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Tisztelt Képviselő-testtilet !

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkoľmźnyzat (továbbiakban: onkormźnyzat)
100 %-os fulajdonát képezi a Bródy Srándor u. 15. sz. a|atti36623 he|yrajzi sztlmű lakóépület.
Az ingat|an az ingat|aĺ-ny1|vźntartásban kivętt |akőhźz, udvar, gazdaságs épület besoľolással
szerepel.

Az épület a Palotanegyedben ta|á|hatő, országos rnűemléki védettség a|att á|| és ezért a
Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti fulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66120|2. (XII.13.) önkormanyzati rendelet (továbbiakban
Vagyonĺendelet) 24. $ (2) bekezdése alapján az onkormźnyzat koľlátozottan forgalomképes
törzsvagyonź./.képezi.

A Pázmźny Péter Katolikus Egyetem ńszéro| igény mutatkozott a Budapest VIII. kerület,
Bródy Sándor u. 15. sz. a|atti, önkormányzati t|L|ajďonban Iévő 36623 he|yrajzi számtl
iĺgatlawa mivel növelni kivtnjźkazingat|ama|szomszédos egyetem t.ťffFł.mz*ľľ
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Fentiekĺe tekintettel az Avant Immo Kft. (Báľtfai Lász|ő, ingatlanforgalmi ígazságýgyl
szakéľtő) 2016. szeptember 19-én elkészítette az iĺgatlanra vonatkozó értékbecslést, ňit-a
független ingatlanszakértő (Gódor Lász|ő) 20|6. szeptember ZI-én felülvizsgált. Az
étékbecslés alapján aZ ingatlan forgalmi értéke 826.000.000,- Ft összegbeń kerĹik
meghatározźsra.

A 100 oń-os ĺinkorĺnányzati fulajdonú épületben 24 db lakás találhatő, ame|ybő| 22 db
jelenleg bérlő áIta| lakott, egy lakás üre;, egy lakásnak pedig jogcím nélktilí hasznáIőjavan. A
lakások bérbeadásábő| 357.53]r,- Ft + ÁFA bevéte|e származik az onkormźnyzatĺakhavonta.
Az éptilet udvarán gépkocsi-beállókat adott bérbe az onkormźnyzat. A 30 dĹ beállóból jelen
pillanatban 25 đb-ot bérelnek, amiből 1 db mozgáskorlátozott beálló. A gépkocsi-beállókból
154.900 Ft/hó bevéte|e szźĺrmazik az onkormányzatnak. A gépkocsi-beeilólaa kötĺitt bérleti
jogviszony felmondási ídeje 24 beálló esetében 30 nap, míg egy 1984-ben kotott béľleti
szerzođés esetében 1 év, ami közös megegyezéssel módosítható. Mivel az épületet bérlők
lakják, egy esetleges értékesítés előtt gondoskodni kell annak kiürítéséről, melyre vonatkozó
költség- és feladatelemzés szeńnt, a bérleti jogviszonyok megváltása megkĺizelítőleg
2 00. 000. 000 Ft ö sszegben keľült megfiatźr ozásr a.

A Képviselő-testtilet 2016. november 10-én hozott 2|512016. (X.10.) sz. határozata a|apján
döntött az ingat|an p á|y ázat útj án történő e lide geníté sről az a|źhbi feltétel ekke l :

Apá|yázat cé|ja: a Budapest VIII. keľület, Bľódy Sandor u. 15. szźnrl a|atti,36623 hĺsz.-ú
ingatlan elidegenítése.

A p źiy źnat minimális v éte|źr a.. 82ó. 000. 000 Ft.

A p á|y azat bír źiati szempontj a : a l egm agas abb vétel ár.

Ajánlati biztosíték a minimális vételár I0 o/o-a 82.600.000 Ft.

A pźiyźzat 2016. november 15-tól 20|6. december 20. napjáig kertilt kifiiggesztésre, továbbá
megjelent a Jőzsefvźlros című helyi lapban, az onkotmányzat inteľnetes honlapjan és a
www j gk. hu honl apon, tov źlbb á az ingat|aĺ. com hirdetés i felül eten.

A pá|yázati hataľidőn belül a dokumentációt egy érdeklődő vásáľolta meg, de aján|ati
biztosíték befizetésére, valamint pá|yázat benýjtásáľa nem keľült sor.

A pźiyázat eredménýelenségét a Yárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság mondta ki a
22 / 20 |7 . (I.23 .) sz. határ ozatźĺv a|.

Miután a piaci szereplők _ közttik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem _ továbbľa is
éľdeklődést mutatnak az ingat|an iránt, valamint az ingat|anpiaci tendenciák is kedvezőek,
továbbra is javasoljuk az ingat|anptlyázat útján töľténő értékesítését.

Az onkormányzat fulajdonában á||ő ingatlanvagyon hasznositźsźra, fulajdonjogának
átruhźzására vonatkozó versenyeztętési szabá|yairől szóló 40l20I7. (II. 02.) szám,űKépviselő-
testiilęti hatźlrozat (a továbbiakban: Versenyeztetési Szabá|yzat) 99. pontja a|apján második
alkalommal kiíľt pá|yázat esetében a minimális vételĺíľ az értékbecslésben megállapított
forgalmi érték75 oÁ-a, me|y a jelen esetben 619.500.000,- Ft összegnek felel meg. Tekintettęl
aľľa, hogy az e|őző kiírás eredménýelen volt, továbbá a bérleti jogviszonyok megváltása okán
nagy eséllyel elhúzódhat a birtokbaadás, ezért a fentiek szeńnt meghatátozott minimális
v éte|ár ö s sze gét me ga| ap o zottnak tartj uk.

