi eljárás lebonyolítására és eredményes
eljárás esetén a Képviselo-testület felé tölténő javaslattételre a pá|yázat eredményének megállapitására
vonatkozóan, valamint eredménýelen eljárás esetén az eljárás eredménýelenségének megá||apitására
a Városgazdálkodási és Pénnigyi Bizottságot haIalmazza fel.

Felelős : Józsefváľos i Gazclálkodási Központ Zrt. v agy ollgazclálkodási ígazgatőj a

Hatáľido: 2017 . jűnius 23.

felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt.-t, hogy a nyeltes aján|attevővel, vagy az elovásáľlási
j og j ogosultj áv a| az ad ásvétel i szęrződést nregkösse.

Felelos: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zl1.. vagyongazdálkodási igazgatoja
Határido: 20 1 7. aususztus 22.

A döntés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Józsefváľosi Gazclálkodási Központ Zń.

s)

6)

Budaoest. 2011 . február 21.

Töľvényességi ellenőľzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző ,
nevében és megbízásából: . /

l tl ĺ ^ L1
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- páLyázati felhívás
- énékbecslés
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Pá,lryázatĺ felhívás

A Budapest Főváros VIII. keľĹilęt Jőzsefytĺrosi onkormányzat Képviselő-testĹiletének ..'...

szŕlm.ű hatćrozata a|apjźłn nyilvános egyforĺlulós ptůyázatot hirđet a tulajdonát képező

Budapest VIII., ľeľĺĺlót, Baľoss u. 98. szám alatti,35516/0lN69 hľsz.-ú önkormányzati

tulaj donú nem lakás céIjáĺ a szo|gá|ő helyiség elidegenítéséľe.

1" A pźiyázati felhívás kozzététe|e

A pályázati fęlhívást a Kiíľó a Versenyeztetési SzabáIyzat 11. pontjában foglaltaknak

-.gf.ĺ.lo.n a Budapest Főváros VIII. kerület Józsęfuáľosi Polgármesteri Hivatala

hiľJetőtábláján, a Bonýolító tigyfélfo gadásraszolgáló helyiségében, a Józsefuáľos címu helyi

lapban' u, onko.* ányzätés ňonyoĺíto honlapján, továbbá az onkormtnyzat és a Bonyolító

szźmtxa e1éľhető koĺtségmentes hirdetési feltileteken, egyéb rendelkezésre álló internetes

hirdetési portálokon teszi kozzé

A Kiíľó jogosult a versęnye ztetési eljáľást annak bármely szakaszában indokolás nélkül

visszavonni, .és erről köteles . hirdetméný kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljáľás

visszavonása esetén - amennyiben a đokumentáciőt az ajänlattevő ellenérték fejében kapta

meg - a Kiíró kĺjteles az e||ęnértékęt visszaflzętni. A pá|yźnati dokumentáció ellenéľtékét a

Kiiro ezenkívtil sęmmilyen más esetben nem fizeti vissza.

2. Apáiyánati kiíľás adatai

Apźiyázat kiírója:

A p á|y źnat Bonyolítój a :

A pá,Iyázat jellege:

A pźůyázat célja:

A páiyázati dokumentáció rendelkezésre
bocsátása:

Az ingat|an minimális vételáľa :

Az aján|ati biztosĺték összege:

Az ajánlati biztosíték beÍizetésének
módja, szám|aszám: ''

Lz ajánlati biztosíték befizetés
beéľkezésének hatáľidej e:

Az ajánlratok leadásának határideje:

Budapest Józsefu árosi onkormá nyzat ( 1 082

Budapest, Baľoss u. 63-67.)

Józsefráľosi Gazdálkodási Központ Zfi.
(I08f Budapest, Baľoss u.63-67.)

nyilvános, egyfordul ó s pá|y źĺzat

tul aj đonj o g átruházás (elidegenítés)

50.000 Ft + Afa

1 81 .090.000,- Ft

18.109.000 Ft. Az ajánlali biztosíték
bęfizetése csak Magyar Forintban
telj esítheto, értékpapín al, bankgaľanciával,
zćĺ|og!źr ggyal nem helyettesíthető.

átutalás, a Józsefráľosi Gazdálkodási
Kĺĺzpont Zrt. K&H Banknál vezetett

l0403387-00028859-00000006 számit
szźlm|ájára

2OI7. április 24. (hétto) 24 őra. Az aján|ati

biztosítéknak a megjelĺilt hatáĺidőig a

bankszáml źtra meg kell éľkeznie.

2017. április 25. (kedd) 10'00 óra



A pá|yázattal kapcsolatban további
infoľmáció kéľhető:

A páiyázatta|
megtekinthetők:

éľintett ingatlanok

Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
Elidegenítési Irodáj án

Tel.: 06-1-333-6181l|22 vagy 123 męLIék,
06-1-216-696r

20|7. március 20. (hétfo) és2017, április 21'
(péntek) között előzetes időpont egyeztetés
a|apján. Időpont egyeztetése a Józsefuárosi
Gazdálkodási Kozpon t Zĺ1' onkormányzati
Házkezelo Iľodáján lehetséges 1084
Budapest, Tavaszmező u. 2.,Tel. : 06-1 -21 0-
4928,06-1-210-4929

2017. április 25. (kedd) 1005 óra

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt..
1084 Budapest, oľ u. 8. I. em' tárgya|ő. Az
ajánlattevők a ptůyázatok bontásán jelen
lehetnek.

Ěudapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľos
onkormányzat Képvi selo-testtilete

f017,június 23.

magyar

Az ajánlatok

Az.ajánlatok

bontásának időpontja:

bontásának he|ye:

A páIlyáuat eľedményét megállapító
szervezet:

A páůyázat elbíľálásának határideje, és a
v árhatő eredményhiľdetés :

A' pá,Jy ázati elj árás nyelve :

3. A pályázatta| éľintett ingatlan:

Apä|yázattal érintętt nem lakás cé|jára szo|gá\o helyiség bérlovel teľhelten, érvényes béĺleti,

szerzodéssel, kerül elidegenítéSľe, és a leendő tulajdonos részéľe bińokbaadásra. Az ingatlan

ľészletes bemutatását apályź.zaÍi dokunentáció mellékletétképezó étékbecsléstarta|lnazza.

Az ingat|anľa vonatkoző étékbecslés szel.int az önkormányzati tulajdonú helyiség forgalnri
értéke a kovetkező:

he|yrajzí száll"l eme1et/ajtó
alaptenilet tulajdoni

lao szerint (m2) forgalmi éĺék

3s5r6t0tN69
pince, fszt.

utcai
497 1B 1 .090.000 Ft

Az elidegenítést Afa nem terheli, mivel a helýségek elidegenítésére az onkorm ŕnyzat az jłfa
körbe nem j elentk ezett be.

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- a, Nemzeti vagyonrő| szőIő 2011. CXCVI törvény 14. $ (2) bekezdése a|apjźn a Magyar
Allamot minden elővásárlási jog jogosultat mege|őző elovásáľlási jog illeti meg. Az
elővásáľlási jog gyakorlásáľa a Magyaľ Allam részére fennálló határiđő azelővásátlási jog
gyakorlására felhívó értesítés postára adásának napjátő| számított 35 nap.

- aZ egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak ĺinkormányzatok tulajdonba adásźtrő|

szóló 1991, évi XXXIII. tv. 39. $ (2) bekezdése a|apján a Budapest Főváľosi
onkormán y zatnak elővásáľlási j o ga van.
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- mint bérlo, az 1993. évi LXXVIII. torvény a|apján elővásáľlási joggal bír a dm drogerie-
markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Eladó az ingat|ant a fent megjelölt elővásárlási jog jogosultak ilyen irányú nyi|atkozatának
kézhezvéte|étő|, vagy a teljes véte|źtr beérkezésétő| számitott 5 napon belül adja Vevő
biľtokába, attól fiiggően, hogy..melyik torténik meg később. Amennyiben az e|ővásárlásľa

iogosultak bármelyike élni kíván e|ővásźtr|ási jogával, ugy az adásvételi szerzodés az
elővásáľlásľa jogosult és eladó között jcin létre. Ez ęsetben abęťlzetett ajźn|ati biztosítékot
Eladó a nyilatkozatkézhezvételétől számított l5 napon beliil visszauta|ja a Vevő részére. A
befizetett osszeg után eladó kamatot és bármely jogcímen igényelt költséget nem ťlzet.

4. A' pá|yázat célja, taľtalma

Az elidegenítésľe keľülő nem lakás céljár a szolgtiőhelyiség a Budapest Főváľos VIII. kertilet
Józsefuáľosi onkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésükľe a Nemzeti
vagyonról sző|ő 2071' évi CXCVI. tv., a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és

a vagyon fęletti hr,l+jdonosi jogok gyakorlásáról sző|ő 66/2012, (Xu. 13.) szám.a

önkormányzati ĺendelet, .valamint a Képviselő-testület 4012017. (Il.Of .) számű hatźlrozata
(Veľsenyeztetési szabá|yzat) vonatkozik.

Kiíľó lehetővé teszi, hogy a vevő a vételáľat

- egy összegben, vagy

- banki hitel felhaszntiäsáva|.

A nyertes pćiyázó köteles a páIyćzat e|bírá|ásáről szóló éľtesítés kézhezvételét követő 15

munkanapon belül adásvételi szerződést kötni.

Nyeftes pá|yázo tudomásul veszi, hogy:

- aflemzeti Vagyonról szóló törwény alap1án aMagyar Államnak elovásárlási joga van,

- egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkoľmáĺyzatok tulajdonába adásáľól
szóló torvény alapján a Budapest Főváľosi onkorrnányzatnak elővásáľlási joga van,

- a lakástörvény alapján a bérlonek elovásáľlásijoga van.

Vevő a véte]ár

- egy összegben történő megÍizetése esetén _ az ajánlati biztosíték összegével csökkentett
_ véte|tlrat aż adźsvételi szerződés megkötéséig eladónak nregfizetni,

- banki hitel felhasználása esetén, az adásvételi szerzódés fĹiggoben tartással keľül
megkötésľe. A foglaló összegével csökkentett vételáľ kiegyenlítéséľe vevolrek 90 nap áll
ľendelkezésére. Az eladó a tulajdonjog bejegyzésére vonatkoző hozzájźlrulását a teljes
vételár beérkezését követo 5 munkanapon belĹil adja ki vevő ľészére.

Az ingatlan birtokbaadásának időpontja: aZ elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó
nyilatkozat kézhezvételétől, illetve a teljes vételát beérkezését kĺjvető 5 munkanap, aÍtőI

fuggoen, hogy melyik történik meg később.

Az adźsv éte|i szerzo dé s me gköté s ével kap csolatban felmerül ő kö ltsé gek :

- I.670,- Ft/személy lÜn e|ĺľasi díj,

- 5.500,- Ft + Áfa eljárási díj,

- 6.600,- Ftlingat|an/agylet floldhivatali eljárási illeték (a ftildhivatali eljárási đíjat kétszer
kell megfizetni, egyszer az adźsvételi előszerződés, másodszor az adźsvéte|i szerződés
benyújtásakor).
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A Kiíró felhívja apá|yázőkÍigyelmét, hogy a Vételárat Afa nem terheli.

A Kiíró kiköti továbbá, hogy

a.) az onko.rmányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helýségek
eliđegenítésének feltételeiről szóló 32l20I3. (V[.15.) Budapest Józsefuáľos
onkoľmányzati ľencle.|et 7. $ (2) bekezdésę szęrint, hä nem a bérlő veszi meg a

.helyiséget, a vevőnek vállalnia kell, hogy az onkor4 ányzatnak teljesítendő vételáľon
felĺil a bérlő számáľa legkésőbb a bérleti jogviszciny megszűnésekoľ megtéríti - a
bérbeadó által meg nem térített, továbbá a forgalmi éĺték meghatározásánál a bérlő
javára figyelembe nem vett _ értéknövelő beruházásai ellenétékét.

b.) a nyertes ajánlattevő köteles vállalni, hogy a helyiségben 2020. december 31-ig a
dm drogeńe-maľkt Kereskędelmi és Szolgáltató Kft. által üzemeltetett drogéria,
háztartási és ko zm etikai vegyi áru -uz\et működg'gét bizto sítj a.

c.) a nyertes ajánlatter'o visszalépése esetén jogos]trlt a versenyeztetési e|járás Soľon
kĺjvetkező helyezettj év ęl szęrzó déSt kötni,

d.) jogosult arra,hogy aversenyeztetési eljárást eredménýelennek nyilvánítsa,

e.) szükség esetén az ď1án|attevotől az Ąćn|at lényegét nenl érintĺÍ technikai-formai
kéľdésekben írásban felvilágosítást kéľhet annak előľebocsátásáva7, hogy az
ajánlattevő ezze| kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen fomában nem
eredményezheti a Versenyeztętésj eljárásban tett aján|atában megfogalmazott
feltételęk olyan megvá|tozását, amely az értékęlés során a beérkezett ajánlatok
sorrendj ét módosítaná.

f.) a Ptk 6:74. $ (2)bekezdése alapján, apźůyázati felhívásban foglaltaknak megfelelő,
legkedvezőbb ajánlattevővel szemben is fenntar1ja a jogát ana, lrogy ne kössön
szerzodést.

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

a.) az ajźn|attéte|i határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja' amit -
az indok megjelölésével - a Kiíľás közlésével megegyező helyeken, az eredetj
benýjtási hatálidő lejálta előtt legalább 5 nappal köteles lriľdetmérryben
megjelentetni;

b.) jogosult az ď1án|attételi felhívását az aján|attéte|i határido előtt visszavonni, de elĺo] a
kiíľás kozlésével megegyezó módon az ajćln|attételi határiđłi |ejárta elott köteles
hirdehnéný nregj elentetni,

c.) a pályázati biztosítékot a kiíľás visszavonása, az e|jźrás eľedménýelenségének
megállapítása esetén' illetve - az ajánlatok elbírálását követően - a nem nyertes
aján|attevők részéľe 15 nrurikanapon belül visszafizeti,

d.) az ajáĺ|ati biztosíték után kamatot nem Íizet, kivéve, ha a visszaťlzetési hatáľidőt
elmulasztja,

e.) a nyeľtes ajánlattevő esetében abeťlzetett biztosítékot az aján|attevo által ťlzetend,ó
vételárba beszámitja,

f.) nem fizeti vissza a nyeftes által teljesített biztosítékot, ha a szeruődés megkötése a
nyeľtesnek felľóható vagy érdekkĺirében felmeľtilt okból hiúsul meg' A vevőnek
felróható ok az is, ha avéte|árat banki hitel felhasznźt|ásttva| kívánja kiegyenlíteni, de
a banki hitelt hatáńdőben nem kapja meg, vagy az aťlzetési hatáľidő napjának 24 őráig
nem éľkezik meg eladó banksztm|ájfua.
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5. Az ajánlat benyújtásának előfeltételei

Az aján|at benyújtásának elengeđhetetlen feltétele az aján|ati biztosíték hataridóig tĺjľténő
befizetése. 1

A Kiíľó az ajánlati biztosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, aZ eljárás
eľedménytelenségének megá||apitása esetén, illetve _ az aján|atok elbíľálását követően _ a
nem nyeľtes ajánlattevők részéľe köteles 15 munkanapon belül visszafizetni.

A.pźl|yázaton való részvétel további előfeltétele, hogy az ajtn|anevő megismeľje a pá|yázat
tźrgyát, az ajtn|attétel feltételeit - vagyis a pá|yázati đokumentációt - és azt magára nézve
kötelezőnek tekintse.

A Nemzeti Vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI. torvény 11. $ (10) bekezdése a|apján, a
pćůyźnaton csak átlátható szervęzet vehet részt.

Az aján|atbenyújtási hateľioo leteltét követően ajźnlatota Kiíľó nem vesz át.

,\
.6. A' pá|yázaton tłiľténő ľészvétel feltéte|ei :

Az aján|attevő részt vehet apá|yázaton amennyiben:

a) az aján|ati biztosíték összegét határidőben megťlzeti, és az beérkezik a Kiíró által
m e gj el ö l t b ankszámlfu a,

b) az ajánlatok leadásának hatándejéig az aján|atát benyújtja.

7. Az aján|at taľtalmi követelményei

Az ajánIaÍtevőnek:

a) az ajánlatban közölnie kell a nevétlcégnevét, |akcimétlszékhelyét, adószámćń,
adóazonosítő számźń, cég esetében cegszámát, képviselőjének nevét és eléľhetőségét,
bankszámla sztĺmźlt, az ęlektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b) az ajtĺn|athoz csatolni kell az aján|ati biztosíték befizetéséľől szóló visszavonhatatlan
banki átutalást vagy a bankszámla kivonatot.

c) az ajáĺlatban nyilatkoznia kell anól, hogy vállalja a Ptůyázati dokumentációban, illetve
mel]ékleteiben leíń szeľződéskötési és egyéb feltételeket.

d) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozőan a 2011 . évi CViII. torvény 56.

$ (1) és 57. $ (1) bekezdésben foglalt kizźro körĹilmények nem állnak fenn.

Đ az aján|atban nýlatkozniake|| arľól, hogy adó és adók módjára behajthatő koztaĺtozása
nincs. E nýlatkozat me||é kell csatolnia a NAV igazolását arról, hogy nem áll fenn
köztartozása.

Đ az aján|atban nýlatkoznia kell aľról, hogy Kiíróval szemben bérleti dij hrtozźsa nincs,
tovźbbá a Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kcitelezettsége nincs.

g) . az aján|atához csatolni kęll a táĺsaság 30 napnál nem régebbi hitelęs cégkivonatát és a
társaság képviseletére jogosultak a|áirási címpélđányának eredeti pé|dáĺyát vagy hiteles
másolatát.

h) az aján|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve
fe|számolási elj árás nincs folyamatban.
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i) az ajän|atban nyilatkoznia kell arról' hogy a Nemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI.
törvény 3' $ (l) bekezdés 1. pontja szerint átIáthatő szęrýezetnek minősül.

Az ajánlattevőnek a ptiyźnati eljárás során benyújtott ajtn|atát, továbbá az aján|at

mellékleteként benyújtott valamennyi nyilatkozatát cégszeru aláíľással kell ellátnia. Cégszeru
a|áirás során a cég képviseletére jogosult személy/személyek attrsaságkézze|, vagy géppel
írt, előnyom att, vagy nyomtatott cégneve alá nevétlnęvüket onźl|őanlegyüttesen irJalirJák a|á

a hiteles cégaláíľási nyilatkozatuknak megfeleloęn.

