
Páiyázatl felhívĺís

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat a Képviselő-tęstĺilet . . '.l2OI7 . (III. 09.)
szźlmiĺhatározata a|apjźn nyilvános páIyźaatot hirdet a Budapest VIII. kerület,36623 helytajzi sztlmu,
természetben a Bródy Sándor u. 15. cím alatttalá|ható ingatlan elidegenítése céljából.

1. Ä, páily ázati felhívás közzététe|e

A páIyázati felhívást a Kiíró az Orlkormányzat tulajdonában ál1ó ingatlanvagyon hasznosítására,
tulajdonjogźnak źttruházásźlra vonatkozó versenyeztetés szabtiyaiľól szóló, 4O|2OI7 (II.02.) számu
önkormányzati ręndelet 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefuáľosi Polgármesteľi Hivatal hiľdetőtábláján, a Bonyolító ügyfélfogadásra szolgáló
helyiségében, a Józsefuáros címiĺ helyi lapban, az onkoľmźnyzatés a Bonyolító honlapján,tovźtbbáaz
onkoľmányzat és a Bonyolíto szźmára e|érhető k<iltségmentes hirdetési feliiléteken, egyéb
ľendelkezésre ál1ó internetes hiľdetési poľtálokon teszi kozzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljarást annak bármely szakaszttban indokolás nélktil visszavorľri,
és enől kĺjteles hirdetméný kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljárás visszavonása esetén -
amennyiben a dokumentáciőt az ajźn|attevő ellenéľték fejében kapta meg - a Kiíľó kötęlęs az
ellenértéket visszafizetni. A pźiyźnati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezęn kívül semmilyen más
esetben nem ťlzeti vissza.

2. Apáůyázati kiíľás adataÍ

ApáÄyázat kĺíľója:

A páiy ázat bonyolítój a :

Apáiyánatjellege:

A pályázat célja:

A pőiyázati dokumentácĺó ľendelkezésľe
bocsĺĺtása:

Az ingatlan minimális véte|áľa:

Az ajánlati bĺztosíték iisszege:

Äz ajőn|ati biztosíték befizetésének módja,
számlaszám:

Az ajánlati biztosíték beéľkezésének
határideje:

A páiy ázatok leadásának hatáľidej e :

Ęudapest Főváľos VIII. keľtilet Józsefuárosi
onkormányzat (1082 Buđapest' Baľoss a' 63-67.)

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrr.
(1082 Budapest, Baross u.63-67.)

nyilvános, egyfordulós pá|yźzat

tul aj donj o g átnlhź.zźs (elidegenítés)

50.000,- Ft + ÁFA

619.500.000,- Ft

61.950.000'- Ft. Az ajźnlati biztosíték befizetése
csak magyar foľintban teljesíthető, éľtékpapírľal,
garanciaszeľződéssel, ztůoglárggyal nem
helyettesíthető.

átutalás, a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt. K&H Banknál vezetett, 10403387-
0002 8 8 5 9-00000006 számll száĺllláj ár a

2017. ápn|is 20. (csiitörtök) 2400 őra. Az ajźnLati
biztosítéknak a megje|ölt határidőig a
bankszámlára meg kell érkeznie.

2017. tlpnlis 21. (péntek) 1000 óľa
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A pá|yázatta| kapcsolatban
infoľmáciĺó kéľhető:

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.
Elidegenítési kodáján

Tel.: 06-1-333-678Iĺ122 vagy 123 mellék,
06-I-216-6961

f017 . március 16. (cstitörttik) és 2077 . április 20.
(csütörtök) között e|őzetes időpont egyeztetés
a|apján. Időpont egyeztetése a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. onkormányzati
Hźnkeze|ő Irodáján lehetséges (1084 Budapest,
Tavaszmezo u. 2., Tel.: 06-I-fI0-49f8" 06-I-
2r0-4929)

20|7 ' źlpnlis 21. (péntek) 1005 óľa

Józsefuárosi Gazdá|kodźlsi Központ Zrt, 1084
Budapest, Or u. 8. I. "*. tfugyalo. Az
ajánlattevők a pźůyázatok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuáros
onkoľmányzat Képviselő-testiilete

2017. június 20.

magyar

Budapest VIII. kerĺilet, Bľódy Sándor u. 15.

36623

Kivett |akőház, udvar, gazdasági épület

2085 fiŕ

Azingat|anotr €9Y, több lépcsőházbő| á||ő épület és

több felęítmény ta|á|hatő, az épület nęttó

szintteľtilete f2I2 fiŕ + 7 56 Írŕ pince.