Mivel az iĺgat|anjelenleg lakott, annak kiüľítéséről gondoskodni szükséges. Ennek fedęzetét
a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. a nyertes páLyźnő által megfizetett ajźn|atí
biztosítékból, valamint - a Versenyeztetési Szabá|yzattól eltérően - a nyeľtes pá|yźnőva|
kĺjtendő e|őszerzĺĺdés alapjźn kifejezetten a kiürítés időtartanata és fedezetére vonatkozó
ki fizetésľe keľĹilő előle g ĺisszegébőI kívanj a biztosítani.



Fentieknek megfelelően apá|yźnati felhívást az a|źhbí feltételekkel javasoljuk közzétęĺni:
A páIyázat célja: a Budapest VIII. keľület, Bródy Sandor u. 15. szźtm a|atti, 36623 hľsz.-ri
ingatlan elidegenítése.

A pá|y źzat minimális v ételár a: 6 1 9. 5 00. 000 Ft.

Apá|yźzatbírá|atiszempontja:alegmagasabbvételáľ.

Ajánlati biztosíték a minimá|is vételar I0 Yo-a:6l.950.000 Ft.

A nyeľtes pá,lyźnőva| e|őszerzőđést kĺit az onkoľmányzat, amely a|apjan a nyeľtes pá|yźnő a
véteIźtr 33 %-át előlegként ťlzeti meg, melybe az ajźn|ati biztosíték beszámitásra kerül' majd
ezt követően megkezdhető a bérleti jogviszonyok megszűntetése cserelakás biztosításával,
illetve a bérleti jog megváltásźtva|.

Az épület kiürítésének előkészítése a pá|yázat kiírásával egyidejtĺleg megkezđhető, de a
konkľét kiürítésre _ melyľe az onkoľmányzat 18 hónapos hatĺíľidőt vállal _ valamint a
gépkocsi-beállókľa vonatkozó bérleti szerződések megsztintetésére az ę|őszerzodés
megkotését követően kerül soľ. Az adásvételi szerződés megkĺitésének végső hatáľideje a
lakások, valamint gépkocsi-beállókľa vonatkozóan kötött valamennyi bérleti szęrzłĺdés
megszűntetését kcivetóen, az utolsó béľleti szerzódés megszüntetéséről szóló eladói éľtesítés
kézhezv éte|étő| számított 1 5. nap.

Amennyiben a vállalt hataľiđőn belül az ingatlan kiürítése az onkoľmźnyzatnak felróható

9.kbó1 nem megy végbe, emiatt pedig a biľtokbaadás nem történik meg, akkor aZ
onkormányzat az épület kiüľítése megkezdése napját mege|őzo hónapra előírt bérleti díj
bevétel |l30-ad részénęk megfelelő összegű napi ktitbéľt ťlzet a Vevőnek, azza| a kikötéssel,
hogy amennýben az onkormtnyzatĺaknem felróható, érdekén kívĹil felmerülő ok miatt nem
tarthatő az ingatlarĺ átadásźna kijelĺilt hatáľido, kötbér fizetési kĺitelezettség az oĺlkormźnyzat
terhére nem kęletkezik. A nyertes pá|yaző ilyen irĺáný kérése ęsetén az onkoľmányzat
vá||alja, hogy amennyiben az épu|et kiiirítésének ütemezésę lehetővé teszi, az ingat|arĺt 2
ütemben adja birtokba, első kĺirben a kitirítésrę va|Ia|t hatariďoĺ belül, második körben az
ingatlaľl teljes kitirítését kĺivetően. A szakaszo|t birtokbaadás feltétele, hogy a már kitirített
épületrészeknek és az eze|<hęz tartoző telekhányadnak a teljes ingat|anhoz viszonýtott
arányának megfelelő összegű vételátrész is a részleges biľtokbaadás napjáig megfizetésre
keľĹiljön.

Az épület műemléki státusza miatt aĺurak fe|tĄításához, éúépitéséhez, bontásához a
Műemlékvédelmi Hatóság hozzájaru|ása sziikséges, valamint a kulturális örökség védelemről
sző|ő 200I. évi LXIV. törvény 86. $ (1) bekezdés a) pontj a a|apjźn a Magyar Áilamot
elővásárlási jog illeti meg.

A pá|yźzat előkészítése során felmerĹilt, hogy az ingatlan műemléki védettségtĺ utcafronti
része felújítással, az ingat|an hátső ńsze pedig bontás után új épület építésével lenne
gazdaságosan hasznosítható. A korábban említett szakaszolt birtokbaadás feltétele lehet, hogy
a tęlek megosztásľa kerüljön a felújítandó és a bontandó épiiletľészek határán.Igény esetén a
telek megosztásźůloz és a bontandó épületrészek bontásánaktewezéséhez, az e|lhez szükséges
építéstörténeti tudományos dokumentáció elkészíttetéséhez, valamint szĹikség esetén a telek
övezeti besorolásának módosításához és a bontás bonyolításához az onkormányzat
tulajdonosként minden, pénnlgý kĺjtęlezettségvállalással nem járó segítséget _ szükség
esetén tulajdonosi hozzájaruIásokat, előkészítő munkában való kcizľeműkĺidést _ megad a
nyertes pá|yáző részéte.