A Bonyolító ajánlott, tértivevényes levélben,hatźłidokitűzésével felszólíthatj aazajánlatÍevőt
az aján|attal kapcsolatos formai. vagy tarta|mi hiányosságok pőt|ására, amennýben a
szükséges nyl|atkozatokat, igazolásokat nem megfeleloen, i]letve nem teljes köľűen csatolta.
Amennyiben az ajźn|attevő a felhívás kézhezvétęlét kovetoen az abbanmegjelölt hatttridőre a

hiáný nern' vagy nem teljes körűen pótolja, úgy ajánlata ahiźnypőtlási határidő elteltének
napjttt követő naptól érvénýelerrnek minősül, és apá|ytlzattovábbi ľészében nem vehet ľészt.

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokľól, a hiánypótlási
határidőľol egyidejűleg, közvetlenül, íľásban köteles ttýékoztatni az összes ajánlattevőt.

A hiánypótlás nem terjedhet ki az ajźn|at módosítására.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az aján|attevő aján|ata érvénytelennek
minősiil, amermyiben

a) az ajän|ati biztosíték összege apályázatikiirás2'
nem kerül jőváirásra a Kiíľó bankszám|áján,

b) nem jelöl megvéte|árat.

pontj ábarr me ghatáĺ ozott hatáľidőn belül

Anrennyiben aján|attevő nem jelöli nreg a véte|ár megfizetésének módját, Kiíró úgy veszi,
hogy azt az adásvételi szeľzodés megkötéséig egy osszegben fizeti nieg.

8. Az ajánlat formai kłivetelményei

Az aján|attevőnek ajánlattĺ egy eľedeti és egy másolati példányban kell elkészítenie,
feltiintetve az adotÍ.példányon az ,,Eredeti ajánlat,, és ..Másolatí ajánlat'' megjelolést, nrelyeket
külön - külon sértetlęn. lezárt borítékban kell ben}łijtania. A példányok közotti eltérés esetén
az eredeti példány érvényes.

Az a1án|aÍ" első oldalán kell elhelyezni amegťeleloen kitöltött,,JeIentkezési lapot'', a második
oldalon a kitoltott ,,Aján|ati osszesítot'', külonös tekintettel a nregajánlott vételár éS

nregfizetési nródjának megjelölésére. Ezt követően kell elhelyezni az ajánlati fęlhívás
mellékletét képezo értelemszeľűen kitoltott nyilatkozatokat, valamint a7 . pontban részletezeÍt
valamennyi dokumentumot. Az ajänlattevonek közolnie kell a benyújtó nevét, lakcínrét
(székhelyét), ahová apá|yázati eredmény köz|ését kéri, továbbá azt abankszárnlaszámot és a

bankszámla keđvezményezettjének nevét illetve más azonositőjtLt, ahova az aján|ati biztosíték
(b ánatp énz) v i s s z autal ás át kéri, am ennýb en nem nyert es e a p ćiy ázatnak.

Az ajánlat és az összes melléklet minden oldalát _ ĺjsszefüzve, aZ oldalak számának
dokumentálásával - folyamatos szdmozással kell elldtni.

Az iratokat magyar nyelven, |ęzćlrt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton)
kell benýjtani. A borítékra kizárő|ag apá|yázattćlrgyát kell ľáími, az a|ábbiak szerint:

,,Budapest VIE., Baľoss u. 98. szám alatti 35516/0lN69 hľsz.-ú helyiség elidegenítése''

A Bonyolítő |ezáratlan vagy sérült borítékot nem vęsz ät. Kiirő minden, az aján|attéte|i

határidőn túl benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít'
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Amermyiben az aján|attevő a pá|yćtzati eljárás bármelyik szakaszában meghatalmazott utján
jár eI, a teljes bizonyitő erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eręđeti példányát is
mellékelni kęl| az ajtnlathoz. A Polgári Perrendtartás 196. $-a szerint a teljes bizonyító erejrĺ
magánokiľatnak az a|ábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie: .] l

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta ćs a|áirta;

b) két tanu az okiraton a|tńtástlva| igazo|ja, hogy a kiállító a nem á|ta|a íít okiľatot előttĹik
írta a|á, vagy a|áftćlsát előttük sajátkezű a|áításának ismerte eI:' az okiraton a tanúk
lakóhelyét (címét) is fel kell tĺintetni;

c) akiá|litó a|áírtsavagy kézjegye azokiraton kozjegy,ző áItaI hitelesítve van;

d) a gazdá|kodő szewezet tůta| uzleti körében kiállított okiľatot szabtůyszeruen a|áirtt'/r';

e) ügyvéd dogtanácsos) az źl\ta|a készített okiľat szabá|yszerű ellenjegyzésével bizonyítja,
hogy a kiállító a nem ćL|ta|a irt okiľatot előtte írta a|á, vagy a|áirását elotte saját kezu
a|áírásźnak ismeľte el, illetőleg a kiállító minősített elektľonikus aláírásźpal a|áirt
elektroniktrs okirat tarta|ma az ll'gyvéd á|t,a|készített eiektronikus okiľatéval megegyezik;

Đ az elektľonikus okiraton kiállítója minősített elektľonikus aláírást helyezett el.

Az aján|attevő gazdáikodó szervezeÍ., a pźilytr;ati e|járás során nevében nyiiatkozatot a

cégjegyzékben feltĹintetett képviseleti joggal ľendelkező személy, vagy e személy
m eghatalm azottj a tehet.

9. Az ajánlat módosítása

Az ajánlattęvő az ajánlattételi hatáľidő lejáftáig módosíthatja vagy visszavonhatja ptúyázati
ajánlatáÍ", az ajtn|aÍtételi hatáľido lejánát követően azonban a benyújtott ajánlatok nem
módosíthatók.

Az ajánlati kötöttség az ajźn|attételi hatáľidő lejárĺának napjáva| kezdődik'

10. Ajánlati kötöttség

Az ajánlattevő legalább 60 napig teIjedo ajánlati kötöttséget köteles vállalni, amely az
ajánlattételi hatáľidő lejáľtának napjával kezdődik. Az ď1ánlatÍ'evo köteles nyilatkozni, hogy
amennyiben a Kiíľó aZ ajánlatok eľednrényének megá||apitásáľa vonatkozó hatáľidőt
ellralasztotta, ugy vá|lalja az ajánlati kötöttség meghosszabbítását a pályázat eredlnényének
nregállapítására vonatkozőhatáľido ellralasztásának napjai szánáva| megegyezően.

Az ajźn|ati kötöttség tartalmának negllatározasára a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
irányadőak, ktilönös tekintettel a 6:64. $-ra és ahozzá fllzott kommentálľa.

Az ajźtn|at olyan megállapodást kezdeményezó nyi|atkozatot jelent, amely a törvény a|apján
lényegesnek tekintett szętzódéses elemeket tartalmazza, s egyéľtelműen kitiinik belőle, hogy
az abban foglaltak iigyletkötési akaratot tĺikľöznek' tehát a nyilatkozó _ ajtnlata elfogadása
esętén _ aztmagátanézve k<jtelezőnek ismeľi el.

Az ajźln|ati kötöttség azt je|enti, hogy ha a másik félr az adott időhatáľon belül az ajánlatot
elfogadja, a szerzódés a törvény rendelkezése folytán létľejön. Az aján|at megtételével tehát
fiiggő he|yzet alakul ki, ame}y az aján|ati kotöttség leteltével ér véget.

Amermyiben az aján|attevő az ď1án|ati kötottségének ideje a|att aján|atát visszavonja, a
befizetett ajźlnlati biztosítékot elveszti.

A Kiíró aZ aján|ati biztosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, az eljáľás
eredménýelenségének megä||apitćlsa esetén, illetve - az aján|atok elbírását követően - a nem
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nyertes ajánlattevőkrészére köteles 15 munkanapon beltil visszaťlzętni. A Kiíľó az aján|ati
biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve,ha avisszafizetési hatáľidőt elmulasztja.

11. A pályázatok bontása

A pá|yá7ati ajćniatokat tartalm aző ztrtborítékok felbontását a Bonyolít ő végzi a pá|yázati
felhívásban megjelolt ídőpontban. Az ajánlatok felbontásán, á Bonyolító képviselójén kívül
az ajtlnlattevők, illetve meghatalmazottja1k lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot
m e gfel e l ően (s zem é ly i igazo|v źny, me ghatalm azás) i gazolni kel l.

Az aján|attevok a bontás időpoľrtjáról külön értesítést nem kapnak. Az aján|atok felbontásán
j elen lévők j elenlétük igazo|ásár aj elenléti ívet írnak alá.

' Az ajánlatok felbontásakor a Bonyolító ismerteti az ajánlattevők, nevét, lakóhelyét
(székhelyét), az á|ta|uk felkínált véte|tr ajánlatot, avétę|ár megfizetésének módját.

Az aján|aÍtevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

A Bonyolítő az ajźn|atok f,elbontástrői, az ajánIatok ismertetefi lrrrta|máról jegyzőkönyvet
készít, amelyet az ď1án|attevőknek eľe vonatkozo igény esetén átad, illetve megküld. A
jegyzokönyvet a Bonyolító képviselője és a jegyzőkönyvvezető irja a|á, és a bontáson
megjelent aján|attevők kĺjziil kijelöltek, pedig aláírásukkal hitelesítik.

t2. A p álly źlzat éľvénytelenségeinek esetei

A Bonyolíto az ajćn|aIok bírálatakor megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénýelenek, és ez
alapjtln tesz javaslatot a Kiírónak az ajźtn|atok éľvénýelenségének megállapítására. A Kiíró
én'énýelennek nyilvánitja az ajánlatot, ha

a) azÍ. a kiírásban meghatározott. illetve szabćůyszerűen nieghosszabbított ď1án|attételi

hatáľidő után nyújtották be.

b) azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az onkorm źnyzatI"a| szembeni, koľábbi fizetési
kcitelezettségét (helý adó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette.

c) az aján|attevő a biztosítékot nem, Vagy nem az előitakliak megÍěleloen bocsátotta
rendelkezésľe.

d) a kiírásban szeľeplo adatokat, igazolásokat nem, Vagy nem az elóírásnak megfeleloen
csatolta, ideértve, ha az ajánlattevő nenr csatolta arľól szóló nyilatkozaÍáÍ., hogy nincs
koztartozása (adó-, váln-, táľsadalonrbiztosítási járulék és egyéb, az ál|amháztaltás más
alrendszereivel szemben fennálló fi zetési kötel ezettsége),

e) az ajánlat nem felel meg a kiíľásban megbatáľozott feltételeknek vagy az ajtn|attevo nem
tett a kiíľásban foglaltaknak megfe|e|ő aján|atot,

Đ az aján|aÍtevő valótlan adatot kĺjzölt.

g) az ajáltlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem' vagy nem teljes könĺen tett

eleget.

h) olyan aján|at étkézett, ame|y a meghatźtrozott fizetési feltételektől eltéľő aján|atot
tartalmaz.

Az eljárás további szakaszában nem vehet részt az, aki a)-c) pontokban foglaltak szerint
érvénýel en p á|yázati ajźn|atot tett.

13. A pá,Iyánati ajánlatok elbíľálása, az e|bíráůźls szempontjai
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A ptiyázati ajánlatokat a lehęto legrövidebb időn belül el kell bíľálni. A páIyćnat

eredményének megállapitźĺsáľavonatkozó határidő egy alkalommal meghosszabbíthatő. Azilj
határidőľől, illetve annak. fiiggvényében az aján|ati kötottség időtaĺtamának
meghosszabbításáľól a Bonyolító koteles a1án|ott levélben tájékoztatni az osszes páIyázőt.

A Bonyolítő aptůyázati felhívásban meghatźltozott értékelési szenrpontok alapjárr bíľálja el és

rangsoľolja az érvényes pályázati ajánlatokat, szükség szerint szakéĺők bevoÍrásával.

Az e|bírá|ás fő szempontja: ,:

. az ajánlott vételár tisszege.

A Kiíró apá|yázatifelhívásban igényelt iratokon és adatokon túImenoen is jogosult

megvizsgálni az ajän|attevők alkalmasságźtt a szerződés teljesítéséľe, és ennek soľán a csatolt
dokumentumok eľedetiségét is ellenőľizheti. r

A Kiíró szükség esetén az ajćnlattevóto| az aján|at lényegét neń érinto technikai-formai
kéľdésekben,.íĺásban .felvilágosítást kéľhęt annak előrebocsátásával, hqgy az ď1tĺn|attevő

pá|yázo ezze| kapcsolątos írásbeli vćiasza semmilyen formában nem eľedményezheti az

aján|atában megfogalmazott fe|tételek olyan megvá1tozását, amely a pá|yźnat során a

beérkezett ajánlatok soľrendjét módosítaná. A Kiíľó a felvilágosítás kéréséľől, és annak

taltalmáról haladéktalanul írásban értesíti a többi aján|attevőt.

A pźilyázat nyeľtese az, aki a pćůyázati felhívásban rogzitett feltételek teljesítése mellett a

vételár összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a 1egmagasabb vételárľa több

ajäntat is éľkezik a pá|yäzat Bonyolítója aZ azonos ajćtn|attevóket behívja és az addigi
legmagasabb Vételárat megajánló ajánlattevőknek lehetőségtik' van a véte|árra licit
formájában újabb aján|atot, ajánlatokat tenni' Az induló véte7ár a beérkęzett legmagasabb
vételár aján|at, a licitlépcső 100.000 Ft, azaz százezer forint, negatív licit nem lehetséges. A
licitálás nyertese az az aján|attevő, aki a legmagasabb összeget ajánlja'

A veľsenýáľgyalásról jegyzokönyv készĹil, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselője, a

jegyzőkönyvvezető, a Bonyolító jogi képviselője és az aján|attevők jelen lévő képviseloi írnak
aIá.

A Bonyolító aZ ajánlatok éftékeléSéľől jegyzőkonyvet (a továbbiakban: ér1ékelési
j egyzőkönyv) készít, amely Íartal'mazza:

a) apályázati eljáľás rövid ismertetését, abeérkęzett ajánlatok számát,

b) a beérkezett ajánlatok rovid értékelését,

c) a legjobb aján|atra vonatkozó javaslat indokait,

d) az ęl|ęnéĺék (vételár) meghatározásának szempontjait (ideértve a vétę|źrat befolyásoló
kötelezettségvállal ásokat),

e) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ 
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döntésęk indokát,

g) a pá|yázati eljárás eredményének összefog|a|ő értékelését, az e|ső két helyre javasolt

pá|yźnő megjelölését, ha erľe mód van,

h) abirtůatbanközľeműködők által fontosnak tartott körülményeket, tényeket.

14. osszeféľhetetlenség
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A pá|yázati eljáľás során összeferhetetlenséget kell megál|apítani, ha a pályázatok
elbíľálásában olyan természetes személy, szervezet, illetőleg képviselójtik vesz tészt, aki
maga is ajánlattev ő, vagy

Đ annak kozeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. $ (1) bekezdés 1. pont),

b) annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalm azottja,

c) ,.annak más szeľzodéses jogviszony keretében foglalkoztatőja,vagy foglalkoztatottja,

đ) ha bármely oknál fogva nem várható el tőle azügy elfogulatlan megítélése.

15. A pźlry źnatieljáľás éľvénytelenségének és eľedménytelenségének esetei

Érvénytele n a pályázati elj árás, ha

a) apá,|yázatelbíľálásakoľ az összeférhetetlens égi sz,abtiyokat megsértették,

b) valamelyik ajtn|attevó az e|játás tisztaságát vagy a többi ajánlattevo érdekeit súlyosan
sértő cselekmény.t..követ el'

A kííľó eredménýelennek nyilvánithatja az e|járást,ha
a) nem érkezettajänlat,
b) kizárő|ag érvénýelen ajánlatok érkeztek,
c) az egyik ajánlattevő sem tett a pá\yázati felhívásban foglaltaknak megfelelő aján|atot,
d) a kiíró aze|jćrás érvénytelenítéséľol döntött.
Eľedménýelen eljárás esetén a kiíró dönt a további vagyonügyleti eljárásľól.

16. Eľedményhiľdetéso szeľződéskłités
A pályázaI" eredményéről a Kiíró legkésobb 2017 .június 23-áig dönt, arnelyľől Bonyolító 15

napon belül valamennyi ajánlattevőt íľásban éľtesĺti.
Kiíró a pá|yázat nyertesével a jelen clokumentácio 4. pontjában lneghatärozottak szerint

adásvételi szeľződést kot.

A nyertes pályáző visszalépése esetén az ęladő jogosult apźilyázati eljáľás soron következő

helyezettjével adásvételi szerződésÍ. kotni, ameruryiben a páIyázat eľedményének

m e gá1| apitás ako ľ a m ás o di k l e gj obb aj ánl at m e ghalár o zásľa k erü 1 t.

A nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosíték az ajánlattevő által ťlzetendő vételár
összegébe beszámításľa kerĹil, azonban ha a szerzodés megkötése az ajánlattevőnek
felróható' vagy érdekkörében felmerült más okbó] hiúsul meg, kiíró nenr fizeti vissza az

ajtnlati biztosítékot

17. Egyéb ľendelkezések

Az ingaÍ|an megtekinthető a Kiíľás 2' ponÍjában megjelölt időpontban' de a megtekintés előtt

két nappal alőzsefvćrosi Gazdálkodási KözpontZrt. onkoľmányzatiHázkezelóLrodájának
munkatársaval telefonos egyeztetés szükséges a következő telefonszámokon:
06 1 2tO-4928, 2tO-4929, 210-4930, 210-47 66.

Az ajánlaÍtęvő az ajźn|atok felbontásáig köteles titokban l.artani az aján|atának tarta|mát,

továbbá a Kiíró á|ta| a ľészletes dokumentációban vagy btltmely módon rendelkezésére
bocsátott minden téný, információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, arról tájékoztatást
harmadik személynek nem adhat. Ez a tilalom nem terjed ki a finanszitoző bankkal és

konzoľciális ajánlat esetén a részÍvęvókkel való kapcsolattaľtásľa. Ha az aján|attevo vagy az

érdekkörében á1ló más szemé|y a pá|yźtzat titkosságát megsértette, a Kiirő az ajánlattlt

érvénýelennek nyilvánítj a.