Amennyibenazonban,mindezen az onkoľmźnyzatáltal nyujtott segítség ellenéľe sem járulna
hozzá a Műemlékvédelmi Hatóság a múemléki jelleg levételéhez _ legalább a hátsó
épületľészről _ a nyertes pá|yáző elállhat az adźsvételi szerzőđésto| az előleg és az ajän|ati
biztosíték elvęsztése nélkiil, tekintettel ana, hogy ez a hozzájaru|ás néllailözhetet|ęn az
ingatl anfej l esztési b enlházás kivitel ezés éhez.



Fentiek a|apjźn javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testĹilętnek, hogy járuljon hozzá a Bródy
Sándor u. 15. sz. alatti épület kiürítéséhez és azingat|anpéĺ|yázaton tĺiľténő elidegenítéséhez.

II. A beteľjesztés Índoka

A pá|yazat kiírásával kapcsolatos dĺjntés meghozata|fua a Képviselő-testtilet jogosult a
Vagyonrendelet 16. $ aa) pontja a|ap1án, mely szerint az oril<ormányzat törzsvagyonába
tatozĺl - elidegeníthető _ vagyon tekintetében értékhatríľtól ftiggetlenül a Képviselő-testiilet a
tulajdonosi joggyakorló.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntéssel az onkormźnyzat segítséget nyujt _ a kérelmező Pźrzmźny Péter Katolikus
Egyetem nyertes páIyazata esetén _ az egyik legelismertebb hazai felsőoktatási intézmény
bővítéséhez, nĺivelve ezzel a keriiletünkben felsőfokú tanulmányokat végzo diakok szźlmźtt.,
ugyanakkor az épu|et elidegenítésével a Palotanegyedben található rendkíviil ľossz műszaki
állapotú épület felúj ítási kötelezettségétől mentesül az onkormányzat.

Az onkormányzat szźtmtra pozítiv pénzugyi hatźts az ingatlan elidegenítése esetén lesz,
amennýben apá|yázatta érkez1k érvényes aján|at, így az e|járás érvényesen és eredményesen
záru|. A kiürítés költsége az e|ozetes számítások szeľint megközelítőleg 200.000.000 Ft lesz, a
22 db lakás bérleti jogviszonyának 60 Yo-os értéken töľténő megváltása mellett, mivel a bérleti
szerződésekhatźrozatlan idejtĺek, valamint az ingat|an a HVT III. terĹileten talá|hatő. Ennek
fedezete a kiürítésľe k<itendő e|őszerzođés alapján a nyeľtes pźtyźnő á|ta| kiťĺzetett előleg,
melybe az ajźtn|ati biztosíték összege beszámitźsra keľül.

IV. Jogszabályĺ ktiľnyezet

A Vagyonrendelęt 16. $ aa).alpontja aLapjźn, a Képviselő-testtilet a fulajdonosi joggyakorló
érté|dlaÍartól fiiggetleni| az onkormányzattorzsvagyonába :ľrrtozó _ eľdégeníthelő _ vagyon
tulajdonjogánakátruházásáva|kapcsolatosdöntésmeghozata|źnźi.

A Vagyonľendelet 28. $ (1) bekezdése a|apjźn: ,,Kor|átozottan forgalomképes tĺirzsvagyon
önkormányzati hitelfelvétel és kötvény kibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és
kizárő|ag az á||am, másik helý önkormányzat, vagy <inkormiínyzati társulás részére
idegeníthető el. Ez nem vonatkozik aÍÍa a vagyonra' amely a kizárő|ag a vele való
ľendelkezési jog gyakoľlásának feltételhez kĺitésére tekintettel minősiil tĺlrzsvagyonnak.''

A Vagyonľendelet 24. $ (2) bekezdése értelmében az onkorményzat korlátozottan
forgalomképes törzsvagyona aZ is, amely a vele való rendelkezésľe vonatkozó jogszabźiy
a|apjźn minősiil törzsvagyonnak. Jelen ęsetben a rendelkezési jogot a múemléki státusz
korLátozza.

A kultuľális örökségvédelemľől szőlő 200|. évi LXVI. tĺirvény 86. $ (1) bekezdés a) pontja
a|apján, a Magyar Államot akkoľ illeti meg elővásaľlási jog,ha ezta védetté nyilvĺínító, illewe
azt módosító rendelet kimondja.

Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak cinkormanyzatok tulajdonba adásáról szóló
|99I. évi XXXil. törvóny 39. $ (2) bekezdése a|apján a Budapest Fővar'osi orrkormányzaLot
elővásĺíľlási jog illeti meg.

A Versenyeztetési Szabźt|yzat I. fejezet 1. pontja a|apján: a versenyeztetés soľán a
vagyonügyleti megbizott - bonyolító _ a forgalomképes vagyoĺtźrgyak tekintetében a



tulajdonosi jogokat gyakoľló nevébęn gondoskodik a versenyeztetési eljaĺások
lebonyolításáľól.

A tulajdonosi jogok gyakorlója a 100 millió Ft egyedi foľgalmi érték feletti vagyon esetén a
Képviselő-testtilet.

A Veľsenyeztetési Szabźiyzat 5. pontja értelmébęn a versenyeztetési eljárás módjáról a kiíró
dĺint. A dĺintésben rendelkezni kell arról, hogy a pá|yźzatot megelőzi-e előminősítő e|jfuás, a
pá|yźzat egy, va1y több fordulós, valamint arľól, hogy kiíró a versenyeztetésí eljárást
elektľonikus úton kivźnja lefolýatni.

A Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontja értelmében: A nýlvános versenyeztetési eljárás
kiírását kozzé kell tenni:
a) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájan,
b) a Bonyolító tigyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben,
c) a lőzsefvétros című lapban,
d) az onkormźnyzatés a Bonyolító internetes honlapján,
e) az onkoľmányzat és a Bonyolító ľendelkezésére źL||ő egyéb internetes hirdetési

portálokon,

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

A Veľsenyeztetési Szabźiyzat t2. pontja szerint a hirdetményeket legalább 15 napra ki kell
függeszteni.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testtilet, hogy a pá|yźnattaI kapcsolatos döntését
me ýlozni szíve skedj en.

Határozati javaslat

A KépviselőtestĹilet úgy dönt, hogy

1 .) hozzájźlru| a Budapest, VIII. keľĹilet, Bródy Sándoľ u. 15. sz. a|atti, 36623 hĺsz.-ú ingatlan
nýlvános, egyforduló s pá|y ázaton tĺiľténő éľtékesítéséhez.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20|7. maľcius 09.

2.) elfogadja ahatźĺrozat mellékletétképezó, a Budapest VIII. keľület, Bródy Sandor u. 15.
szźm a|atti, 36623 hľsz..ú lakóépület elidegenítésére vonatkoző ptiyttzati fe|hivást az
aLábbí feltételekkel:

a) a minimális vételár: 619.500.000 Ft,

b) a p á|y azat bir źtIati szempontj a : a l egmagasabb me gaj áĺ|ott v éte|źr,

c) az ingatlaĺ kizár ő|ag oktatási célra h aszno sítható,

d) ajĺínlati biztosíték a minimális vételár I\%o-a:61.950.000 Ft

e) a nyertes pá|yźzőval előszerzőđést kot az onkoľmányzat, ame|y a|apján a nyeľtes
pá|yáző a véte|ár 33 %.át előlegként megťĺzeti, amelybe az ajánIati biztosíték összege
beszámításľa kertil, és az előleg igy a, ingatlan kiürítésének fedezetéül szolgál.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZtt.va1yongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 201-7. március 09.



3.) a pá|yázati felhívást a Képviselő-testtilet 4Ol2O|7. (II. 02) szźlmű határozatźnak
(Veľsenyeztetési Szabá|yzat) 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főviíľos
VIII. keriilet Józsefuarosi Polgríľmesteľi Hivatala hirdetőtáblájan, a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ ZÍt. (Bonyolító) ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében
(te1ephe1yein), a Józsefuĺíľos című helyi lapban, az onkoľmźnyzat és a Bonyolító
honlapján, továbbá az onkormźnyzat és a BonyoIítő szźrniĺľa elérhető költségmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésľe á||ő internetes hirdetési portálokon kell
kozzéteĺni.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatríridő: 2017. maľcius 09.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Versenyeztetési eljarás
lebonyolítására, és aľ':a, hogy a pźiyźnat eredményére vonatkoző javas|atát terjessze a
Képviselő-testĹilet e|é jőváhagyás végett. Amennýben a pźĺ|yázat eredménýe|enuI zára|,
fe|hata|mazza aYźtrosgazdá|kodási és Pénzügý Bizottságot apá|yázatotlezźrő eredmény
megállapítźsára.

Felęlős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2O|7 .június 20.

A dönté s vé gĺehaj tás át v é gző szerv ezeti e gys é g :

Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpo nt Zrt.

Budapest, zlt7.március .ť:

Ivett

! elnöke

Tciľvényességi ellenőrzés :

Danada.Rĺmán Edina
jegyző

nevében és megbízálsából:

l /,,ĺ |, I),r- /t0341/^, 
"d,. ĺle{,ár Enka

a|jegyző l

Ertékbecslés
P á|v ázati dokumentáci ó

MellékIet:
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Pá.ilyőzati felhívás

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat a Képviselő-testiilet ..,.120|7. (III. 09.)
számú határozata alapjźn nyilvános pá|yźzatot hirdet a Budapest VIII. kerület,36623 he|yrajzí száĺmll,
természetben a Bródy Sándor u. 15' cím a|attta|á|ható ingatlan elidegenítése céljából.

1. A páiy ánati felhívás kőzzététe|e

A pá,|yázati felhívást a Kiíró az Önkormányzat tu|ajdonában ál1ó ingatlanvagyon hasznositására,
tulajdonjogának átruházáséra vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló, 4ol2o1'7 (II.02.) szźlmu
önkormányzati rendelet 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Bonyolító üryfélfogadásra szolgáló
helyiségében, a Józsefuáľos című helyi lapban, az onkorm ányzat és a Bonyolító honlapján,tovźlbbá' az
onkormányzat és a Bonyolítő szźtmára eléľhető kĺiltségmentes hirdetési fęlületeken, egyéb
rendelkezésre álló internetęs hiľdetési portálokon teszi közzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljĺáľást annak bármely szakasztlban indokolás nélkiil visszavormi,
és enől köteles hirdetméný kifiiggeszteni' A versenyeztetési eljáľás visszavonása esetén -
amennyiben a dokumentźrciőt az ajánlattevő ellenérték fejében kapta meg _ a Kiíró köteles az
ellenéľtéket visszafizetni. A pźiyázati dokumentáció ellenértékét a Kiíľó ezen kívül semmilyen más
esetben nem Íizeti vissza.

f. Apá|yázatĺ kiíľĺís adatai

A'páiyázat kĺírĺója:

A pá|y ázat bonyolítój a :

A'páiyázatjellege:

Apá.Jyázat céIjaz

A pő|yázati dokumentácĺó ľendelkezésľe
bocsátása:

Az ingatlan mĺnimális véte|ĺĺľa:

Az ajőn|ati biztosíték összege:

Az ajánlatĺ biztosíték befizetésének módja,
számlaszám:

Az ajánlati biztosíték beérkezésének
hatĺíľideje:

A pá|y ázatok leadásának hatáľĺdej e :

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi
onkormányzat (7082 Budapest, Baross u. 63-67.\

Józsefuárosi Gazdźikodási Kĺizpont Zrt.
(1082 Budapest, Baross u.63-67.)

nyilvános, egyfordulós pźiy źnat

tulaj donj o g átruházás (el i degenítés)

5o.0oo,- Ft + ÁFA

619.500.000,- Fr

61.950.000,- Ft. Az aján|ati biĺosíték befizetése
csak magyaľ forintban teljesíthető, éńékpapírral,
garanciaszerződéssel, zá|ogtárggyal nem
helyettesíthető.

átutalás, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt. K&H Banknál vezetett, |0403387-
0002 8 8 5 9-00000006 számu szźtĺllláj źr a

2017. ápn|is 20. (csütörtök) 2400 óra. Az ajáIllati
biztosítélmak a lllegje|ölt határidĺ5ig a
baĺIkszám7ára meg kell érkęznie.

2017. ápn|is 21. (péntek) 1000 óra

ér
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A pá'|yízúta| kapcsolatban további
infoľmáció kéľhető:

A, pá|y ízattal éľintett i n gatlan m e gtekinth ető :

A páł|y ázatok bontásának időpontj a :

A páiy ázatok bontásának he|ye:

A' pá|yázat eľedményét megállapító szeľvezet:

A páiyázat elbíľálásának hatáľideje és L
váľható eľedményhĺrdetés:

A páĺ|y ánatÍ eljárás nyelve:

3. A páiyázattal érĺntett ingatlan:

Címe:

Helyľajzĺ száma:

Megnevezése:

Földľész|et teľĺĺlete:

Felépítmények teľülete:

Kłizmĺĺ ellátottsága:

Teľhei:

Józsefuárosi Gazdálkodasi Kcizpont ZÍt.
Elidegenítési Iľodáján

Tel.: 06-I-333-678IlI22 vagy Í23 mellék,
06-1-2r6-6961

20|7.március 16. (csiitörtök) és2017. április 20.
(csütörtök) között előzetes időpont egyeztetés
a|apjźln. Időpont eg;ĺeztetése a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ ZrI' onkormányzati
Házkeze|ő Iľodáján lehetséges (1084 Budapest,
Tavaszmező u. 2., Tel.: 06-I-210-4928, 06-I-
210-4929)

20|7. ápn|is 21. (péntek) 1005 óľa

Józsefuárosi Gazdźikodási Ktizpont ZrI,, |084
Budapest, oľ u. 8. I. "-. tfugyalő. Az
aján|attevók a pá|yźvatok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Főváros VIII' keľület Józsefuáros
onkoľmányzat Képviselő-testĹilete

2017. június 20.

magyar

Budapest VIII. keľület, Bľódy Sándoľ u. 15.

36623

Kivett |akőhźn, udvar, gazdasági épület

f085 fiŕ

Az ingatlanoil €BY, több lépcsőhánbő|á||ő ęület és

több felęítmény ta|źiható, az épiilet nettó

szintterülete 22|2 fiŕ + 756 ÍIŕ pince.

tisszk<izműves

Az ingat|an műemléki védettséggel rendelkezik;
jelenleg az épületben bérlők találhatóak; azELMU
Há|őzati Kft. javára 7 és 9 m2 nagyságű terülętre
vezetékjog van bejegyezve. Egyebekben az
ingatlan peľ-, teher- és igénymentes

Az ingat|anra vonatkozó ľészletes adatokat a pźiyźnati kiíľás mellékletét képező ingatlanfoľgalmi
szakvéleménv tarta|mazza. Az insat|an óvezeti besorolása: VK-VIII-2.

2',
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Kiíró felhívja a ťrgyelmet, hogy

- a nęmzęti vagyonĺól sző|ó f01l. CXCVI törvény 14. $ (2) bekezdésę a|apjźn a Magyar Államot
minden elővásárlási jog'jogosultat mege|(5ző e|ővásárlási jog illeti meg. Az e|ővásáľlási jog
gyakorlásáľa a Magyar Allam részéľę fennálló határidó az ę|ovásár|ási jog gyakorlására felhívó
értesítés postára adásának napjától számitott 35 nap.

- az egyes á|lami tulajdonban |évó vagyontźtrgyak önkoľmányzatok tulajdonba adásáról sző|ő |99I.
évi XXXIII. tv.39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Főváľosi onkormányzatnak elővásárlási
joga van.

Amennyiben az e|ővásárlásra jogosultak bármelyike élni kíván elővásáľlási jogával, űgĺ az adásvételi
szerződés az e|ővásárlásra jogosu|t és az eladó között jön létre. Ez esetben eladó a páIyźuő źita|
befizetett vételár előleg és az ajźn|ati biaosíték összegét a nyilatkozat kézhezvéte|étő| számított 15
napon belül visszauta|ja apáIyázat nyeľtese részére. A befizetett cisszeg utan eladó kamatot és bármely
jogcímen igényelt költséget, kártérítést nem ťrzet.

Kiíró továbbá felhívja a figyelmet, hogy az ĺngatlan |<lzárő|agoktatási célľa hasznosítható.