A Bonyolítő az ajánlatok tarta|mát a pá|yázat lezźrźsćlig titkosan keze|i, tartalmukĺól
felvilágosítást sem kíviilállóknak, sem apá,|yázaton ľésztvevőknek nem adhat.
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A Kiíró az ajźn|atokatkizárő|ag elbírálásľahaszná|hatja fel, más célú felhasznáIás esetén az

ajánlattevővel ktilĺjn meg kell arról állapodnia.

A Kiíró a pá|ytizati e|járás során készített jegyzokönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőrizni, továbbá ityen jellegű ellenőľzés esetén az el|enőtzést végző szerv' személyek
renđelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban ĺem szabá|yozott kéľdésekben ą Budapest Főváros VIII. kerĺilet
Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtiletének 40/20t7. (il. 15.) számú hatźrozata,
valamint avonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az iranyadóak

Budapest, 2017..
Józsefu áľosi onkormányzat

. nevében e|járó Józsefuárosi Gazdá|kodási KozpoĺtZrt.
' ': Bozsik István Péter vagyongazdálkodási igazgató sk.

Mellékletek:
1. sztlmű melléklet: Jelentkezési lap
2. számű męlléklet: Ajánlati összesítő
3. sztlm,ű rnelléklet: Nyilatkozat Végelszámo1ásľól, csodeljárásról, felszámolásról
4, száműmelléklet: Nyilatkozat a pźůyázati feltételek elfogadásáről, szerződéskötésről,

ingatl ansz eľzési kép es s é gľő l, aj án|ati kototts é gľő l
5. szćtm,6 melléklet: Nyilatkozat adó és adók módjáľa behajthato koztartozásról; Kiíróval

szemben fennálló tartozásrő|
6. számu melléklet: Nyilatkozat pénzigyi alkalmasságľól
7. számu melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámľól
8. számű melléklet: Nyilatkozat źtÍ|ć./.hatő szervezetró|
9. számú melléklet: Nyilatkozat a pä|yázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről,

ál1apotának megismeréséről
l0. számu melléklet: AdáSvételi szerzodéstervezet tulajđonjog fenntanással (egyosszegű)
11. számu melléklet: Adásvételi szeľződés teÍvezet tulajdonjog fenntańással (banki hiteles)
12. számumelléklet: osszefoglaló a benýjtandó ajánlat foľnrai és tartalmi

követelményeiľől
13. számumelléklet: Ertékbecslés

4r,*11



Társaság neve, cégformája:

SzékheIye:

Postacíme:

Te|efonszáma:

Fax száma:

E-mai|címe:

Statisztikai számje|:

Cégnyi|vántartási szárn a: -

Adószáma:

Számlavezeto bankjának neve:

BankszámIa-száma,.

Kepviselójének neve, beosztása:

Meohatalmazott nevel:

TeIefonszáma:

Fax száma'

E-maĺ|cĺme:

1. számú mellék|et

Budapest Vlll., Baross u. 98. szám a|atti 35516/0/ÁJ69 hrsz..ú helyiség elidegenítése
Jelentkezési lap

Budapest,

pá|y ázo a|á írása/cégszert-i a|á írás

1 MeghataImazott esetén

12
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2. számú mel|élet

Budapest V|ll., Baross u. 98. szám alatti 35516/0/A/69 hrsz..ú helyiség e|idegenítése

AJÁNLATI osszesíri

A|u|írott'.. ... ... ... (név/társaság neve) a
Budapeęt V||l.ĺ Baros" 

". 
sá' ".ä' äi"lti sss 16totN69 hrsz..ú he|yiség elidegenítése tárgyban

kiírt pá|yázatra aján|atom at az a|ábbiakban fog|a|om össze:

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

A véte|ár megfizetésének módja:

Budapest,

pá|y ázo a|á írása/cégszerű a |á ĺrás

13 4^n



3. számú me||éklet

Budapest V|ll., Baross u' 98. szám alatti 35516/0/A/69 hrsz.-ú helyiség e|idegenítése

. NYILATKOZAT
. végelszámo|ásrót, csődeljárásró|, feIszámolásró|

A|ulírott''.
képvise|etében kije|entem, hogy a társaság

. végelszámo|ás a|att "á||/nem ál|

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

. e||en felszámo|ási e|járás fo|yamatban "van/nincs.

Budapest,

pá|y ázo a|áírása/cégszerű a|á írás

A *-ga| megje|o|t részné| a megfe|e|ó szoveg a|áhuzando.

14 4,,



4. számú mel|ék|et

Budapest Vlll., Baross u. 98. szám a|atti35516/0/A/69 hrsz..ú heIylség elidegenítése

NYILATK OZAT
apá|yázati feltételek elfogadásáról,szerződésktĺtésről, ingatlanszerzésiképességről, ajánlati

kötöttségrőI

A|ulírott...

(név/társaság neve) kije|entem, hogy a pá|yázaI tárgyát rész|etesen megismertem, az ajánIattéte|

fe|téte|eit, a pá|yázati kiírást magamra nézve kÖte|ezoen e|fogadom.

Kije|entem, hogy Magyarországon ingat|anszerzésre jogosu|t vagyok.

Kije|entem, hogy a pá|yázatife|hívásban fogla|t 60 napos ajánIati kötöttségge| kapcso|atos
fe|téteIeket vá||alom'

Budapest.

pá|y ázo a|álr ásal cégszerű a |á í rás

15 "{.,



5. számú me||ék|et

BudapestV|ll., Baross u.98. szám alatti 35516/0/AJ69 hrsz..ú helyiség elidegenítése

NYILATKOZAT
kiíróva| szemben fenná|ló tartozásró|

A|u|írott ......i'. ....... (nóv) mĺnt a

klje|entem, hogy az 
".,." "..""o.;; 

(társaság neve)vezeto tisztségvĺse|ője

- Kiíróva| szemben tartozása (he|yi adó, bér|eti díj stb) * van/ nincs;
. Kiíróval szemben szerzódésben.vá||a|t és nem te|jesített kote|ezettsége * van/ nincs.

amelyeket az a|ábbi okiratokka| igazo|ok:

Budapest,

pá|y ázo a|áÍrásal cégszerű a |á Írás

A -.galje|olt részné| a megfe|e|o szoveg a|áhuzando.

16 4ĺ,,



6' számú me||ék|et

Budapest V|ll., Baross u. 98. szám alatti 355í6/0/AJ69 hrsz..ú heIyiség elidegenítése

NYILATKOZAT
pénzügyi a|kaImasságról

A|u|írott (név) mint a

(társaság neve) vezeto tisztségviselóje,

kije|entem, hogy a pá|yázat tárgyát képezo ingat|an vételárának megfizetésére képes vagyok, a

szÜkséges anyagi eszközök rendeIkezésemre á||nak.

' A szám|avezeto banknál az eImúlt 1 évben sorban á||ás nem volt, ame|yeket az a|ábbi okiratokkaI
igazolok:

2.......

Budapest,

pá|y ázo a|áír ásal cégsze rű a |á í rás

4ő
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7. számú me|léklet

Budapest VlIl., Baross u. 98. szám alatti 35516/0/AJ69 hrsz.-ú he|yiség e|idegenítése

NYILATKOZNT
a kézbesítés helyéről és bankszám|aszámró|

A|ulírott .'. '..... /né. ĺi mint a ... ' (társaság neve)
vezető tisztségvise|ője kérem, hogy a Pá|yázatta| kapcso|atos mĺndennemű nyilatkozatot, fe|hĺvást,
értesítést, vagy más informácĺót, va|amint a Pá|yázatta| kapcso|atos eset|eges jogvitában mĺnden
értesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az a|ábbĺ címre kérem postázni:

Címzett:...

Cím:. '.

Amennyiben az á|ta|am a fentiekben rĺegjelolt címzett a fenti cí,rnen az ĺratot nem veszi át, ennek
kovetkezményeĺt a gazdasági társaság vái|a|ja. Tudomásu| Veszem, hogy amennyiben a címzett a 1..

fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesĺtés a postára adást kÖveto 5. munkanapon
kézbesítettnek rn inosÜ l.

A pá|yázatifelhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvás ár|ására fordított összeget
kérem az a|ábbi ba n kszám |aszám ra,visszautal ni :

Ba n kszám Iav ezető pénzi ntézet:

Bankszám|aszám:' '.

Bankszám|ával rendeIkezni jogosu|t:
(név, lakcím vagy székhe|y)

Budaoest.

pá|y ázo a|áírása/cégszerű a|á írás

4ő,18



8. számú meĺlék|et

Budapest Vll|', Baróss u. 98. szám alatti 35516/0/Á/69 hrsz..ú hetyiség elidegenítése

NYILATKOZAT

A|u|írott kije|entem, hogy cégünk a nemzeti vagyonról sző|ő 2011 . évi CXCVI. törvén1ł 3. s (1) bek. 1 .

pontja szerĺntĺ

a.) át|átható szervezetnek minosÜ|.

b') nem minősÜ| át|áthato szervezetnek.

(a megfetető szoveg aláhuzancio)

A je|en nyilatkozatomat a szervezet vezetojeként bÜntetojogi fe|elosségem te|jes tudatában teszem.

Budapest,

pá|y ázo alá írása/cégszerű a|á írás

4Ĺ,
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9. számú me|lék|et

Budapest Vlll., Baross u. 98. szám alatti 35516/0/A/69 hrsz.-ú he|yiség e|idegenítése

NYILATKOZAT
a pá|yázaton meghirdetett ingatlan megtekintésérő|, á|lapotának megismeréséről

A|u|írott apá|yázaton meghirdetett Budapest Vll|', Baross u.98. szám alatti 35516/0/A69 hrsz..ú
nem |akás cé|jára szo|gá|ó helyĺséget e|ozetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az á||apotát
és arra vonatkozó műszaki táiékoztatást meoismertem'

Budapest,

pá|yázo a|áír ásal cégszerű a|á írás

20
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10. számú mel|ék|et

Adásvételi szerződés

(egy osszegĹĺ fizetéssel)

ame|y |étrejott'egyrészroI Budapest Főváros VIl|. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhe|ye:
,1082 Budapest, Baross u.63-67., adószáma:15735715-2-42' KSH-száma:15735715-8411-321-01,
képviselĺ: dr. Kocsis Máté po|gármester) megbízásábó| és meghata|mazásábó| e|járó Józsefvárosi
Gazdá|kodási Központ Zrt. (1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószám: 25292499-2-42, cégjegyzék
szám: 01-10-048457, KSH-szám: 25292499-6832.114-o1, képvise|i: Bozsik lstván Péter
vagyongazdá|kodási igazgató)' mint e|adó

másrészrő|: .......(székhe|ye: '.......;adószáma 2144'6823-2-43;cégjegyzékszáma:.....; KSHszáma..
..'..; képviseletében e|járnijogosult: ...... vezető tisztségviselő, szÜ|etett.... (szÜletési he|ye és
ideje: ..'.''..; anyja neve: ...'..; szemé|yazonosító igazo|vány száma........; |akcímet igazoló hatósági
ĺgazolvány száma.....'; á||ando lakcíme: ..'...., a képviselet módja: öná||ó)' mint vevő közöttaz
a|ábbiak szerint:

í\

)\

Eladó tu|ajdonát képezi 1/1 tu|ajdoniarányban a Budapest V||l. kerü|et, Baross u. 98. szám
alatti 355t.Q/0/A/69 hrsz.'-ú 497 m2 alapterÜ|etri helyiség a közös tu|aidonbó| hozzátartozo
í 038/1 0000 tu|ajdoni iIletőségge|.

A nemzeti vagyonró| szo|ó2011. évi CXCV|. törvény 14. s (2) bekezdése a|apján a Magyar
A|lamnak - minden más jogosultat mege|ozo _, az 1991 ' évi XXX|I|. tv. 39. $ (2) bekezdése
a|apján pedig a Budapest Fővárosi tnkormányzatnak e|ővásárlásĺjoga van.

Az 1993. évi LXXVI||. tv. - Lakástörvény - a|apján a dm drogerie-markt Kereskede|mi és
Szo|gáltató Kft. bér|onek e|ovásár|ási joga van.

Jogosultak e|ővásár|ási jogukkal, postai kÜ|demény esetén a kÜ|demény fe|adásának igazo|t
napjátó| számĺtott 35 napon be|Ü| é|hetnek. Amennyiben az e|ovásár|ás jogosultja é| jogáva|,
az adásvéte|ĺ szerzodés kozte és Eladó kozott jon |étre. Ez esetben a vevo á|ta| befizetett

Ft, azaz forint osszeget Eladó az e|ovásář|ási jogra vonatkozo nyi|atkozat
kézhezvéte|étó| számított 15 munkanapon be|Ü| a .. á|ta| vezetett .' számÚ
szám|ára visszauta|ja. A ....'...... tudomásu| veszĺ, hogy a befizetett összeg után Eladó
kamatot, vagy bárme|y jogcímen e|számo|andó költséget, kártérítést nem fizet'

Az adásvéte| tárgyát képezo beko|tÖzheto ingat|ant E|adó, az 1993. évi LXXV|||. tv. és a
Budapest Józsefvárosi onkormányzaI3212013. (V||. 15.) számú, a 6612012' (X||. 13') számú
rende|etében, va|amint a Képvise|ő-testÜ|et 4012017. (||. 02.) számú haIároza|ban fog|altak,
i||etve a Képvise|o-testulet . '.12017. (......) számu határozata a|apján 2017. március 17. és
2017. ....... kozÖtt |efolytatott nyi|vános pá|yázat, és a Képvise|ő-testÜ|et '.'.' |2017.
(' . . .. ) szám ú határ ozatába n megá|lap ított nyertes r észére értékes ĺti.

EIadó ezennel e|adja, Vev<í pedig megveszi te|jes tuIajdonjogga|, összes tartozékaiva|,
megtekĺntett ál|apotban véte| jogcímén az 1.) pontban körÜ|írt ingat|an 1l1 arány,j
tuIajdonjogát.

Az 1. pontban körÜ|írt ingatlan véte|ára: ..... Ft.

Vevő2017' év ...... . napján átuta|ássa| megfĺzetett.-...,- Ft-ot, azaz....'.. forintot ajánlati
biztosíték cĺmén a Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt., K&H Bank Nyrt.-nél vezetett
10403387-00028859-0000006 számli szám|Ąára, ame|y összeg a véte|árba beszámít, és
ame|y összeget fe|ek foglalónak tekintenek. Fe|ek a fog|a|ó jogi természetét ismerik és
magukra nézv e köte|ezőnek e|ismerik.

Vevő a fennmaradó .....,- Ft, azaz ... forint véte|árhátra|ékot az adásvéte|i szerződés
a|áírásának idópontjáig a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ zrt.' K&H Bank Nyrt.-né|
vezetett 10403387-00028865-0000007 számú bankszám|ájára banki átutalássa| megfĺzette,
melynek megtörténtét Eladó e|ismeri.

E|adó jelen okirat aláírásával fe|tétlen és visszavonhatat|an hozzĄáru|ását adja vevő
111 arányú tu|ajdonjogának bejegyzéséhez, egyben kéri saját tuIajdonjoga tcirlését.

4.)

6.)

7.)

8.)

e.)
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10.)Vevő az ingat|ant megtekintette, a vonatkozó műszakitájékoztatást ismeri. Yevő az ingat|an
eset|eges hĺányosságai címén az E|adóva| szemben semminemű igéný nem támaszthat.
Eladó nem szavato| az ingatlannak a tu|ajdoni |apon fe|tĹintetett térmértékéért.

11.)Eladó tájékoztatja vevőt, hogy az ingat|an bér|ője a dm drogerie-markt Kereskede|mi és
Szo|gá|tató Kft.

12,)Yevő vál|alja, hogy a he|yiségben 2020. december 31-ig a dm drogerie-markt Kereskede|mi
és Szolgá|tató Kft. á|ta| Üzeme|tetett drogéria, háztartási és kozmetikai vegyiáru-Üz|et
műkodését biztosítja.

,13.)EIadó kije|enti, hogy fentieken tú| az ingat|an per-, teher- és ĺgénymentes.

14.)Eladó aze|ovásár|ásijog.gyakor|ásáró| szili |emondó nyi|atkozatok megérkezését, vagy az
elovásár|ási jogra vonatkozo nyĺ|atkozat megadására rende|kezésre á||ó határidó lejártát
koveto 5 napon be|Ül kote|es az ingat|an birtokátVevőre átruházni. Vevő etto| az idopontti|
kezdodoen vise|i az ingatlan terheit, és szedi hasznait, ebben az időpontban szá|| át a
kárveszé|y vise|ése is. Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy a birtokátruházásrő|jegyzőkönyvet
vesznek fe|, alne|yben rögzítik a va|amennyi kozműmérő ál|ását; amelY mérőá||ásig

' va|amennyi rezsĺ-, és kozműko|tséget bérlo viseIi, míg ezen időpontto| és mérőá||ásoktó|
kezdődoen a hivatkozott rezsi-, és ktzműko|tségeket Vevő tartozik megfizetni. Vevő a birtok
átruházást követő honap első napjátó!fizeti az ingat|an fenntartási költségéit'

í5')Eladó kijelenti, hogy az ingat|anna| kapcso|atban közuzemi díjtartozása nincs. Tekintettel
arra, hogy Eladó erre vonatkozóan igazo|ást Vevőnek nem.mutatott be, amennyiben az
adásvéte|i szerzodés a|áírásának napját mege|oző idoszakra vonatkozo tartozást á||apítanak
meg, annak megfizetésére E|adó köte|ezettséget vá||a|'

16.)Felek a Po|gáriTörvénykönyv 6:98' $ (2) bekezdés a|apján kizárják mind E|adó, mind Vevő
feltűnő értékarányta|anságon alapu|ó esetleges megtámadási jogát.

17.)Vevő Magyarországon bejegyzett természetes szemé|ylgazdasági társaság, ezt E|adónak
bemutatott és eredetben átadott szemé|yazonosító okmánnya|/Cégkivonattal és A|áírás
mintával/Aláírási címpéldánnyal/ igazo|ta. Vevő je|en okiraÍ' a|áírásáva| kije|enti, hogy a
Nemzeti Vagyonról szóló törvény a|apján át|átható szervezet, ingat|anszerzési képessége
nincs kor|átozva.

1B.)Vevő tu|ajdonjogának bejegyzését a Budapest Főváros Kormányhivatalának Fö|dhivata|áná|
EIadó kére|mezi, amelynek kö|tségét Vevő fizeti meg'

19.)Vevő tudomásu| veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruházási il|etéket ke||
fizetnie.

20')2012.január 1. napjátó| a176120o8. (V|.30.)Korm. Rendelet,l. s (3)b.pontja a|apján Eladó
köte|es energetikai tanúsĺtványt készíteni és azt Vevő részére átadni' Vevő je|en okirat
a|áírásáva| kijelenti, hogv a azonosító számma| e||átott energetikai
tanúsítványt átvette.

21.)Yevő a szerződés megkotéséveIkapcsolatos e|járásiko|tségek címén az1.670,- Ft/szemé|y
JUB eljárási díjaI, az 5'500,- Ft + Afa e|járási díj összeget és 6.600,- Ft fö|dhivatali e|járási
díjata szerződés aláírását mege|ozoen megfizetett Vevő kéri, az errő| szó|ó számlát részére
megkÜ|deni.

Z2.)E|járo ügyvéd tájékoztatja Fe|eket, hogy a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelozéséro| és megakadá|yozásáró| szo\ó 2007. évi CXXXV|. torvény rende|kezései
szerint azonosítási köte|ezettség terhe|i Fe|ek adataivonatkozásában. Fe|ek kije|entĺk, hogy
adataik a szerzodésben helyesen kerÜ|tek rogzítésre az á|taluk bemutatott szemé|yi
azonosító okmányok aIapján.

23.)Fe|ek je|en szerződés a|áírásáva| fe|tétlen és visszavonhatatlan hozzĄáru|ásukat adják
ahhoz, hogy e|járó ügyvéd okirataikró| fénymáso|atot készítsen, és azokban rögzített adataikat
a szerződésse| egyÜtt keze|je.

24.)Fe|ek tudomásuI veszik e|járó Ügyvéd tájékoztatását, ame|y szerint adataikat az információs
önrende|kezésĺ jogró| és az információs szabadságró| szó|ó 2011. évi CX||. törvény
rendeIkezései szerint kizáro|ag je|en szerződéshez kapcso|ódi megbízás, i||etve a
jogszabá|yokban meghatározott köte|ezettsége te|jesítése érdekében keze|heti.

25.)Felek kije|entik, hogy jelen jogLigy|et nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus
Íinanszírozása mege|őzéséro| és megakadályozásáro| szo|i 2007. évi CĐ(XV|. torvénybe.
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26.)Jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. adásvételre vonatkozó, il|etve az
ide vonatkozi jogszabá|yok je|en szerződés a|áírásának napján hatá|yos rendelkezéseĺ az
irányadók.

27.)Fe|ek meghata|mazzák ........'. budapesti (''' .:.......-.. sz. alatti) Ügyvédet, hogy őket je|en
jogügy|et kapcsán a fö|dhivata|i e|járás során az Ügyvédĺ torvényben írt te|jes jogkörre|
képvise|je.

Fe|ek a fentĺ okiratot e|o|vasták, megértették, és mint akaratukkaI mindenben egyezot,
heIybenhagyólag aláírják

I '.

Budapest, 2017. éu '....' ho ''.... ' napján.

.. BudapesťFováros VľÍĺ:' kerĹilet.'|ozsefuárosi ....':'.:.....

onkormányzat,.mint eladó megbízásából e|járó . ' Vevő .

Józsefvárosi Gázdä|kodási Kozpont Zrt.
kéovise|i: Bozsĺk István Péter
vagyo n gazdá| kodási igazgatő

A je|en'okiratot...'.''....' budapesti (.'..'.'''.' székhe|y: ... .)ügyvéd készÍtettem és
ellenjegyzem.

Ke|t: Budapest, 2017. év ........ hó ....'. napján.

okiratkészítő Ügyvéd
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11. számu me|léklet

Adásvéte!i szerződés füg gőben tartással

(banki hiteles)

ame|y |étrejott egyrészro| Budapest Főváros Vlll. kerület Józsefvárosi onkormányzat (székhe|ye:
,l082 Budapest, Baross u. 63-67., adoszáma: 15735715-2-42, KSH-száma: 15735715.8411-321-01,
képvise|i: dr. Kocsis Máté po|gármester) képviseletében e|járó .Józsefvárosi Gazdálkodásĺ Központ
Zrt' (1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószám: 25292499-2-42, cégjegyzék szám.. a1.10-048457,
KSH-szám: 25292499-6832-114-01, képvise|i: Bozsik István Péter vagyongazdá|kodási igazgató),
mint e|adó

másrészro|: .....' (székhe|ye: '.......;adószáma..21446823-2-43;cég1egyzékszáma. .'...; KSH száma-.
.....; képviseletében eljárnijogosult: '..... vezető tisztségviselő, szÜletett.... (születési he|ye és
ideje: ........; anyja neve' .''...; szemé|yazonosító igazo|vány száma: ......; |akcÍmet igazo|ó hatosági
ĺgazo|vány száma: ....; á|landó lakcíme: .'....; a képviselet módja: öná|ló)' mint vevő közöIt az
a|ábbiak szerint:

1.)

2.)

E|adó tu|ajdonát képezi í/1. tu|ajdoni arányban a Budapest VlIl. kerü|et, Baross u' 98. szám
a|atti 35516/0/AJ69 hrsz.-ú 497 m2 a|apterÜ|etű helyiség a közös tu|ajdonból hozzátarIozo
1 038/'1 0000 tu|ajdoni i||etőségge|.

A nemzeti vagyonró| szo|o 2011' évi CXCVI. törvény 14' s (2) bekezdése a|apján a Magyar
A|lamnak - minden más jogosu|tat megeloző _, az 1991' évi XXX|I|. tv. 39. $ (2) bekezdése
aIapján pedig a Budapest Fovárosi tnkormányzatnak e|ovásár|ásijoga van.

Az 1993. évi LXXVI||. tv. - Lakástörvény - a|apján a dm drogerie-markt Kereskede|mi és
Szolgá|tató Kft' bér|őnek e|ővásárlási joga van.

Jogosultak e|ovásárlásijogukka|, postai kÜ|demény esetén a kÜ|demény fe|adásának igazo|t
napjáto| számÍtott 35 napon belÜ| é|hetnek. Amennyĺben az e|ovásár|ás jogosu|tja él jogával'
az adásvéte|i szerzodés kozte és E|adó közott jön |étre' Ez esetben a .'...... álta| beíizetett

Ft, azaz forint osszeget Eladó az e|ovásár|ási jogra vonatkozó nyi|atkozat
kézhezvéte|éto| számított 15 munkanapon be|Ü| a .. á|tal vezetett .. számú
szám|ára visszauta|ja. A ........... tudomásul veszi, hogy a befizetett összeg után Eladó
kamatot, vagy bárme|y jogcímen e|számo|andó kö|tséget, kártérítést nem fizet.

Az adásvéteĺ tárgyát képezo beko|tözheto ingat|ant E|ado, az 1993, évi LXXV|l|' tv. és a
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat32l2o13' (Vl|. 15.)számú, a6612012. (x||.13')számú
rende|etében, va|amĺnt a Képviselo-testÜ|et 40l2o17. (||.02-.) számú határozalban fog|a|tak,
i||etve a Képvise|o-testu|et . ..12076. (.'....) számÚ határozata a|apján 2017' március 17. és
2017.........'..' között |efo|ytatott nyi|vános pá|yázat, és a Képvise|ő-testÜ|et ..... |2017 ( )

számú határozatában megá||apított nyertes részére értékesítĺ'

EIadó ezennel e|adja, Vevő pedig megveszĺ te|jes tuIajdonjogga|, összes tartozékaival,
megtekintett á||apotban véteI jogcĺmén az 1.) pontban körÜ|írt ingat|an 1l1 arányu
tuIajdonjogát.

Az 1. pontban korÜ|írt ingat|an véte|ára: ..... Ft.

Vevő2017. év.....' . napján átutalássa| megfizetett.....,- Ft-ot, azaz....... forintot ajánlati
biztosíték címén a Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt., K&H Bank Nyrt.-né| vezetett
10403387-00028859-0000006 számú szám|Ąára, amely tisszeg a véte|árba beszámít, és
ame|y összeget fe|ek fog|a|ónak tekintenek. Fe|ek a fogla|ó jogi természetét ismerik, magukra
nézve kote|ezőnek e|ĺsmerik.

Vevő a fennmaradó .....,- Ft, azaz..........'. forint véte|árhátra|ékot az adásvéte|i szerzodés
aláírásának napjátó| számított 90 napon be|Ü|, .. .' Bank álta| fo|yósított hite|bŐ| fizeti
meg - amennyiben E|adó erre vonatkozoan másként nem nyi|atkozik -, a Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ zń.' K&H Bank Nyrt.-né| vezetett 10403387-00028865-0000007
számú bankszám|ájára banki átuta|ássa|.

Felek kozösen kérik a Fö|dhivatalt, hogy a Vevő tulajdonjog bejegyzését tartsa függőben a
tuIajdonjog bejegyzés iránti engedély benyújtásáig, de legfe|jebb .'... napjáig

3.)

4.)

8.)

6.)

7.)

e.)
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10.)E|adó az adásvéte|i szerzodés megkttéséve| egyidejűleg az ingat|anra vonatkozoan a|áirja
és e|lenjegyzó Ügyvédné| (.''.) Ügyvédi |etétbe helyezi a tu|ajdonjog bejegyzésére vonatkozo
nyi|atkozatát, ame|yben fe|tét|en és visszavonhatatlan be|eegyezését adja saját tuIajdonjoga
tör|éséhez és Vevő 1l1 arányú (egész) tu|ajdonjogának véte| jogcímen torténo
bejegyzéséhez.

11.)Letéteményes Ügyvéd az 6. pontban írt véte|ár hiányta|an megfizetésérő| szó|o ĺgazolás
bemutatását kovető B napon be|u| jogosu|t és kÖte|es a bejegyzési engedé|ý a Budapest
Főváros KormányhivatalX|. kerÜ|eti Hivata|ához benyÚjtani, vagy vevő, i||etve a hite|t fo|yosító
bank részére kiadni.

12.)Amennyiben a Véte|ár kifizetésére legkésobb . '. '.. napjáig - bármi|yen okná| fogva - nem kerü|
sor, i||etve annak megtörténtét a fe|ek a fenti idópontig nem igázo|ják |etétkeze|ő Ügyvéd e|őtt
továbbá, ha a je|en szerzodés a fentĺ idopontig bármi|yen okbil meghiÚsu|, és erro| a
|etétkeze|o ügyvéd hite|t érdem|oen tudomást szerez, akkor a letétbe he|yezett bejegyzési
engedélý |etétkeze|o ugyvéd kote|es haladékta|anul megsemmĺsíteni'

13.)Fe|ek a je|en szerzodés a|áírásá',la|, |etéteményes ugyvéd pedig a szerzodés e||enjegyzéséveI
a 10-12. pontban rogzített |etéti szabá|yokat elfogadja.

14.)Vevő az ingat|ant megtekintette, a vonatkozó műszaki tájékoztatást ismeri' Yevő az ingat|an
eset|eges hiányosságai címén.az Eladóva| szemben semmĺnemű igényt nem támaszthat.
tladó nem szavatol az ingat|annak a tu|ajdoni |apon fe|tÜntetett térmértékéért.

15.)E|adó tĄékozÍatja vevőt, hogy az ingat|an bérloje a dm drögerie:markt Kereskede|mi és
Szo|gá|tató Kft'

16.)Vevő vá||a|ja, hogy a he|yiségben 2020. december 31-ig a dm drogerie-markt Kereskedelmĺ
és Szo|gá|tató Kft. álta| Üzeme|tetett drogéria, háztartási és kozmetikai vegyiáru-Üz|et
mĹjkodését biztosítja'

17.)Eladó kije|enti, hogy az ingat|an a fentieken tú| per-, teher- és igénymentes'

18.)Eladó a te|jes vételár megfizetését kovető 5 napon be|t]| köteles az ingatlan birtokát Vevőre
átruházni' Vevő ettő| az időponttó| kezdodoen vĺse|ĺ az ingat|an terheit, és szedi hasznait,
ebben az idopontban szá|l át a kárveszé|y vise|ése is. Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy a
birtokátruházásro| jegyzokonyvet vesznek fe|, ame|yben rogzítik a va|amennyi ktzműméro
ál|ását, ame|y méroállás|g va|amennyi rezsi-, és kozműkoltséget bér|o vise|i, míg ezen
idopontto| és méroá||ásoktó| kezdodően a hivatkozott rezsi-, és kozmtjko|tségeket Vevő
tartozik megfizetni. Vevő a birtok átruházást követő hónap első napjától fizeti az ingat|an
fenntartási kö|tségeit'

19')Eladó kije|entĺ, hogy az ingat|anna| kapcso|atban közÜzemi díjtartozása nincs. Tekintette|
arra, hogy E|adó erre vonatkozoan igazo|ást Vevőnek nem mutatott be, amennyiben az
adásvéte|ĺ szerzodés a|áírásának napját megeloző időszakra vonatkozó tartozást á||apítanak
meg, annak megfizetésére EIadó köte|ezettséget vá||a|.

20.)Fe|ek a PolgáriTörvénykönyv 6.98. $ (2) bekezdés a|apján kizárják mind Eladó, mind Vevő
fe|tűno értékaránytalanságon a|apu|ó eset|eges megtámadási jogát.

21.)Vevő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ezt E|adónak bemutatott és
eredetben átadott Cégkivonattal és A|áírás mintáva|/A|áírási címpéldánnya| igazo|ta. Vevő
je|en okirat a|áírásáva| kije|enti, hogy a Nemzeti Vagyonró| szó|ó törvény a|apján át|átható
szervezet/ingatlanszerzési képessége nincs kor|átozva'

22.)Vevő tulajdonjogának bejegyzését a Budapest Fováros Kormányhivatalának FoIdhivata|áná|
E|adó kére|mezĺ, amelynek kö|tségét Vevő fizeti meg'

23.)Vevő tudomásu| veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonáIruházási illetéket kell
fizetnie.

24.)2012. január 1. napjátó| a17612008. (Vl.30.) Korm. Rende|et 1. s (3) b pontja a|apján Eladó
köte|es energetikai tanúsítváný készíteni és azt Vevő részére átadni. Vevő je|en okirat
a|áírásáva| kijelenti, hogy a ... ... azonosító számmal e||átott energetikai
tanúsítváný átvette.

25.)Vevő a szerzodés megkotéséveI kapcso|atos e|járási ko|tségek címén az1.670,- Ft/szemé|y
JUB e|járási díjat, az 5.500,- Ft + Afa e|járási díj összeget és a 2*6.600,- FUingat|an
fo|dhivatali e|járási il|etéket a szerzodés a|áírását mege|ozoen megfizetett' Vevő kéri, az errő|
szóló szám|át részére megkÜ|deni. ł
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26.)E|járo ugyvéd tájékoztatja Fe|eket, hogy a Pénzmosás és a terrorĺzmus finanszírozása
mege|őzésérő| és megakadá|yozásáró| szo|o 2007. évi C)fiXVl. torvény rende|kezései
szerint azonosítási köte|ezettség terhe|i Fe|ek adataĺvonatkozásában. Fe|ek kije|entik, hogy
adataik a szerzodésben he|yesen kerültek rögzítésre az á|ta|uk bemutatott szemé|yi
azonosító okmányok a|apján.

27.)Fe|ek jelen szezódés a|áírásáva| feltétlen és visszavonhaÍat|an hozzĄáru|ásukat adják
ahhoz, hogy e|járó ügyvéd okirataikrólfénymáso|atot készítsen, és azokban rögzített adataikat
a szerződésse| egyÜtt keze|je.

28.)Felek tudomásuI veszik e|járó Ügyvéd tájékoztatását, ame|y szerint adataikat az informácĺós
önrende|kezési jogról és az információs szabadságró| szó|ó 2011. évi CX|l. törvény
rendelkezései szerint kizáró|ag jeIen szerzodéshez kapcsolódó megbĺzás, i||etve a
jogszabályokban meghatározott kötelezettsége te|jesítése érdekében.keze|heti.

29.)Fe|ek kije|entik, hogy je|en jogÜgy|et nem Ütkozik a pénzmosás és a ' terrorizmus
finanszírozása mege|őzésérő| és megakadá|yozásáró| szo|ő Zoo7 . évĺ CXXXVI. törvénybe.

30.)Je|en szerzodésben nem szabá|yozott kérdésekben a PtK. adásvĘtp|re úönatkozo, i|letve az
ide vonatkozo jogszabá|yok je|en szerzodés a|áírásának napján hätá|yos rende|kezéseĺ az
irányadók.

31.)Fe|ek meghata|mazzák .'.'...... budapesti (... '' sz' aĺattĺ) Ügyvédét, hogy o'ket je|en
jogÜgy|et kapcsán a fÖ|dhivata|i e|járás során az Ügyvédi törvényben Írt te|jes jogkörre|
képvise|je.

Fe|ek a fentĺ okiratot e|o|vasták, megértették, és mint akaratukka| mindenben egyezot,
heIybenhagyiIag a|áírják

Budapest, 2017. év '.'..' hi '''..'. napján.

Budaoest Főváros V|||. kerÜ|et Jizsefuárosi
onkormányzat eladó megbízásábó| eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
képvise|i: Bozsik |stván Péter
va gyo n gazd á| kod ás ĺ igazga|ó

A je|en okiratot ... budapesti (... ''....', székhely: '.
ellenjegyzem.

Ke|t: Budapest, 2017. év ........ hó .'''.. napján'

okiratkészíto Ügyvéd

všVU

.. ' '. .) ügyvéd készítettem és
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12. számú me||ék|et

osszefogta|ó a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi követe|ményeiről, tájékoztatás
az át|átható szervezet fogalmáró|

Az aján|atot a társaság képvise|ője mĺnden o|dalon kézjegyéve| kote|es e|látnĺ.

Az Ąán|atna k fo|ya matos sorszámozássa I kel I rend e| kezn ie'

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

Az Ąán|atot két pé|dányban, kÜ|ön lezárt borítékban ke|| benyújtani, a'z egyik pé|dányon
fe|tüntetve az,,Eredeti pé|dány'', a másikon a ,,Máso|ati pé|dány'' szöveget.