4. A'pá'Jyázat tartalma

Az e|idegenítésľe kęľülő lakóépiilet a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat
kizárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére a nemzeti vagyonĺól szótó 2011' évi CXCVI. tv., a
Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonźlról és a vagyon feletti tutajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 66/2012' (XII. 13.) önkoľmźtnyzati rendelet, valamint a Képviselő{estület 40l20I7. (II. 02.)
szźtmu határ ozata (Versenyezt etési SzabáLyzat) vonatkozik.

A nyeľtes pá'Jyáłző a páiyánat elbíľálásáľól szó|ó éľtesítés kézhezĺ,éte|ét követő 15 munkanapon
belül ktiteles előszeľződést kiitnÍ, me|ynek feltétele, hogy a vételĺíľ 33yo.áLt megÍizesse eladó
ľészéľe vételáľ előleg jogcímén. A vételáľelőlegbe az ajánlrati biztosíték łisszege beszámításľa
keriil. Az e|őszerződésben felek aľľa vá||alnak kiitelezettséget, hogy az e|adő átta| kiürített
ingatlanra, a teljesítésľő| sző|ő éľtesítés kézhewéte|ét követől5 napon belĺil adásvételi szeľződést
kätnek.

Az e|ĺĺszerződés aláíľását követóen eladó haladéktalanul megkezdi az épi|et kiürítését, amelyre 18
hónapos hatáľidőt vál|al. Amennyiben a vállalt hatáľidőn belül az ingatlan kiürítése nem megy végbe,
emiatt pedig a birtokbaadás nem történik meg, akkor az onkormźĺnyzat, az épi|et kiürítése
megkezdése napját megelőző hónapra előíľt bérleti díj bevétel l/30-cad ľészének megfelelő ĺisszegű
napi kötbéľt fizet Vevőnek, azza| a kikĺitéssel, hogy amennyiben az önkormźlnyzat éľdekein kívül
felmeľülő ok miatt nem tartható az ingat|an átadására kijelö|t határidő, kötbér kötelezettség az
onkormányzatterhérę nem keletkez1k. Anyertes pá|yázó ilyen irányú kérése esetén az onkormáiyzat
vźúla|ja, hogy amennyiben az éptilet kitiľítésének ütemezése lehetővé teszi, az ingatlant több ütemben
adja biľtokba, a kitiľítésľe vállalt határidőn belül. majd a teljes kii'iľítést kĺjvetőell ac|irsvéte|i szerzodést
köt.

A pá|yázat előkészítése során felmerült, hogy az ingat|an mtĺemléki védettségű utcafronti része
felújítással, az ingat|at hátsó része pedig bontás után új épület építésével \erľre gazđaságosan
hasznosítható. A korábban említett szakaszolt birtokbaadás feltétele lehet, hogy a telek megosztásra
kerüljön a felujítandó és a bontandó épületrészek határán.Igény esetén a telek megosztásához és a
bontandó épületrészek bontásának tervezéséhez, az e|lhez szfüséges építéstörténeti tudományos
dokumentáció elkészíttetéséhez, valamint szfüség esetén a telek övezeti besorolásának módosításához
és a bontás bonyolításához az onkormányzat tulajdonosként minden , péĺlzjgyikötelezettségvállalással
nem járó segítséget - sziikség esetén tulajdonosí hozzájáru|átsokat, előkészítő munkában való
kĺjzreműködést - megad a nyertes pźiyáző részére.

Amennyiben azorlban, mindezen azOĺlkormányzatá|ta| nyujtott segítség ellenére sem járulna hozzáa
Műemlékvédelmi Hatóság a mtĺemlékijelleg levételéhez - legalább a hátsó épĺiletľészről _ a nyertes
pá|yáző elállhat az adás-véte|i szerzodéstől a foglaló és/vagy ajánlati biaosÍték elvesztése nélki'il,
tekintęttel arTa, hogy ez a hozzźýáruIás nélktilözhetetlen aZ ingatlanfejlesztési benlházás
kivitelezéséhez.
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Az adásvételi szeľződés megkötésével egyidejűleg a Vevő avéte|źr

- egy ĺĺsszegben t<jrténő megfizetése esetén _ a már megfizetett véte|ár előleg ĺisszegével
csökkentett véte|árat az adásvételi szerződés megkötéséig kĺiteles eladónak megťtzetĺi,

- a véte|źtr banki hitelbő| ttirténő kiegyenlítése esetén pedig a - a már megfizetett vételár előleg
összegével csökkentett - vételár 50%-źúmegfizetni. A ferľrmaľadő so%kiegyenlÍtésére bankí hitel
vehető isjnya9,. amely teljesítésére _ a Budapest Főváľosi onkoľmányzáí, valamint a Magyar
Allam elővásáľlási jogának gyakoľlására rendelkezésľe álló határidő leteltéről szóló éľtesités
kézhezvéte|éto| számított 45 munkanap áll a nyertes ajánlattevő rende|kezésére. A vételár
megfizetésére vonatkozó hataridő nem hosszabbÍtható meg. Az aján|ati biĺosíték összege ebben
az esetbęn előlegnek minősül.

Az ingat|an biľtokbaadásának időpontja: az elővásarlási jog ryakor|źsára vonatkozó nyi|atkozat
kézhezvéte|étől, illetve a teljes vételár beérkezését követő s napđn belül, attól függően, hogy melyik
történik meg később.

Az adźsv ételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmertilő költségek:

- |.670,-Ftlszemé|y JÜB eljárási díj,

- 5.500,- Ft + ÁFA eljárási díj,

- 6'600,- Ftlhe|yrajzi szárrligy|et fřjldhivatali eljárási illeték (a ftildhivatali eljárási dijat egyszer
kell megfizet llj, az adásv éte|i szer zo dé s benyuj tásakor).