A borítékon a kovetkezo szöveget ke|| és |ehet fe|tüntetni: ,,Budapest V|||., Baross u. 98.
szám a|atti 35516lot N69 hrsz.-ú he|yĺség elidegenítése''.

Az aján|atot séńet|en borítékban ke|| benyújtanĺ, sérÜ|t, fe|nyitott Łiorítékot a Bonyo|ító nem
vesz át.

Ahoĺ az nincs ie|ezve, hogylpnaso|at ĺs e|egendő, az eredeti igazo|áqt,kel| csatolni az
aján|athoz. . 

i

AzĄán|ati biztosíték befizetéséné| a köz|emény rovatba a kovetkezőt ke|| beírni. aján|ati
biztosíték

Az aján|at tartalmát a kovetkező sorrendben ke|l összefűzni:

1. Je|entkezési |ap

2. Aján|ati összesítő

3. Eredeti, 30 napnál nem régebbĺ cégkivonat

4. Eredeti a|álrási cÍmpéldány

5. A Ptk. e|őírásai szerinti bizonyító erejű meghata|mazás, amennyiben az a)án|atot nem
a cég képvĺse|oje írja a|á

6. Pá|yázati dokumentáció megvásár|ásáro| szoló bevéte|i pénztárbizony|at másolata

7. Aján|ati biztosíték befizetésérol szolo igazo|ás máso|ata

8. NyiIatkozatvégeIszámolásro|, csőde|járásrol,feIszámolásró|

9. Nyi|atkozat a pá|yázati feltéte|ek e|fogadásáró|, szerzodéskotésrő|, ingatlanszerzési
képességro|, ajánIati kotottségro|

10. Nyilatkozat ado és adók módjára behajtható köztańozásró|; KiírovaI szemben fenná||ó
tartozásró|

11. NAV igazo|ása

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

13' BérbeadóvaI szemben fennálló tańozás igazo|ása (beszerezhető: Józsefvárosi
Gazdá|kodási Központ zrt. 1083 Budapest, |-osonci u' 2., és Budapest Józsefvárosi
onkormányzat Polgármesteri Hivata|a Pénzügyi Ügyosztá|y 1082 Budapest, Baross u.

63-67. ll. em.)

14' Nyi|atkozat pénzügyĺ alkalmasságró|

15' Nyi|atkozat a kézbesítés he|yérő| és a bankszám|aszámro|

16. Nyilatkozatát|áthatószervezetrő|

17. Az adásvételĺ szerzodésseI kapcsolatos észrevéte|ek, módosĺtásijavasIatok
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At|átható szervezet:

A 2011. évi CXCV|. tv. 3. $ rende|kezései alapján át|átható szervezet:

1. átlátható szervezet:

a) az á||am, a kö|tségvetési szerv, a koztestÜ|et, a he|yi önkormányzat, a nemzetĺségi
önkormányzat, a társu|ás, az egyházi jogi szemé|y, az o|yan gazdá|kodó szervezet,
ame|yben az.'á||am Vagy a he|yi önkormányzat kÜ|ön-ku|ön vagy egyÜtt 100%-os
részesedésseI rende|kezik, a nemzetközi szervezet, a kL]|fö|di áĺ|am, a kü|fö|dĺ
helyhatóság, a kü|fo|di á||ami vagy helyhatósági szerv és az Európai GazdaságiTérségről
szóló megá|ĺapodásban részes áĺ|am szabá|yozott piacára bevezetett nyi|vánosan
m űkodő részvénytársaság,

b) az o|yan be|fö|di vagy kü|fö|di jogi szemé|y vagy jogi személyĺséggel nem rende|kezo
gazdá|kodó szervezet, ame|y megfe|el a kovetkező feltéte|eknek:

ba)tu|ajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő|
és megakadá|yozásáró| szó|ó torvény szerint meghatározott tény|eges tu|ajdonosa
megismerhető,

: bb)az. EÚrópai Unió tagá||amában, az Euripai Gazdasági Térségrő| szó|ó
. megá||apodásbá.n részes á||amban, a Gazdasági Együttműködési és Fej|esztési

Szervezet tagá|lamában Vagy olyan á||amban rende|kezik adói||etőségge|, ame||ye|
Magyarországnak a kettős adóztatás eIkeru|ésérő| szó|ó egyezménye Van,

bc) nem minősĹlI a társasági adóról és az osztalékadoro| szó|o törvény szerint
meg határozott e||enőrzÖtt ku |fö|d i tá rsaság nak,

bd)a gazdá|kodó szervezetben közvet|enu| vagy közvetetten több mint 25o/o-os
tu|ajdonna|, befo|yással vagy szavazati joggaI bíró jogi személy, jogi szemé|yiségge|
nem rende|kezo gazdá|kodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti
fe|téteIek fenná ||nak ;

c) az a civi| szervezet és a vízitársu|at, ame|y megfe|e| a következo fe|téte|eknek:

ca) v ezetó tĺsztségvise|oi megismerhetők,

cb) a civi| szervezet és a vízitársu|at, valamĺnt ezek vezetó tisztségvise|oi nem átlátható
szervezetbe n nem rendelkezn ek 25o/o-ot m eg ha |adó részesed ésse|,

cc) székhe|ye az Európai Unio tagá||amában, az Europai Gazdasági Térségrő| szó|ó
megál|apodásban részes á|lamban, a Gazdasági EgyÜttmuködési és Fej|esztési
Szervezet tagá|lamában Vagy o|yan á||amban van, amellye| Magyarországnak a
kettős adóztatás eIkeru|ésérő| szó|ó egyezménye Van;

9, meghatározó befolyás: az a kapcsolat, amelynek révén term'észetes szemé|y, vagy jogi
szemé|y egy jogi szemé|ynek tagja vagy részvényese, és

a,) jogosu|t e jogi személy vezeto tisztségvise|ői Vagy feIugyelőbizottsága tagjaĺ
többségének megvá|asztására és visszahívására, vagy

b) a jogi szemé|y más tagjaiva| vagy részvényeseive| kötött megá||apodás a|apján egyedÜ|
rende|kezĺk a szavazaÍok több mint ötven száza|ékáva|:

3. s (2) Az (1) bekezdés 1. pont b) és c) a|pontjában fog|a|t fe|téte|eknek va|ó megfe|e|ésrő|
a szerzodő fé|nek cégszerűen aláírt módon nyi|atkoznia ke||. A va|ót|an tarta|mú nyi|atkozat
a|apján kotött szezodés semmĺs.

i.1

28 ď.33
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Avant. l mmo M érnoki és l gazságil gyi Szakértói Kft' 2

ÉnľÉxelÉs l eEoľ{YínłÁľY

A kívĹiljegyzett uzlethelyiség forgalmĺ értékét a fordulónapgn az a|ábbiak szerĺnt állapítottui<
meg:

Övezeti besoro|ás: Magdo|na negyed

Fö|dszint
A fo|dszinti uz|ettér a|apterülete m2

Szárnított faj|agos forga|mi érték Ftlm2
A fö|dszinti üz|ettér számított forga|mi értéke Ft
Pince
A pince a|apterü|ete m2

Számított fajlagos forgalmi érték Ft/mz
A pince számított forgalmíértéke Ft

Földszint és pínce számított forgalmi értéke Ft
Fö|dszint és pĺnce forga|mi értéke osszesen, kerekítve Ft

Az albetétre jutó földterÜlet nagyság a m2
Az albetétre jutó fo|dtenilet értéke Ft

345,20

399 763
í37 998 í66

15'l ,80
152 664

23 174 409

161 172 575
í6ĺ í70 000

114,60
í0 310 000

$.v.sJd.'r J,orLl
Bártfaĺ Lászlő

okĺ. ü. mémĺĺk
íngatĺanforga|mi igazságugyi szakértó

;ĺlseľĺ*' ĺle ĺ ĺłěiiiłäř,äi-ffi,tiřä

. .f .. ,/ í}ŕ,ł!nn t ł
zo ĺd ł." ł.í.l**Ę-ľi*!';.łľnnué* 

**"\

Ei 5144

ę-k'"--.ďý

ąr
BudapestVĺ||. Baross u' 98. 35516/0iÁl69 hrsz



Avant. l mmo MérnÖki és lgazságÜgyi Szakértöi Kft'

1. E|őzmények

A Józsefvárosi Gazdá|kodási ftl1no[z|. megbĺzási. Ę'"j:1:oódése 
alapján az

Avant.lmmo lvlérnoni?ś-löä'=agübvi s=".ŕáńářrtt. elkészĺtette a kĺvúljegyzett ingattan for-

galmĺ értékbecs|ését.

2' Alape|vek, feltételek

. A megbĺzók á|ta| rendelkezésre bocsátott adatok va|idiságát és teljességét nem vitattuk'

- Az átadott adatok ;Öřiääiůl iogi természetű vizsgálat nem történt.

- A vizsgá|at során až ĺngatlant .,"*.,"uää;;äffiińosĺtettÜk, más je|tegű, invazĺv, stati.

lĺ*ľľin*IiJ5..''ilťä"#'l"**ĺ. a1vagqk eroĺof{1ir1át nem rogzítetti.ik, ezekért, i||et-

ve a fe|fedezésuxrrä š;ij ěgä. ;'áre'.t*t"*ért nem viselunk fe|elősséget.

- A forgalmi éľték *"gh;iffi;á*ĺ "i ňg.tl.n egészbeĺ torténő értékesĺtését tételeztük

fel. Az ingatlant tenä,iřéňt"', bĺrtokba vehetó állapotban értéke|tÜk.

- A szakvé|emény kizáróĺag az ĺ. ponřn;jď;üěř;készu|t, bármely egyéb célra torténö

felhaszná|ása nem.9ngedélyezett. ..' _ lntra.-a fordulónapra- vonatkozik'
- A szakvélemenyoän"szereplő érték mindis egv {9tt jo,!.q1

meĺt azérték nagysága folyam"tosan uälio'řŕ. n befektetők és tulajdonosok az adott va-

gyontárgyat,." g",ä-".ägi, ńórĺtĺr,ai' jogi kńye.eiuált*a.at és az ezekkel összefijggő koc-

kázatot m|noen .o"řä"iň""l uiáno ińto-r'aciol. bińokában másként ítélik meg.

- Minden adat és tény, ami a szanvelemáiý.u"n '."'"pel, 
|egjobb tudomásunk szerint helytá|-

li és ponto". r"rŕůtäásur soran "' "ř"j,h;ib-gón-.i*"ag!a| 
jártunk e|, de 

'nem 
válĺalunk

felelösséget olv"n läJ, 
-vercmény 

u"gv-ü".'leš pontossa*gäért, amit mások adtak át ré-

szĹin}<re.
- A szakvé|emény kizárótag a meo,tizó részére készÜ|t, illetékte|enek semmilyen formában

nem hasznáthatják iJ 1"ň ńo'r,"iir 
-nyĺvanos:.?gi" 

'-".ľ 
a dokumentum részei, sem egé.

sze a készítő erozätä ĺiäsneri jovánagyása néĺkti|'-ł szakvélemény a Ptk. 86's (1-4) bekez-

ä3!. 
"iáólan 

to'énny"l védett sze|lemi aĺkotás.

3. Tanúsĺtvány

A szakvé|emény készítoje tanús,ĺtja, hogy az á|la|atett megá|lapítások lgal?k, és helytálliak'

a megbízott ttlggJä, di; ůĺi9.é{ -e';í,f.ög;@!łj1l1e$ft értélđöl. A véleményben foglalt

elemzéseket, "él#; 
;y;k;łď"ká á ĺ<orlatózo f eltéte lek h atáro lj ák be.

4. Az ingatlan |eĺrása

n oeltile|érhető

BudapestVIlĺ. Baross u. 98. 35516/0/r'ü69 hrsz



Avant. |mmo Mérnoki és lgazságtlgyi Szakértői Kft. 4

Az épii|et ie|lemzői
Szintszám P + F + 5 em' + beépítetttetőtér

Épĺtesiev XX. sz. eleie

A|apozás Sávalapozás
FĹiooóleqes teherhordó szerkęze.! TéqIa

Fodémek Acé| qerendás kozbenső, fagerendás záró

Tetó kialakítása' héjalása Maoastetó, bitumenes zsindely héjalág

ĺitĺĺszari ál I apota, Śze!!Ięy9!ę!ezÉ99g Gvenqe 40 %

Hóm lokzati repedések; sL']lyędgg Haiszálrepedés, feluleti repedés
pince attapota, bejárat magaqgégq Vizes, beiáľat az uz|et pad|ószln.ljqq!

Pad|ás ál|apota Tetötér lakásokka| beépĺtve

Elektromos energĺa KozÜzemi hálózatra csat|akoztatva

Vĺzellátás Kozuzem i hálózatra csat|akoáatva

Gázvezeték Közuzem i há|ózatra csatlakoztatva
"Csatoma Kozuzemi hálózatra csat|akoztatva

Szemétszállítás Kozüzemi szo|gá|tatás .'

A he|yiség jellemzői
Kozos tulaidoni hányad 1.038/10.000

Alapterü|ete ffi m2 földszint, 151,80 m' pince

Be|magassága Foldszintifodém: 3,52 m, az uzĺettérben az álmennyezet
a|att 3,19 m, a pincében 2,39 m

Táiolás šärok' a gaross utcára és a Koszorú u-ra is van p

ÉoÜleten be|üli e|he|yezkedése Jó
Tulaidonos nn vĺl. t<er. Önkormánvzat111
Bérlő dm Kft.

E|eKromos energĺa
Vĺzel|átás KozÜzemi hálizatra csat|akoztatva, vĺzira van

FUtes Elektromos kazán, me|egvizes radiátorot

MeIeqvíz Elektromos boiler 120 l-es

Gázvezeték Mérőóra van, hasznáĺaton kĺvül

Csatorna Kozüzem há| ozatr a cs at la koztatva

Szemétszá|lítás Kozuzem szoIgáltatás

A|aprĄzi e|térés A válaszfa|ak elbontásával a funkciónak megfe|elő L
a|akú üzĺettér iött |étre

Fe|Ü|etképzések típusa Kozeoes
Felületképzések á||apota Kozepes

ra '-f
5-t^
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Avant.Immo Mérnokĺ és lgazságtlgyĺ Szakértoĺ Kft'

A helyiség helyiségstruktúrája és fe|ületképzések

K|íma, frités

Éľtexmódosító tényezők

ąncĺęiłąŤ .uztettérnől'
\/i7eŚ nince talaK ..

Acéltaĺtály a pľceperr (haszná|aton kĺvül)

5. Értékrépzés

5.1. 
^zingat|an 

értéke|ésének módszere

Az Ä|óeszkoz Értére|ök Európai Cso,portja (TEGoVA) aĘ1|9sa a|apján az ingatlan jel|egére

való tekintettel a pia'ciássieńäsonlító-.j''"tJ'-"r"p"'*łul. megáliapítás módszerét a|ka|-

rnaáuk. Figyelembe ""tiuxż 
ż5l1997. Üil|:.;)' ;'ńidosĺto sažoao Nlll. 29.) sz. PM, az

54t1gg7 ,(V||l.1.) FM;;:;;no"rát, "' e1,,op"."ĺ uqítl:l-Standards (EVs) 2003. és 2006'

évĺ értékelé*i t'aoväňv, " 
n"á"pest',,lozś-eľvárosi Önkormányzat 16/2005. (ĺV.20') és a

;äd;;iiJ 5a2oo6 (Xl|. 15.) rendelet elójrásaĺt.

Az ingatlanor eĺereré*J á,ii"t"tt ĺer"ääiläzért helyszĺnĺ szemlét tartottunk, fényképeket

készítettunk, s'on"ii.řa]át*iáta,t ugy^r, xoiný"'":tt9nu.lmáňvi végeztunk, 9P "' Önkor-

mányzatnál into,*aibäTť,"nx.-n-ĺo,g"rmi eiär *"gältáp'iasához tátnasžnánuk a NAV llletékhĺ.

vatali, a nyomtatott;;;' e|ektróniku'l;;k;;jřóbáń ĺ"lt"tr'"tő, valamĺnt a más szakcégek

á|tatrende|kezesunkäo*,átott árakat, ä;;Ä;;.i.lmmo Kft. adatbázisának informáciiit.

Az Angol Királyi Vagyonértékelők'szĺiveiséll ĺ*aśl *':1ľ az oMV (open Market Value)

azaz anyílt piaci ert-e,x-az, az ár,amely^ ossžegärt egy vagyontárgyban való érdeke|tség mél.

tánvosan, maganjoäi;;;äé' r","téo""älěšłia,ł*täi"gn.gýobb valószĺnűséggel elad.

;äiä:Ä. ffiđš ai,"š.ĺ. u"'senyeztetésse| á|lapĺtható meg.

Feltételei:

" E"jä::,[1Ľíi:"''?:ů'#ŕ-'l!;1,91'11sához 
figyelembe véve a vagyontárgy je|legét, és a

piaci helyzetet, e".žäIů ňos='ĺsasí,i idötartam á|l rendelkezésre.

l,n ta'đväas iáoszat<auan az érték nem vá|tozik.

- A vagyontargy s.äbädon kertl| pĺ"",",,ňäg-íi,detése meofelelő nyilvánosságga| torténik'

- Á[alánostileĺtérő speciá|is vevői kÜlön ajänlatot nem veszünk figyelembe.

,
{

Éí/

í.)/\5ő
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Avant.Immo Mérnoki és lgazságtlgyi Szakértői Kft. 6

5.2. É rték szám ításo k, fiĺ|dszi nti ĺiz|ethelyiség értékelés

1 ÉÍtékelendó 4 2 4

2 Cím
Vlll Baĺoss u,

98. fsz.
vllĺ' BaÍoss u

V|ll. Józs€f
krt.

V||l. József
krt.

V|l| l]|lői Ui V||l' Ul|ó' út

? Gazdasági tényezők
4 Ár (Ft) 39 400 000 68 700 000 36 000 000 48 100 000 51 500 000

t Információ íoĺrás NAV ||leték t,|AV ||lBĺék NAV ||leték NAV |||elék NAV ||leték

o Ingatlan aIapterü|ete (m") 345,20 108,00 211,00 96.00 144,00 137,00

Fajlagos ár (FUm.) .355 069 364 815 325 592 375 000 334028 375 912

I Inqatlan iellege Helyiség HeIyĺség Heĺyiság HeIyiség HeIyisĘ He|yiség

I Az ár iel|eqe Tíanzakcio Tranzakció TÍanzakcio TÍanzakció Tranzakđo

10 Korĺekcĺos tényezo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1.ĺ TuIaídonjogi viszony tnkorm. tula,idon Tulajdon Tulajdon Tulaidon Tulajdon Tulajdon

12 Korrekciós tényező r,00 1,00 1,00 1,00 1,00

42, Eladás/aján|at idöpontja 2016, 2015. 2015. 2015 2015. 2015.