AKiíľó kiköti, hogy

a) a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a veľsenyeztetési eljáráS soľon következő
he|y ezetĺjével szerződést kötni,

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

c) szükség esetén az aján|attevótől az aján|at lényegét nem éľintő technikai-formai kérdésekben
írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az aján|attevő ezze| kapcsolatos
írásbeli vtůasza semmilyen formában nem eredményezheti a versenyeztetési eljárásban tett
ajánlatában megfogalmazott feltételek olyan megvá|tozását, amely az értéke|és során a beérkezett
aj ánlatok sorrendj ét módosítaná.

d) a Polgári Töľvénykĺinyvľől szóló 2013. évi V. töľvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:7a. $ Q)
bekezdése a|apján, a pá|ytzati felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlattevővei
szemben is fenntaľtja a jogźtt ana,hogy ne kössön szeľződést.

Az ajźn|attevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíľó
a) az ajanlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 30 nappal

meghosszabbíthatja, amit - az indok megjelölésével - a Kiírás kĺjzlésével megegyez(5 helyekeń, az
eľedeti benyújtási határidő |ejálrta előtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjelentetni;

b) jogosult az aján|attételi fethívásźú az ajźn|attételi határidő előtt visszavonni' de eľról a kiírás
közlésével megegyező módon az ajánlattételi határidó |ejźrta előtt köteles hiľdetméný
megjelentetni,

c) az ajáriati biztosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, eredménýelenné nyilvánítása , vagy az
ajánlatok érvénýelenségének megá||apitźlsa esetén - ennek közlését követő 15 napon ueifu -,
illetőleg ha a szerződéskötés a Bonyolító érdekk<jrében felmertilő okból hiúsult meg, a pźilyázatok
elbírálását követő l5 napon belül visszafizeti,

d) az ajźtnl'ati biĺosíték utĺĺn kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetési hatáľidőt elmulasztja,

e) a nyertes ajźn|attevo esetében a beÍ1zetett ajźn|ati bizosítékot az aján|attevő źt|ta| fizetendő
vételarba beszámitja,

Đ nem flrzeti vissza a nyertes által teljesített ajánlati biztosítékot, ha a szerződés megkötése a
nyertesnek felróható vary éľdekköľében felmerült okból hiúsul meg. A vevőnek felróható ok az is,
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ha a vételaľat banki hitel felhasználásával kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt hatáľidőben nem
kapja meg, vagy azaťlzetési határidő napjának 24 őrźignem éľkezik meg eladó bankszám|ź$ára.

5. Az ajánlat benyújtásának e|őfeltételei

Az ajŕnlat benýjtásának elcngcdhetetlen feltétele az ajáĺ.Ĺatibiztosíték lratráľidőben tĺjrténő befizetése.

A Kiíľó az ajźnJati biaosítékot apá.Jyázati felhívás visszavonása, az e|jérás eľedménýelenségének
megźi|apitása esetén, illetve _ az ajźn|atok elbíľálását követően - azoknak az ajźn|atĺevőknek, akik
nem nyertek apá|yázaton, köteles 15 munkanapon belülvisszaťtzetni.

A pźúyź.zaton való részvétel további előfeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje apáJryźzattźrgytú, az
ajánlattétel feltételeit _ vagyis a pźiyázati dokumentációt - és azt magtra nézve kötelezőnek fogadja
el.

A páIyźvaton természetes személy, vagy a Nemzeti vagyorľól szőlő 2011. évi CXCVI. torvény 11. $
(10) bekezdése alapján át|áthatő szervezetvehet részt'

Az aján|at benyíljtási határidő leteltét követően ajźn|atot a Kiíľó nem vesz át.

6. A pá|yázaton tiiľténő ľészvéte| feltételei

Az az ajánlattevő vehet részt apźiyázaton akj:

a) az aján|ati bizosíték összeget határidőben megťĺzeti, és az a ľendelkezésľe álló hatáľidőig
beérkezik a Kiíľó által megj elö|t bankszáĺriára,

b) az ajánlatokleadásának határidejéig az ajánlatt./- benyujtja.

7. Az aján|at tartalmi követelményei

Az ajźn|attevőnek

a) az ajźĺ,iatban közölnie kell a nevét/cégĺevét,lakcímét/szé}*re|yét, adóazonosító je|étladőszámát,
cég esetében cégiegyzékszámźtt, képviselőjének nevét és elérhetóségét, bankszźtm|a szźtmát,
elektronikus levelezési címét, ha ilyerľrel rendelkezik.

b) az ajźtn|athoz csatolni ke|| az ajźtn|ati biaosíték befizetéséről szóló visszavonhatatlan banki
átutalást vagy a bankszámla kivonatot.

c) az ajánlatban nyilatkoznia kell a:ĺól, hogy váI|a|ja a Pá|yázatí dokumentációban, illetve
mellékleteiben leíľt szerzodéskötési és eryéb feltételeket,

d) az ajźnlatbarl nyilatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozóan akilzbeszerzésekľől sző|ő 2OI5. évi
CXLII. törvény 62. $ és 63. $-ban foglalt ĺr'lzárő k<irülmények nem állnak fenn.

e) az ajánlatban nyilatkoznia kell arľól, hogy adó és adók mőđjtra behajtható koztartozása nincs. E
nyí|atkozat mellé kell csatolnia a NAV igazo|źstú arról, hogy nem áll fenn köztartozźsa'

Đ az ajful7atban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben bérlęti díj tartozźsa nincs, továbbá a
Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az ajánlatához csatolni kęll a társaság 30 napnál nem ľégebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
képviseletére jogosultak a|źlírásicímpéldányának eľedeti pé|dányát vagy hiteles másolatát.

h) az ajźnlatban nyilatkoznia kell aľľól, hory nem áll végelszámolás alatt' ellene csőd-, illetve
felszámolási eljárás nincs folyamatban.