14 Korrekciós tényező 1,00 'i,00 1,00 í,00

ĺ5 Korrigá|t ár 39 400 000 _68 700 000 36 000 000 48 100 000 51 500 000,

16 Korrigált egységár (FUm.) 355 069 364 81 5 325 592 375 000 334 028 375 912

17 Helyszĺni tényezők
18 Elhe|yezkedés a keÍü|eten belü| ua ua. jobb ue. iobb

1g Korrekcios tényező 1,00 1,00 0,98 1,00 0,98

20 Az épiilet loka|izácĺljaa1!!qpo.!9-- Íosszabb Íosszabb ua. rosszabb ua.

21 Korrekciós tényező 1,02 1,05 1,00 1,05 1,00

22 ElheIyezkedés az épriIeten be|Ü| ĺosszabb íosszabb ua. ĺosszabb uó.

23 Korrekciós tényező 1,05 1,0s 1,00 1,05 1,00

2Ą Koľrigá|t egységár (Ft/m,) 370 768 390 717 358 966 367 500 Joö zoo 368 394

25 El ad h atos ági té n yezŕĺ k
26 Korszertjséq, piacképesség rosszabb rosszabb ua. Íossfabb iobb

27 Korrekcios tényezo 1,05 1,05 1,00 1,05 0,98

28 Használhatiság' funkció' közmÜvek rosszabb ĺosszabb ľosszabb rosszabb jobb

29 Korrekciós tényező 1,05 1.05 1,02 1,05 0,s9

30 Mtiszakĺá||ag ua. ua. rosszabb Íosszabb rosszabb

31 Korrekciós tényezö 1,00 1,00 1,05 1,O2 1,02

32 Faj|agos forga|mi érték (Ftlm.) 39S 763 430 765 395 760 393 593 414 IJJ 364 564

33 Számított forga|mi érték Ft 137 998 166

A fe|építmény értéke tarta|mazza a tu|ajdoni hányad a|apján számított nagyságú fö|dterulet

e,.ter.ei is' Rz rHa je|entése szerint az ingat|anpiacon a bankok elszámo|tatása, a devizahĺte-

|ek forintosĺtása és az é|énkijlő kereslet miatt a haszná|t he|yiségek piacán reá|érték noveke-

dés valoszĺnĹisítheto.
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Cĺm

Értékelenđó
ą 2

1
Vlll Baŕoss u.

98. pĺncě
Ml|' BaÍoBs U. Vl||. BaÍoss u'

V|ll' Jóusef
kÍt

Vllt. Jlĺsef
krt

Vtl|. Úllöi tn

t

2 Trrlrylllltervog!-
1 3 400 000 12 600 000 ĺ 3 800 000 14 400 000

4 Ár ítrt\ NAv ||leték NAV lltBlék t,lAv ||lelék NAv l|lďěk

lnÍoĺmáció fonás 103,00 I'r,00
15't ,80 96,00 78,00 75,00

6 Ingat|an a|apterü|.ęte (m.)

Faílaqos ár (FVm.)
168 000 133 981 158242

155 112 143ilz 171 795
7 Pince Pince Pince Pince Pince

lnsatlan jellgg9- Pince
Tranzakcló TÍanzakcioI TranzakciT Tranzakoo

o Az ár iellege 1,00 1,00 1,00 1.00 ĺ,00

10 Korrekciós ténygzll
Tulaidon Tulaidon Tulajdon Tulaidon Tulaidon

tl lł'iiliłłľ]*:::ľ 1,00 1,00 1,00 't,00
1.00

12 2015. 2015. 2015. 2015.l\oĺ
Eladas/aj án |atidópo$p--_ 2016. 2015.

13 1,00 1,00 'ĺ 
'00

1.00 1,00

14 Xotr"L"iOs tqezo- 13 400 000 1 2 600 000 13 800 000 14 400 000

tt Korrigált ár

G&a-r (rv*')
171 795 168 000 133 981 158 242

155 112 143 542
,{A Korńgált eg

17 Halyszĺnĺ tényezox ua. iobb iobb jobb
ua.

18 E|h_Eiyezkedés a kerĺl|eten belül 0,98 o.s8 I o,ss
ĺ

rosszabb I rosszabb
1,OO I 1,00

.to Korrekciós tényezo
rosszabb rosszabb rosszabb

1,02 1,02 1,0220 Az epuIet |oKalĽ9!]q:! oľjĽ::---
1,o2 1,O2

21 Korrekciós tényę39
rosszabb ua. ua. íosszabb rosszabb

2? 1,00 1,00 1,02 1,02
1,02

23 149 341 175231 167 933 I 136 606 161 342

24

ffiatasagiÉ!ye,ő!- ua. ua.23 ua. ua. ua.

KoÍszer'i99gjggo!9P99É9.- 1.00 1,0026 1,00 1,00

jobb

1,00

27 xor.rárciostenyelg . .-

ffiíiEĺEł6iág, íunkcio, kozművek

Korrekciós tényezo

ua. ua. iobb
ua

28 1,00 0,98 1,00 1,00 0,98

29 jobb iobb ľosszabb jobb
iobb

30 Mriszakiállag 0,98 0,95 0,95 1,02 u,Yo

31 k-orĺekciis tényezo .' .-

F"iló;f"6Ji éĺé!.(tU*1

s."mĺtott ĺo'gq!ĽĽľék Ft-
163 140 159 536 1 39 338 ĺ54 953

1 52 664 146 354
32

23 174 409
33

5.3 Érter számitások, pinceszint értéke|és

A pince forgalmi értékében a tuĺajdoni hányadra jutó fo|dterület értéke és a tu|ajdoni hányad-

t.äň;;]oJô .'"uáiatĺjog mértéke is szerepel'
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5.4. Földterü|et értékelés

Kozos tu|ajdoni hányad szérn!!!g 1 038

Kozos tu|aidoni hányad nevező 10 000

Fö|dterület m2 1 104

Az albetétre jutó fo|dteru]et.mérete m. 114,60

a*pĺt"tl"n tertl|et fajlagos értéke Ft/m2 90 000

Těrulet számított értéke Ft 10 313 568

Terijlet értéke, kel.bkĺtve Ft {0 3í0 000

Az épĹi|et műszaki ál|apota

BeÍog|alo épÜ|et szerkezeti és
szakipari elemek megnevezése

Mtjszaki állapot (hivatkozás; sfakvélemény
vagyszemľevétetezés} |

Várhati fe|újí-
tás ideje

I Szerkezeti e|emek (alapok, főfalak) śiemrevéretezés I Gyenge, szigete|és hibás 40 o/o 2-5 éven be|ü|

z Ktzos terü|et, pince szemÍevéteIezés Gyenge, vizes, Piszkos 40 % 2.5 éven be|ü|

3 Közos teĺület, padlás szemrevéte|ezé5 Beépífue Magántu|ajdon

4 KtzÖs terü|et, lépcsőház szemÍevéte|ezés Gyenge 40 o/o 2-5 éven belÜl

Ą Közos terü|et, függöfo|yoslk szemrevéte|ezés Gyenge, korrodá|t 40 7o 2-5 éven be|ül

6 Utcaĺhomlokzat szemrevételezés
Gyenge, repedések' Vako|athiä.
nvos 40 o/o 2-5 éven be|ü|

7 Udvari homlokzat, belso udvar szemrevéteĺezés Gyenge Vakolathiányos 30 % 2-5 éven belül

I Tetőfedés szemÍevételezés Gyenge, hu||ámos 40 % 2.5 éven be|Ü|

o Kémények Szemrevélelezés Gyenge 40 % 2.5 éven belü|

10 Oromfalak szemÍevételezés Gyenge 40 % 2.5 éven be|tl|

11 Csapadékvíz eĺvezeto ereszek szemrevéteIezés Gyenge, korrodá|t 30 o/o 2-5 éven belĹl|

12 GázbekÖto vezeték szemrevéte|ezěs Megfe|e|ó 50 % 5 éven túl

13 Szennyv ízvezeték (kozos] szemíevételezés Gyenge 30 % 2-5 éven be|tll

A helyiség műszaki állapota

Megnevezés Megjegľzések
Hasunáthatrság

e/o

Nyĺ|ászárók
A Koszorú u.i o|da|on 2 db miianyag keretes hlsz'.
getelt, a Baross u.i o|da|on 6 db fa keretes részben
hőszíoetelt [iveoezésű

50 o/o

Belső fe|Ĺl |etképzések, fa|ak
Áfrldszinten megfe|e|ő, a pincében Íalnedvesség'
beázás. reoedések, fodém qerendák korrodáĺtak

40 o/o

Hidegburkolatok Közepes 45 %o

Meleqburkolatok Nincsenek 0 o/o

Víz és csatornahá|izat Javĺtandi, felújítandó 30%

GázháIózat Gázőra haszná|aton kívij| 0 o/o

E|ektromos hálizat Éri1tésvédeImĺ fe|Ü|vizsgá|at szükséges 50 %o

ĺt

łął
Ĺ4Ą
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Avant. l mmo Mérnoki és I gazságÜ gyi Szakértői Kft.

Miiszaki |eĺrás, diagnosztika

A iakoház a XX. századelején éptjlt, zártsoros, sarok' keretes beépĺtéssel' tég|a sávalapo-

zással, szigeteletlen, égetďi agyaglégla'iěř*"'iĺiá|aza|ta|, acél geľendák kozotti vasbeton

pince és közbenső ĺtljeä,żerrä.z"tt"r. n'.Ii""i e. á belsö homlokžat vakolt, szĺnezett, 10 o/o-

.ban 
vakolathiányos. Az épü|et padlástere.i;ü."kk"] ĹeépÍtett. A takÖházban lift van' A bá-

ffi ;.;är"ž"t"r n ordń;ott.ace|| emezből készÜ ltek.'

Az épÜ|et emeleti nĺĺáš,äŕoi régĺ, gerébtokos, fakeretes, egyszeres Üvegezésűek.

Az épület beáĺlt, . tä;il";|o š'eřręe1eiäł.uńý"Je'ie'-álaptorésre, a teherbĺrás csokke-

nésére utaló, azonňru;;łräiást igffi'ňi;ŕ-*ň láihaiók. További folyamatos á|lag.

ńegőrzes, kaľbantartás szÜkséges.

Az Üzlethelyiség foldszinti, a Baross''u-ra'.9.3 5?:1"]11':-:: 
ĺs van kirakata, L a|akú, saľo}<

elrendezésu, oe'araiä;'ijň;'. u.ról ny1lĺr. Ą.Bg.'o.:-Ył^szárny 
trapéz a|akú' Az üzletnek

automata, uvegezett bejáratĺ tolóajtaja,ván, ĺégfi1g9.on|v9l; Az Üzlettérben á|mennyezetbe

épĺtett klíma beren;;;;'; az autońaĺ" t"jääiiáš o-"l*",,"tott tegĺuggöny és ele'ktromos ka.

zánrő|Üzemelő melegvizěs.radiátoros ĺĺiiei u"n. Gázôra van a ňelýĺseg-ben. A felĹ,letképzé-

sek a funkciónak megfele|ő ji, xozepesäffiätůá,*'ńnak. Riaszti és ipari kamera rendszer

kiépített.
A pincébe az tlzlettér padozatánar. ĺ9r919l9s^e"-:| j::|Ľ.:án lehet |ejutni' A pince a ĺejárat

miatt korláto,ott"n.ř"šä]r,äio, i"lai 1,5o-2'o m ma.ga.sságig vizeseŔ' vakoĺathiányosak, a

fodérngerendar< lemääen* xäiiooaft"k'-*ái''k"i "uoiíata. 
j"řasolt. A pĺncén haladnak ke.

resztül a |akóház ;."đ;;, vÍz- gáz- ä. 
"r"ńio'o. 

u",.ťéŔei. Utibbiakat szakszerútĺenu|

vezették,tobbhelyenalevegőbe1rqs,n.x.-npincében..eg'yismeretlenrende|tetéstÍ,haszná-
|aton kívĹiĺi kn' g.oďó r]e. i"ňálv, o. xeä'''iuättyú ta|álhätb. n padló piszkos, szemetes'tobb

heĺven tormeték taĺaIľlato. A piňce csaŕ"Ékiôń;s áram há|ózattal rändelkezik, más kozmű

.i^Ĺš. n1"ńer|ift ielen|eg nem műkodik.

A takart vezetékek felújĺtásáro|ljncs-informáciink, á|lapotuk vé|hetően az épület korának

m egfe|elő. nz i n gatraň,-äuď"l"lo forg almi ér1éken piacképes'

Bérlői infoľmációk

.FentĺekenkĺvÜlabérlóképviseĺojétólérdemiinformációtnemkaptunk.

BudapestV|t|' Baľoss u. 98. 35516/0/AJ69 hrsz
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5.5. Hozam alapú számitás DFEV módszerrel

A DFEV módszer az ingatlan jovőbeni hasznainak és az ezek megszerzé.se érdekében fel-

merÚlő kĺadások kijlńňsdéďot 1tĺszta jovedelem) vezeli 19 az értéket. A módszer szerint

bármely eszkozéńék;;;ři ńĺni" belőte származo tĺszta jovedelmek jelenéńéke.

Hozadék elven torténő értékeĺésnél a hasonli ingatlanok.béľ|eti dĺjából tehet kiindu|ni. A kö.

telező' gondos raroant'artŁJ}igyelembe vevo piaiité1]e!ĺdĺj méńéke: 7-36.480.- Ft/hi + áfa.

A bérleti dĺj kifejezi ä= ińg"t|"řpiacrépességet e9 értékmódosĺtó tényezőit.

R *=e* ĺta'iajeroztaio j eĺeg ű, részben feltételezéseken alap uĺ.

Bevéte| Ft .Kiadás % Kiadás Ft

ae,tetioĺiioĺ; rv*'no 1 482

nl'apterUlet *t 497,04

Bérletidíi FVhđ 736 480

Kihasznáttság % 90

Éves bevétel nettl Ft 7 953 984

A tu laidonos fen nta rtás r ki|!!gigel_- 2 159 080

Menedzselési költségęk 2 159 080

a|ťliíł4ai lzn|łcónala 3 238620
7 953 984 556 779tsszesen Ft

Éves üzemieredmény Ft 7 397 205

Tókésítési rátao/o 5,00

TőkésÍtett érték Ft ą47 944 102

tts
Budapest Vltl. Baross u. 98- 35516/0/4J69 hrsz
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AktualizáIási adatlap

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. - E|íđegenítési koda

Ertékelt ingatlan megnevezése: . I nern lakás célťr helýség

azonosításl adatai:
VIII. kerĹilet

Baross utca 98. földszint * pince
355rcla/N69 -? kív. líz p\

Készítette:
;. ,ta
ř'rteKDecs[o:
Fajlagos forgalmi érték. :
Az ingatlan foľgalmi értéke:
Dátuma:

i. aktualizálás :

az ingatlan forgalmi éĺtéke:

ok és béľlő adatai:

Avant.lmmo Kft
Bártfäi Lász|o

161 .170.000,- Fr
f015.If .08.
2016.04. i8.
172.450.000 Fr

Település:
Utca, hźúszám, emelet, ajtó:
HRSZ:

Az eľedeti értékbecslés adatai:

J ózsefváľosi onkormánrrzat
erie Maľkt DM

ľtékelésĺ forma: Tul i érték/

Aktualizálás o

*AktuaIizálás:

v A L 7.O -äAT i-Á.,L]

*Aktualizált éľtékek:

Fajlagos forgalmi érték:

Az ín gat|an foľgahri i éĺtéke :

Az ingatlan likvid forgalmi
értéke:

Ft/m2

-Ft

Ft

Az aktuaIízćĺlás az eredeti értékbecslésben rogzített tertileti adatok, és az abban rögzített
műszaki állapot alapján készĹilt, az aktua|izálás az eľedeti éÍtékbecsléssel együtt éľvényes.

ť ,n Ĺ1'ĺl
Budapest 20| 6,' ŚŁlř.?-r. z6l \.I? W

Gódor Lász|ő
I

Igazságügyi lhgailanforgalnli Szakértő

JGKZľt.

"fur{5
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Aktualizálási adatlap

Józsefuaľosi Gazđálkodasi Központ Zú. _ Elidegenítési lľođa

ingatlan megnevezése: I lakás

és béľlő adataĺ:

Telepiilés:
Utca" héc;srjĺn, emelet, aj tó :

HRSZ:

Budapest, VIII. kerälet
Baross u. 98. fsz. (+ pince)
35516/0ĺN69

Az eľedeti értékbecslés adnŕaĺ:
Avant,irnmo Kft
Báľtfď LászLő

161.170.000,- Ft
2A15.If .08.

Fajlagos Íbrgalmi éĺék:
Az ingatlan foľgalmi értéke:
Dátuma:
Jóváhaevás ífelülvizss) dátuma:

Józsefvĺárosi

tékelési foľma: Tulaiđonios forsalľni érték

Aktualizálrĺs érvén ó hón

*Aktualizálás:

,| ĺ: é ł.c t/t..pę ( Ac.( *.ęxěo
z-o46. ĺ. 5;.Ju @ +?"

h'ôtl€tzě.+s.Ś

Az alłuaĺizźúěr
ĺniĺszaki állapot

Budapest 2016.

*Aktualizált értékek:
ř.Eał.ł ąfŁ+Śo -

Fajlagos forgalmi érték:

Az ingat|an forgalmi éĺéke :

Yl ł.J. .ę#'i {.é j.šj. J{ g'**''..

./'Ił,k:,ę,:I.,e,9.{

Aĺ,^



AktualĺzĺĺlĺĺsÍ adatlap

Józsefu iĺľo si Gazdálkodási Közpon t Zfi ' - Elidegenítési lľoda

nem lakas celú helyiség

Település:
Utca, házsziím, emelet, ajtó :

HRSZ:

Készítette :
A
b'ľtekbecslÔ:
Fajlagos forgalmi érték:
Az ingatlan forgalmi értéke:
Dátuma:

Tulaidonviszon és béľIő adatai:

Avant.Immo Kft.
Báńfai LászIő

161 . i70.000 Fr/m2
fjts.If .08.
20 ĺ 6.04.1 8.

172.450.000 Ft

Budapest. VIII. kerĺilet
Baross utca 98. Íöldszint (345 m2) + pince (152 m2)
3sst6/alN69

Az eredeti éľtékbecslés aclatai:

Józsęfu árosi onkorm ánvzat
Dľoserie Markt DM

Tulajdonos:
Bérlő:

ľtékelési forma: Tul i érték

A.ktualizálás éľvén 6

*Aktualĺzálás:

I pGAřL{.l,.Pł.Ä.c(

*AktualizáIt éľtékek:
.tsz-.ť. ą.íÔ, c ccli'4

Fajlagos forgalmi érték: |'.lľ.g.ęl.{'}q.,,p..ę.ql.u|..'.'. Ft/m2

Äzingatlanfoľgalmi énéke: |4.v:t,.,o,s.e,e.9.9..=...... Ft

Az ingatlan tikvid forgalmi | =.:: Ft i

Az aktualizálźs az eredeti éľtékbecslésben ľögzített tertileti ađatok, és az abban rcgzített
műszaki áIlapot a|apjźtn késztilt, az aktualizáĺ|ás az ercdeti é4ékbecsléssel egytitt érvényes.

ĺt ĺ.\,r
Budapest 2aĹ7.február27. l"Y [t}ffi'

GóW ŁY{Jlo\
IgazságĹigý Ąsatĺanforsalĺni Szakértő

JcK Zľt.

/
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Hetyĺség béľletĺ szerzőđés
hatärozott időre

., /egyoldalri kötelezettségvállalási nyĺlatkoz,atta| egyiĺtt éruényes/

amely egýésiről

a Budapest Jĺózsefvłľosĺ Önkoľmányzat (1082 Budapest, Baross a. 63{7. adőszjma: 15508009-2.
42 a tovŕhbiakb.anj Önkoĺmányzat}, mint a berlemény tulajdonosa és bérbeädó nevében eljáľó. 
KĹsfďu Józsefváľosi Varyongazdálkodó Ift (1083 Buđapest Losonci u. 2, cégszłľna: 01.09-. 
f65 463, kW i K"ľs ottó iĺgrvez eto igazgxó) (a továbbiakban: Béľbeadó)

ruásrészľől

dm l(ft.
Cégiegyzeksżáin:' 1 3 -09.078006
Ađószłma: IL!'8I530.2.M
Szelĺhelye: 2046 Töľökbálint' DEPO Pf.r4.
Lęvelezési cime: f046 TöÍtlkbálint' DEPO Pf.:4.
Bankszámla szárn: 1080002 1.6000000 1-0 1 030067 CITIBA}IK Rt.
Képviselik: Wolfgang Strasseľ ügyvezető és Görgey Andľás cégvezetö eryiittesen
Telefonszám: 06-f3-5l6-2f8
Kapcsolattaľtó:
mint bérlő (a továbbiakban: Béľlő)
(a bérbeadó é.s béľlő a továbbiakban eryÍith srłruőďő felek) között jt'tt létre alulírot helyen és

napon az alátbbi feltételekkel :

1.
Az önkoľmáĺnyzat tulajdonrłt képezi a Budapest 355t6/N69 helyrajzi szám alatt nyilvántaľtott,

teľmészetben a VIII. Baľoss u. 98. srÁm aLatt taláJható 497 rnz ďapteľiĺletii utcai bejĺĺratu
Íöldszinti (345 mf fszt. + 15f rn2 pínce) nem lakĺłs céljáľa szolgáló (fulajdoni lapon: ĺĺdet)
helyiség (a továbbiakban: bérlemény)

f.
Az Onkormán}zat Gazđálkođrási, KeľütetťejlesztésĹ Költségvetésí és Pénzĺiryi Ellen&ző Bizottsága a
968/2010.(W. 02.) szarrri hatfuoratÁbarĺ döntĺitt a bérleménynek a Béľlő részéľe az 1.) ponlban

köľüIÍľt helýség rijbóli, hatáľozott ĺdeiű béľbeadrísáľóI.

3.
A szľ'tzőđ(5 felek ľiigzítit hogy az lnkormĺányzatot illetik meg a jelen bérleti srerzödésból eĺedö

bérbeadói jogok _ ezen beĺül a bérleti közmli dii * és terhelik a bérbeadói kötelezettségek' A Bérbeadó

a bérbeadás tekintetében az Önkoľmáĺrynt megbízása alapjan, helyetüe-és a nevében jrár el. A
szeľződésből eľedö igenyek érvényesítésére bíroságok és hatóságok előtt az onkoľmáĺryzatjogosult.

4.
Aszerződő fetek ľögzítit hogy a Béľló a bérleményt vegyiánĺ-' drogéľia.' ryĺógmövény- szakĺizlet,
élelnĺszeľ jetlegĺl veýeslĺereskedés cé|1án használja.

A Bérlő tuđomásul veszi, hogy a béľleményben folýaüri kívant tevékenységgel kapcsolatban az
engedé|yezó hafóságot szaHratóságok és köziĺzemi szolgríltatók (a továbbíakban e5littil haÍóságok)

nyi|atkazatÁt' illetve a jogsz.abály szeľinti tulajdonosi bozzőĄíru|äst neki kell megszeľezĺrie. Eĺre

"fu 
űĺ, ,,ĺ'1s
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tekintettel a Béľbeadó nem szavatolją hory a Bérlő a helyiségben az źĺta|a kívant tevékenységet
folytathatja. Amennyiben a jelen pontban megbailáĺozott tevékenység a Béľlöneknem felľóható okból,
az előbbi hatóságok elutasító dcintése miatt nem végeďrető, a felek a bérleti szerzodést kö'zds
me gegyezéssel felbontj ak

Bérlő fudomásul vęszi és elfogadja, how a tevékenysége megkezdése előtt.a jelen béľleti
szerzőđésben megáilapított hĄiség hasmálati módja megvríltoztat.ásáůlaz a tráľsashráz beleegyező
nyi|atkozata szĺikséges leheĹ Ha a helyiség használati mód megvĺíItoztatáshoz beleeryezest nem kapja
meg' a bérbeadóval szemben kár- vagy megféĺítési igénnyelnem léphet fel.Ez esetben a felek a béľleti .
szsrző dést közö s mege gyezé ssel felbonlj fü .

5.
A Bérbeadó az 1'l pontban meýlatfuoz.ott bérleméný határomtt iilőľe adja béľbe a Béľlőnek
A bérlsti jogviszony kezdete: a szelződés kelte. azzal. hqw Szerződő felek ľögzítilĺ. hogv a
Bé-rlőnek a bérleménv tekintetében 1995.07.0Ź, naniátóI eze4 szeľződés hatĺĺlvbďéoé-séie bérleti
iowiszonva álltfenĹ
A đijfizntésikötelezettség kezdete: 2010. iúlĺus 01.
A bérteti jogvíszony vége; 2020. december 31. nauiáig.

6.
A szeruődő felek a bérteti jogviszony kezdetén a bérleti díiat 659.400.- Ft/hó + Áfa ) azaz
hatsztŁötvenkilencezer-négyszáz foríntlhó + Áfa összegben hatáłozzák meg, A Béľtő
fudomásul veszi" hogĺ a béľleti díj évente, adott év jantl.ĺľ l.-től, a KsH által kłĺuśtett etőző évi
inflációs ĺndex mértékével emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első idópontja 2011. januáľ hónap'
Ajanu.áľ havi emelés összege februáľ hónapban keriil számlázĺsra.

7.1

A Béľlő egyéb Íizetési kiitelezettségeí:
Yízés csatomađíj ĺváÄtsző/ A Szolgáltatóval köt<itt szęľzödés alapjan fizetenđó.
Szemétszállítás díja:
Áramdĺj lváÄtozől
Gávszo|gźt|tatás dijalvá|tozől A Szolgĺíltatóval ktitött szerzödés ďapjfui fizetenđő.

Fütés díja /vĺíltozó/ A Smlgáltatóval kötöü szerződés alapján Íizetęnđö'

A fizetési kötelezettség łisszege a vonatkozó rendeletek vá|tazÄsaesetén módosul.

A Bérlő az előbbi fizetési kötelezettségek teljesítését vrłllalja.

8.
A Béľlő a havi bérleti díjat havonta előľe, a úáľgyhónap 15. napjáig köteles megfizebi, a Béľbeadó
áttäl kiállított szamla alapján' a szímlán szereplő bankszámlárą amennyiben a számvitęli előÍrásoknak

megfelelően kiłíllított sz{mla az esedékességet megelőzően, a Bérlő székhelyén átadásta keľĺilt. A
baĺkszánita srÁlma a béľleti szerzőđés megkiitésének időpontjában 14100309-92110649.03000007

Votksbank Zrt. A bankszá.mla szÁma a bérleti szeruődés időszaka alatt változlrat, a Béľbeadó
tzjékoztatźsa szęrint' A Béľlőt 2010. július |..tő| az eryoldalú kĺitelezettségvállalási nyilatkozat
a|áitásáĺga béľleti díjjď azonos összegú haszĺrálati díj, ezt követöen bérleti diiterheli, anelyet szłmla
ellenében kĺĺteles megÍizetni. Á béľleti díjfizetés akkoľ tekinthető teljesítettnet ba az a tlírryhónap 15.

napjáig a Béľbeadó banksaámlájan jóváíľásľa kertil' Amennyiben a Bérló a !"gtési köte|ezettséget

hoĺýelen számlaĺa ťtzeti be, az nem számit teljesítésnek. A Béľ|ő késede|ňles..fizetése esetén a
Bérbeadó jogosult a Polgfui Töľvénykönyvben meghatáľozott késedelmi kamatot felszárnítani.

IIa a kiilön szolgríltatások díját a Bérbeadĺí szźm|äzza a Bérlő fe|é, azt a Béľlőnek a számlrźn szeľeplő

haĺíridöig kell átutalnia a megielölt szám|źlta. A fizetéssel és késedelemmel kapcsolatosan egyebekben

a bérleti díjľa vonatkozőakaz irányadóak.

g.

A Bérlő boz.ziljáralabhoz, hory a Béľbeadó a jelen szeľződésben szereplő adatait nýIvĺĺntaĺtsa.

A SzolgrĺItatóval köttĺtt szelződés ďapján ťlz'etendő.
A Szolgáltatóval kötött szeraidés alapján fuetendö.

b\ *
ľ

( "r) ĺLttU
U



3

10.
A Bértő hozzÁjáĺu|ahhoz,hogy bérteti díj, kozĺizemi dfi, hasarálati dij és egyéb hátralék esetén _haa
Béľlő a fizetésí kötelezettségének nem tesz eleget - a Béľbeađĺí a Béľlő jelen szerződésben szeľeplő
személyes adatait követeléskezelő cégpek kiadja.

11.
A Béľlő a fent körtilíľt heýiséget 1995..től folyamatosan biľtokab.an taĺtj4 eznt kiiliin átadĺás-átvételi
eljáľás nem sziĺkséges'

12.
A Bérbeadó szavatol azĺoľ., hogy haľmadik személynek nincs a helýségľe vonatkozó olyan joga'
amely a BérIôt a heýiség birtokbavételében, zavaľalan hasznalatban akaÄáIyon4vagy kor|áttozza.

A Béľbeađó rállatją hogy biztosítia a jelen szerződésben szeľeplő azon szolgáltatásoka! amelyekľe a
Béľlőnek nem kĺilön szolgáltatóval kell szerződést köfuiie.

13.
A bérlet taĺtama alatt a Bérbeadĺń gondoskodik a Béľlő tťĺrési kötelezettsége melletr, az é|etvesze|yt.

okozó, az ingatlan źů|agáÉ veszé|yeztető, a helyiség rendeltetésszeľü használatrít lényegesen
akaÄáLyoző,-a Béľbeadót terholő hibrák kijavításłľól' A BéľIó e munlűálatok elvégzését a béľbeadóval
tiiľténtmegállapodasalapjánźlílál|ahatja'

14.
A Bérlő kijelentĺ, hogy a Bérleméný kÍzárólag a 4. pontban megjelölt tevékenységének végzése
céliából veszi igénybe' és kizírólag saját maga hasmálhatja.

A Szeľzőđő felek rö,gzítiŁ hory a Béľlő által a bérleménybę töľténő befogadĺĺshoą albérletbe
adáshoz, a hetyiseg cseľéjéheą a bérleti jog átuházásłíhoz a bélbeadó Íľásbeli hozzĺĹjríľulása' valamint
a Béľbeadĺí és Béľlő ezzel kapcsolatos írásos megiállapodása (bérleti szerzödésmódosítłfu) szĺilséges.

15.
A Béľlő valamennyi, a bérlemény hasmĺálatához sziikséges szolgáltatási szerződést (a továbbiakban:

szolgrĺltatási szerződés) a Dfibeszedő R:t-vel, az ELMU NyRt-vel és eryéb szolgáltatóval (a

továbbiakban: Szolgáltató), 1995.'ben megkötÓtüe'

A Bérlő tudomásul veszi, amennýben a Béľbeadó, vary arrnak vagyonkezeléssel megbŁott
szpĺvezete a béľletí jogvismny fennállása alatt kívrín közmü méľőórat felszereltetni a bérlenrényben,

azt t|iľni köteles, és a mérőóra felszerelését követő 8 napon belül a saját nevében a szolgáltatási
sr;5ződést meg kell kötnie, a megkötés tényét pedig a szolgáltatási szeľződés egy mrásolatĺĺnak

megktildésével kell igazolnia a Béľbeadĺó felé.

A Bértő vállalją hogy a szolgáltatási szeľződésekben szereplö, illetve a smlgá|tatő által kiszłmlázott
szolgáltatási és eryéb díjakat a béľleti jogviszony _ jelen szerződés 5. pontjában szereplő - kezdeti
idöpon1iától a szeľződésben, iIletve a szímlában szeľepló hatĺľiđöig a szolgáltatók részere

rendszeresen megfizeti.

16.
A Szeľzőđő felek ľögzítik, hogy a Bérlő a bérleti szeruődés megkötesét megelőzően a Béľbeadó által
megĺállapított banksz{mlráĺa 3 havi - Áfát is tartalmazó : berleti díinak meefelelő 2.472.750..Ft
összegű óvadék megÍaetésére kötelezett. A Bérlö 1995.07.28ián 2.024.565.-Ft óvadékot
megfizeteą melyhez 2010.06.30.ig2.9f1,457..Ft kamat taľtozik, ęzértővadék feltöltési kötelezettsége
jelen szeľződéskötéskor nem ĺí11 fenn. (A fennmaradó f.4,Í3,f72.-Ft összeg vissżautalrásr{ról a Bér1ő

fent ismertetett CITIBANK Rt.-néĺ vezętetÍ, szamlá!ĺsa Bérbeadó jelen szeľzőđés hatályba lépesét

követően gondoskođik)'

ĺ
-', ĺ
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A Bérbeadó az óvadékot a Béľlő áttat meg nem fizetett béľleti dfirą a köztizemi dĺiľa" a Bérlöt terhelő

helyreáIlítasi költségre, illetve egyéb a Bérlöt terhelő ktittség fedezésére szabadon, a Béľlő

ĺožzeje,rał'sa nétkĺiřfethasználhatja- Ez esetben a Béľtő kiiteles az óvadékot az eredeti összegre a

Béľběađó' íľrásos felhívĺísától számított 8 napon beliil kiegészíteni.

A beÍizetett óvadék összeg nem kaĺFatozik és a bérleti szerzőđés megszűnésekor vis|zajár a Bérlőnet
Ĺa ekkor ninos semmifélňátatéka, és a bérĺeményt ľendeltetésszerfi hasrmáĺata alka|mas állapotban

adja vissza a Béľbeadónak Amennyiben a bérleti szeľzódés lejrĺľtakor, megszűnésekoľ a.Béľlőnek a

Bridapest Józsefuĺáĺosi onkoľmanyzaą a Béľbeadĺó t va5! aĺnak vagyoĺkezeléssel megbízott

szervezete felé a bérleménnyel.käpcsolat.osan tejáľt taĺtoĺAsa van' a tartozilś, a Béľbeadó az

óvadékosszegéből levonhatj a.

L7.
A Bérlő köteles a bérteméný és a beľendezýsi tźĺgyait rendeltetésszerüen hasnálni, valamint

gondoskođni a berende zesi tiltgĺakbaą . iđe&ye az épiilet 1zeĺkezet1 elemeiben, vezetekekben,

Epď"t-ľ"r'"*"lésí tárgyakban - mind akizÁĺólagosan hasanált' mind aközösel használt helyiségekben

łsajá,t,Yaw abéĺlemřny hasnáůatfuavele egyiilt jogosított személyek magatartása folytáĺl keletkezett

hibák kijavitásáľól és az okozott káľ megtéľítéséről. '

A Béľtő kiiteles az á|ĺagiíegővás érdekében a béľleményen beliiĺ fetľneľülö kaľbantarŁási; javítasi

munkĺákat saját költségéřelvěgezní. A bérlemény burkolatainĄ ajtóinatĺ ablakainak és a bérlemény

berendezéseinek karňanta*ásával illetóleg azok pótlásávď, csoréjével kapcsolatos költségek

viseléséľe a Bérlő ktiteles. Ettől a fetek kiilön megallapodásban eltérhetrek' A bérlemény poľüál és

iizletbomlokzat pótĺásával, cseréjével kapcsolatos kiiltségek viseléséről a Szr;ĺzsďő feleknek kĺiliin

íľásos megáltapoaestan kell megegye^{t*' u,a!, hogy ha ezen megállapodás nem jön létre, akkor

eryik felet sem teľheli ezen kcitelezettség'

A Bérlő a béľleményben a tdbbi bér|ő, a szomszédok, valamint a Béľbeadó nyugalmát es munkájáŁ

ravarő tevékenységét ne* folytathat. A BérIő, ata$u, dolgozói, iizlďi partnerei sem tanusíthatnak

olyan magataľtást, amety a toubĺ bérlő, a szomszédok, valarrint a bérbeadó nyugalmát vagy munkáját

indokolatlanul zavĄa.