Đ az aján7atban nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról sző|ő 2O|1. évi CXCVI. törvény 3.
$ (1) bekezdés l ' pontja szeľint źlt|áthatő szervezetnek minősü|.

Az ajźn|attevőnek a pźúyźz;ati eljárás során benyújtott ajánlatái, tovźtbbá az ajźn|at mellékleteként
benyrijtott valamennyi nyi|atkozatźú cégszenĺ aláírással kell ellátnia. Cégszerű a|áírás során a cég
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képviseletéľe jogosult szemé|ylszemélyek a társaság kézze|, vagy géppel íľt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve a|á nevétlnevüket önállóaďegyüttesen írjďí1ák a|á a hiteles céga|áíÍisi
nyilatkozatuknak megfelelően.

A Bonyolítő aján|ott, téľtivevényes levélben, határidő kitiĺzésével felszólíthatja az ajźn|attevőt az
ajánlaltal kapcsolatos formai vagy tarta|mi hiányosságok pótlásara, amennyiben a szfüséges
nyilatkozatokat, igazo|ásokat nem megfelelően, illetve nem tcljcs körÍĺen csatolta. Anrennyibelr az
ajánlattevő a felhívás kézheméte|ét követően az abban megjelölt határidőre ahiáný nem' vary nem
t9ljes körűen pótolja, úgy ajźn|ata a hiánypótlási határidő e|te|tének napjźt követő 
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érvénýe lennek m inősü |, és a pźůy źlzat tov źlbbi részében nem vehet részt.

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megje|ölt hiányokról, a hiánypótlási hatĺáľidőről
egyidejűleg, közvetlenül, íľásban koteles tttjékoztatniaz összes ajánlattevőt

A hiánypótlás nem terjedhet k'l az aján,Iat módosításiáľa'

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

a) az aján|ati bizosíték összege a páńyźľ:ati kiíľás f . pontjában meghatározott hataridőn belül nem
kerül jóváírásra a Kiíró bankszámláján,

b) nemjelöl megvételárat.

Amennyiben az aján|attevő nem jelöli meg avéte|ár megfizetésének módját, Kiíró úgy veszi,hogy azt
az adásvéte|i szeľződés megkötéséig egy <isszegben fizeti meg.

8. Az ajánlat formai kiĺvetelményei

Az aján|attevőnek ajźn|atát egy eľedeti és egy másolati példĺányban kell elkészítenie, feltĺint ďve az
adott példányon aZ ,,Eredeti ajźln7at,, és ,,Másolati ajtln7at,, megjelölést, melyeket ktilön - ktiIön
sértetlen. lezán borítékban kell benyťlitania. A példányok közötti eltérés esetén az eredeti példány
érvényes.

Az ajáĺ|at e|ső oldala a megfelelően kitĺĺltcitt ,,Jelentkezés i |ap,,, a második oldala a kitöltött ,,Ajánlati
öSszesítő'', különös tekintettel a megaján|oÍt véte|ár és megfizetési módjának megjelĺi|ésére. Ezt
követően az aján|ati felhívás mellék|etét képező értelemszeľiíen kitöttött nyilatkozatok' valamint a 7.
pontban rész|etezett valamennyi dokumentum, Az aján|attevőnek közölnie kell a benyújtó nevét,
lakcímét (székhelyét) , ahová a pźt|yázati eredmény közlését kéri, tovább á azt abankszámlaszámot és a
bankszámla kedvezményezettjének nevét illetve más azonositőjź/', ahova az ajárĺrati biaosíték
(b ánatp éĺu) vis szautalását kéri, amennyib en nem nyertes e a p á|y ázatnak.

Az ajdnlat és az iisszes melléklet minden oldalát _ ósszefuzve,folyamatos suźmozással kett eltlźtní.

Az iratokat magyar nyelven, tezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benyújtani. A borítékra Vjzárő|ag apá|yźuattárgyát kell ľáírni, az a|ábbiakszerint:

,,Budapest VIII. keľĺilet, Bľódy Sándoľ u. 15. szám atatti ingatlan elĺdegenítése. páiyőzat,,

A Bonyolító |ezźtrat|an vary sérült borítékot nem vesz át. Kiíľó minden, az aján|attételi határidőn túl
benyújtott ajźnlatot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az aján|attevó a pźiyázati eljárás bármelyik szakasztlban meghatalmazott t.ĺjźn jár e|, a
te|jes bizonyító eĘű magánokiľatba foglalt meghatalmazás eredeti pé|dányáú is mellékelni ke|| az
ajánlathoz. Apolgári perrendtartásról szóló 7952. évi III. törvény 196' $-a szeńnt a teljes bizonyító
erejű magánokiratnak az a|ábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiratot saját kezíĺle g írta és a|áírta;

b) két tanú az okiraton a|źńrástwa| igazo|ja, hogy a kiállító a nem źita|a irt okiľatot előttük írta a|á,
vagy aláíľását előtttik sajátkez(i a|áírásźnak ismerte e|; az o|<lraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel
kell tüntetni;

c) akiźi|itő a|áírźsavagy kézjegye az okiraton kozjegyző álta| hitelesítve van;
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