A Béľlő a béľ1eménybenkizÁĺő|ag az á|ta|a beszerzett, a tevékenységhez szĹikséges engedélyek (pl.

miÍködési engedély, építési eoguđély, hasmálati módváltoaatĺás - beleérwe az energia igényt is)

birtokában lĺezanelĺ *äg 
" 

tevíkenységét. A bérleményben csak a szerződésben foglďt tevékenység

ł]ffá"á1'"" sztikséges gěpeket és uLreňdezeseket iizemeltetheti. Az tizemeltetés a sajĺát koakázatfua,

felelősségére és terheľe töĺténík'

A Béľtő tudomĺísul vesá, amennýben a béľleméný a Béľbeađó felhívása ellenéľe nem használja a4.)

pontban megbaĺáĺozott célĺą a BŁľbeađó jogosult a bérleti jogviszoný felmondani.

18.
Á beľlő tulajdonában álló, a berleményben levő vag1onüírryataą valanint a tevékenységbőI eredő

lcáĺokľa a Béľlő kĆiteles biztosítlíst kiitni.

19.
ABéľlő sajátköttségénköteles gondoskodni: * .

aJ abér|emény, a béľ1eméĺyheztaĺtozo ęszkłIziok,beľendezések állagrńnak megőrzéséről,

ł * Jpület.iováhbá " ŕo"ö' hasmá7ata szolgáló !9tľls!se.t és teľĺiletek tisztĺ{ntaltásaról és

megviiagfuásfuót, ha ez a Bér1őtevékenysége miatt válik.sziikségessé,

o.l aě"ex"Áységévelkapcsolatban keletkezett háľltaĺtási ĺśs ipaľi hultadék elsz4llítrásáľól'

d.l az éptilet ĺv* l.o}ponti berendezeseiĺek kaľbantaĺtasánól, amelyeket a BéľIő kizíróĺagosan

hasmál, illetőteg taľt tizemben,

e.l a he|yiségekhez tartaző kiĺakatszekrén5 védóteto, erĺyőszerker4 biztonsági beľenđezések

karbantaľĺĺsáľó1,
f./ a helyiségben fo1yatott tevékenység kiireben felmerĺitő felújítasĺól, pótlásľól, illetőleg cseľéröl,

CÁínN
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g./ műköđésével összefüggő hatósági engedélyek beszerzésétől, valamint
h./ ha a béľlemény előttjárda van, annak ahsztźntaÍtasáxól'
i,| ahatósági, ttĺzľédelmi, balesetvédelmi és poigáľi védelini előínĺsok maradéktalan betartásáľól'
j'l a bérleti szerzödés megszíĺnését követö 30 napon belül a cégnyilvántaľtrásból t<ĺľöltetni a

székhelyként illeÍve telephelyként bejeleĺtett beľleményt és eztaBéľbeadó felé igazolni
k.ĺ mľ'daĄ amit jogszabályok előÍrnak-

20.
A Béľlő a béľleményben csak a Béľbeadĺí előzetes írásbeli engedéýe alapjan végezŕret bármiféle

ęítési engedélyköteles átáakítást' beleéľtve tevékenységéhez sztikséges saját kóItségén végezenđő
átalakítasokat is.

Az átŁliakítÁsi munkálatokhoz sziikséges hozzÁjáĺalások és hatósági engeđélyek beszeĺzése a Béľlő
kö'telessége'

A Béľlő éľtéknövetö benrhŁásait jogosult - a Bérbeadĺóvď ezeke töľténő megegyezés hiányában
pedig kôteles - a szerződés megszűnésekor a béľlemény ái|agáĺak sérelme nélkiil leszerelni, illewe
koteles.a leszeręléssel okomtt áIlagsérelmet a Béľbęadónak megtéľíteni, vary loszerelés esetén az
ĺíllagséľelmet kijavítani. A Bérlö ąbérlemény eredeti állapotĺának (1995' évi átadás.átvételi állapot)
helyreĺállításfua nem köteles. A Béľbeadó a Béľlő éľtéknövelő bertůrízásainak megtérítésérę akkor
kiiteles, illewe abbaĺ az esetben köteles jogalap nélkiili gazdagodás címén a Bérlő részéľe pénzösszeg
ĺnegfizetésére, ha l beruházáshoz vagy értéknövelő munkához előzöleg a Béĺbeadó hozzríjáľult' és
abban a felek Íľĺásban megrállapođtak. A Bérlő ilyen cÍmen bérleti díjba törtenö beszámítłásra csak
akkoľ jogosulĹ ha aBérbeadó ehhez e|őzőIeghoz'njźru|t.

21.
A Bérlő az épiilet homlokzatĺín 1 m2-nél naryobb emblémájá| ľeklámját a tÄrsasház előzętes
horuájfulńásáva| a Béľbeadó által engedélyezett helyen és kivitelben elhelyezte. A Bérbeadó a
ľeklám engedélyezését bérleti díjhoz nem kötheti. Az e|he|yezéshez sztikséges engeđélyeztptési eljĺáľĺłs
és kivitelezési költség a Béľlőt terheli.

?2.
Bérlő a székhelyeben, a c,egsegzésében, vagy képviseletében bekövetkező váÄtozást kötelęs a
cégbíľósági változásjelentási keĺelem benyujtását követő 15 napon belül a Bérbeadónak bejelenteni.
Hasonlóképpen közölĺi kell a levelezési cím megváltozását, valamint a szerrÄdésben szereplö
bankszámlája megsztĺnését és az e helyetti új bankszaĺÍ'|áú^ Aú ennek e]mulasztrásából eľedő krírokért a
BéľIő felel.

Áz éľtesítéseket a Szerruődő ľ'eleknek a szerzőđésben rögzített szekheýére és levelezési címére lehet
érvényesen kézbesíteni kézbesítővelés postlłn. A fęlek rt'gzítik' aĺnennyiben a Bérlő a székhelyében
és levelezési címében bekovetkezett váitozást a Bérbeadónak nem jelenti be, a Béľbeađő á.Jrtal az
utolsó ismeľt cíĺĺre kiildött leveleket a BérIő á|ta|kézhenethek kell tekinteni.

Á Szelződő Felek megállapodĺrak abban' hory a postai úton megkiildött kiildeményt a kézbesítés
megkísérlésének napjłĺn kézbesítetmek kell tekinteni, ha a címzett az ttfuétę|t megtagadja. Ha a
kézbesítés azé'ĺt vo|t eređménytelen, meÍt a címzeít az irant nem vette ät laz ,,nem kerest'e,',

,,e1költö'zött', yaw,,ismeľetlen helyre költözitť' jelzéssel érkęzettvlsszal az katot a postđ kézbesítés
megkíséľlésének napját követő 5. /ötödilď napon kell kézbesítetfrrek tekinteni.

23.
A Bértő a tudomásľa jutĺástól számított 8 napon bęlül köteles bejelenteni a Béľbeadónalĺ, ha velę
szemben fe|számo|ási vagy csőde|járást rende|t eĺ jogerosen az il|etékes bĺróság Yaw a
vé gelszámol ását határ ozta e|.

,,n
ĺl
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f4.
A béľleti jogviszony a 5./ pontban meghatÁrozstt kezdeti időponttól haÍározott ideig tart a fetek azt

csak esyěđ avaĺitta szĺintethetik meg, kivéve az alźhbi, valamint jogszabályban megllatáromtr.

ęseteket.

f5.
A hatarozott iđó alatt a ,tséľbeadó jogosult hĺáromhavi felmondlási idövel felmondaní a bérleti

jogviszonyt ha'łÍ io,ĺű**ĺavzat a helyiśéget nem önkormĺánpati tulajdon esetén az onkoľmányza'tot<ĺa érvényes

jogszabályban meghatározoł tnindenkori kisajátíĺási jogcímęk alapjĺĺn kisajátíttatnrŁ feltéve, hory

ä ř'epui.álĺt"sm1Ět azon cél'meryalósításáľót máľ döntést hozott amelyhez a heýiségre sztikséges

van.
b./ a heýiség /a helyiségoą éľintő épiiletrészf/ átaĺakíĺásárą lebontásfuą vagy rendeltetesének a

*"g,áltoňÁź,sfuaazÖĺtoĺpányzat jogerős és végrehajthato hatósági engeđélý kapott, vagy

c.l az-onkormänyzatjogszabaly Yaw a jogszabályon alapuló hatósĘi hatźtrozat alapján köteles a

helyiséget harmadik személ;,ĺek átadni.

26.
A Bérlő rendkíviilrr felmond.rással szĺintetheti meg a jogviszonyt ha a Béľbeađó a jelen bérteti

szerződésben foglalt ktitelezettségeit srilyosan megszegi.

27.
Ä' Béľbeadó rendkíviili fe|mondással sziintetheti meg a bérleti jogviszonyt, ha a Béľlő

a-l A béľleményben a sziikséges engedélyek hirányában kezdi meg.a tevékenységet,

b./ A bérteméný nem a jelen szerződésben me$atÁroznĺt celľa haszná|ja, vagy másnak a Bérbeadó

iozzá$árulása nélktil- részben vary egészben haszrálata átengedi, Vagy aľra a Béľbeadó

ĺozzĺjĺĺrulĺsáüoz ktĺtött bá:rrilyen szeĺzőđést köĹ hozzĺjáľulás nélktil.

c./ A BBrbeadĺó részeľe ťlzetendő bérleti dfi, köziizemi dij, illetve egyéb fizntesi kötelezettség

teljesítésével késedelembe esik, és a Béľbeadó írásos _ a felmondás kilátásba helyezesét is

taĺtz|mazćl. felhívásrĺra a fizetési kötetezettségének a felszolítás kézhenéte|ét követő 8 napon

belĺil nem tesz eleget.

d./ A béľIeti szerzĺdéi megkötését követö 8 napon belül, vagy a Béľbeadó feĺhívását kóvető 8 napon

be1iil nem köti meg ňéľtemény haszĺrálauíhoz sziikséges valamennyi szolgáltatrísi szrrzĺÍđést,

vagy a szotgáltató fethívásában szereplő hatĺäľidőn belĺil a szolgáItatási szeľződések sziikség

sze}nti mód.-osításaĹ vagy ezek megk.itését az etöbbi hatĺáridön beliil a Bérbeadó felé a

sz;azÄđésekery másolatáíak Ieadásával nem igazolja. Megbirlsítją ill. akađátyoz:?t az új mérőóra

besreľelését'
e.l A szotgrĺltauá'si szeľződésekben szereplő, il1ewe a szolgáltató áttal kiszímlázott szolgáltatási és

"oéb 
ajja*at a bérteti jogviszony kezdeti időpontját9t.a szeľződésben" illetve a szim|äbaĺ szeľeplö

t'äíłĺaoíg a sm1gá11tit1-ľészéľe nem fizeti meg, feltéve, hory u így kelętkezett hátralékot a

Szotgáltató a Bérbeadóľa áthfuíthatj a.

f./ A bifizetett óvadék ľészbení vary egészbeni felhaszrálása esetén ażĺ az eľędeti összegre a

Béľbeadó írrísos felhívásától száĺrított 8 napon belül nem egészíti ki.

g,/ A bérleményt nem rendeltetésszeľüen basmá7ja.

ň'/ A' no"u."óó f"ĺt'ĺnu'a ellsnére sem végzi e| az ćń|agmegóvás éľdekében a bérleményen beliĺl

felĺĺeriilő, aBéľlőľe tartozí felujítĺäsi, kaľbantartĺási, javítasimunkĺíkat.

i'l A béľlemanÉen a Béľbeadó ęĺőzete. engedélye nétktil végez épites errgedélyköteles átalakítást

varybővítést.
j./ A běrbmény a Bérbeadó felhívasa ellenéľe sem hasanálja.
"l..ĺ N"- kot Ĺi*osítást a béľleményben levő vagyontárgaiľą valamint a tevékenységébőI eľďő

kräĺokľą eztaB,érbeadó felhívása ellenére 8 napon beliil nem póto|ia.

ĺ.ĺ ezol<atíuto'esĹ ffianédelmi, balesetvédelmi és polgĺĺri védelmi előírasokat a Bérbeađó felhívrísa

e1lenére sem taľtja be, melyek aBérbęadőt,mĺnt Tulajdonost hátľĺírryosan érinthetik.

m./ A székheýében, levelezesi címében vagy képvíseletében bekiivetkezett vä|tozäst a
-_-váltoásjelentésíkérelem 

cégbíľósáýozti:ĺténö benyujtrłsát követő 30 napon beltil nem jelenti be a

Béľbeadónak

0Ą ,ľ



n./ Nem engeđi be a Béľbeadó képviselöjét a bérleménybe a renđeltetésszęrĺĺ hasanálat ellenőrzése,
illetve a Bérbeadĺĺt terhelő felujítási munkak végrsse érdekébeą ill' ezek végzésében akadá|yozla-

28.
A bérleti jogviszony egyebekben a 33. pontban hivatkozott jogszabályok áLta| szabáLyozott esetękben
szünik meg.

f9.
A berleti jogviszony bármilyen megszűnése esetén a Béľlő köteles a berleti jogvismny utolsó napján a
béľleméný kii.iríwe, tisztáĺl' rendeltetesszerű haszĺrálata alkalĺnas állapotban, a bérbeadó
vagyonkezeléssel megbízott tarsaságanak itletve annak képviselöjének átadni. A fetek az átadott
béľleményľől ĺĺllapotfelvételt és heýségleltĺáĺ tartalmazó jegyzÍlkönyvet vesznek fel.

30.
Ha a bérlemény korábban a Béľlő szekhelyeként vary te[ephelyeként a cégbíľóságon bejelentésre
került, a bérleti jogviszony megszűnését ktivetö 8 napon beliil a béľlő ktitetes azt ttiröltetni.

31.
A Bér|ő a béľleti jqgviszony báľmely okból töľtenö megszűnése esetén csere helýségre nem tnthat
ígéĺyt. Kĺáľtalanításra abban az esetben tartľlat igény| ha a bérletÍ jogviszony _ ľészéről történő -
felmondasáľa a Bérbeadó szętzśđésszpgése miatt kerĺilt soľ.

32.
A jelen bérleti szerződében nem szabźńyozott kérdésekben a lakrások és helyiségek bérletéről szóló
1993. évi L)o(utr. Töľvény, a..Polgári Törvénykönyv, valamint a többszöľ módosított t7l2ao5. $\r.
20.) Budapest Józsefuárosi lnkonĺrányzati ľenđelet mindenkoľi vonatkozó rendelkezesei az
inĺnyadóak.

Ha a hatłáľozott időre srn|ő szęrződés brármilyen okból batrírozatlan idötaľtamúvá alakul á! a bérleti
jogviszonyra az eĺőbbi jogszabályoknak a hatáľaratlan íđejű bérlete vonatkozó szabáýait kell
alkalmazni.

33.
Szerződő Felek az esetleges jogvitĺĺjukat elsódlegesen peren kívĺili megállapođással kíséľlik meg
rendezni. Ámennyiben ez nem vezet eľedményre, a bérlemény heýe szerint illetékes bÍróság
kizáľólagos ílletékességét kötik ki'

34.
A Béľlő kijelenti, hogy a jelen szerzőđésben foglalt ktitelezettségei vállalásríra kőzjegĺrh e|őtt
eryoldalú kötelezettségvállalási nýIatkoratot ít a|á, Ez alapjáĺ bírósági végrehajĺłsnak van helye. A
bérlő tudomĺásul veszi, amenĺýben az eryoldalri köteĺezettségváIlalási nýlatkozatot a jelen béľleti
szerzőđés a|áfuźBźLt követö 5 muĺkanapon beliil nem ída a|Ą az tnkormrányzatnĄ illetve a
Béľbeadónek a Béľlő kíjeltĺléséröl szoló jognyilatkozatrához való köti'ttsége megsziĺnit a jelen
bérleti sznrző dés a llo;tály ź* vesáti.

A Szeľzódő ľ,elek kĺielentilc hogy a béľleti jogviszonybólmindenkor fennalló bérleti dfi, köz nű díj és
egĺéb tartozás mértékét a Bérbeadó szíĺnlríi, nyilvántaĺüásai, könyvei alapján késziilt kőzjegyzÍli
okiratba foglalt ténytan'isítvány igazoIja" arrel1mek elfogadĺĺsára a Felek jelen szerződés ďrííľásával
kdtelezetts éget vríllalnak

A Sr.erzőć|ő ľ'elek megállapodnak abban" hory a Bérbeadrí aközjegyzőtčll a teljesítés kötelezettség
lejfuat4 a berleti jogviszony megsziínése megállapításĺának ténytanúsítványba foglalását is kéĺheti,
amennyiben a bíľó'sfui nemperes eljríľáshoz eľre sztikség van.
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A' Szerzőđő Felek a felkért kĺizjeryzönek a titoktartłási kötelezęttsége alól a felmentést megadják,

abból a céIbóI, hogy a fenti egyoĺdalťl kötęlezettségvátlalasi nyilatkozatot, ill. a ténýanusítváĺý
elkészítse. 

. . |

A Szelzőđó Felek rögzítik, hogy eryoldatťl kö'telezettségváLlLa|źlsi nyilatkozat és a ténýanúsítvrłny'

költségoi a bérlöt terhelik'

35.
Á .;"t"o bérleti szerżődés akkoľ lép..haíályba, ha a Béľlő a közjegyzónél az egyoldalri

kötelezettségvállďási nyilatkozato t a|áirt,a,

36.
A jelen béľleti szerződés megkötésével a Szerződő felek ktizott a bérĺet tárryában koľábban létrejött

mägiállapodások a haüítyukat veszítikn kivéve aznkat,ametyek a jelen 
ryenodls 

mellékletét képezik'

97.
A SzBrzőiIő B'etek kijelentik, hogy a béľleti szerzódés aIäkäsáĺa jogosultak. E' kijelentastikérq

valamint a béľ|etiszerződésben leíľt adatok heĺyességéért teljes anyagi felelösseset vĺíllďnak'

A jelen szeľzödés elválaszthatatlan metléktetét kęezi a Felek cegkivonatą és az aláíľási

címpéldĺínyok.

38.

39.
jelen szerződés nyolc (E) sámozotľ oldatból áll és 5 (öt) eređeti péld.ányban készulĺ A béľleti

szęrzőłtést a Szeruődő Felek elolvasĺís rrtán, mint akaratukĺ<al minfnben megeryezöt, jóváharyólag

irtákatá. ...' -.. Á ^ / 
'n{n 
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