összk<izműves

Az ingat|an műemléki védettséggel ľendelkezik;
jelenleg az éptiletben bérlők találhatóak; azELWĺj
Hźiôzati Kft. javára 7 és 9 m2 nagyságű területre
vezetékjog van bejegyezve. Egyebekben az
ingatlan per-, teher- és igénymentes

további

A' pí|yőzattal éľĺntett ingat|an megtekinthető:

A páiy ázatok bontásának időpontj a :

A páiy ázatok bontásának helye :

A páiyázat eľedményét megállapító szervezetz

A páłyázalt elbíľálásának hatáľideje és a
váľhatĺó eredményhÍľdetés :

A' páĺ|y ánati e|j áľás nyelve:

3. A pőiyánattal éľÍntett ingatlan:

Címe:

Helyľajzi száma:

Megnevezése:

Ftildľészlet teriilete:

Felépítmények teľĺilete:

Kiizmű ellátottsága:

Teľhei:

Az ingat|anra vonatkozó részletes adatokat a pźiyźlz:ati kiírás mellékletét képező ingatlanfoľgalmi
szakvélemény tartaLmazza. Az ingatlan ővezeti besorolása: VK-Vil-2.
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Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- a nemzeti vagyonról szóló 20l1. CXCVI torvény 14. $ (2) bekezdése alapján aMagyar Államot
minden elővásárlási jog'jogosultat mege|oző elővásár|ási jog illeti meg. Az elovásźtrlási jog
gyakor\ására a Magyar Állam részére fennálló határidő az élővtsár|ási jog gyakorlására felhivó
értęsítés postára adásának napjától számított 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontźrgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 199l.
évi XXXIII. tV. 39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkoľmányzatnak elővásáľlási
joga van.

Amennyiben az e|óvásárlásra jogosultak bármelyike élni kíván elővásárlási jogával, úgy az adásvéte|i
szerzíĺdés az e|ővásár|ásľa jogosu|t és az eladó k<jzĺitt jön létre. Ez esetben ęladó a pá'|yáző á|tal
beťlzetett véte|ár előleg és az ajźn|ati biztosíték összegét a nyl|atkozat kézhezvéte|étől számított 15
napon belül visszauta|ja apźiyázat nyertese részérę. Abefizetętt ĺisszeg utan eladó kamatot és bármely
jogcímen igényelt költséget, kártérítést nem fizet.

Kiíró továbbá felhívja a f,tgyelmet, hogy az ingatlan |đzárő|agoktatási céIra hasznosítható.

4. Apá|yánat taľta|ma

Az elidegenítésľe keľülő lakóépület a Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvárosi onkormányzat
kizáľólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére anemzeti vagyoĺľól szóló 2011. évi CXCVI. tv., a
Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonćról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 66/2012. (xII. l3') önkoľmányzati rendelet, valamint a Képviselő-testület 4ol2o17. (II.02.)
szźlmu hattrozata (Versenyeztetési Szabályzat) vonatkozik.

A nyeľtes pá.Jyáző a páůyázat etbíľálásáľól szĺó|ó éľtesítés kézhenĺéte|ét kiivető 15 munkanapon
belÍil ktiteles előszeľződést ktitnĺ, melynek feltétele, hogy a vételáľ 33oÁ-áú megÍizesse eladó
ľészéľe vételáľ elő|eg jogcímén. A vételáľelőlegbe az aján|ati biztosíték összege beszámítĺísľa
kerĺil. Az e|őszerződésben felek aľľa vállalnak köte|ezettséget, hogy az e|adő által kiůiľített
ingat|anľa, a teljesítésľől szóló értesítés kézhezvételét kiivetőlS napon belü| adásvéte|i szeľződést
kötnek.

Az e|őszerződés aláírását követően eladó haladéktalanul megkezdi az épi|et kiürítését, amelyre 18
hónapos hatáľidőt vállal. Amennyiben a vállalt határidőn belül az ingatlan kiürítése nem megy végbe,
emiatt pedig a birtokbaadás nem töľténik meg, akkor az onkormányzat, az épi|et kiiirítése
megkezdése napjźt mege|őző hónapľa előíľt bérleti díj bevétel l/30-cad részének megfelelő összegű
napi kötbért fizet Vevőnek, azza| a kikcjtéssel, hogy amennyiben az Önkormányzat érdekein kívül
felmerülő ok miatt nem taľthatő az ingat|an źńadźsára kijelölt határidő, kötbér köte|ezettség az
onkormányzat terhéľe nem keletkezik. A nyeltes pá|yázó ilyěn irányu kéľése esetén az onkormáíyzat
vźi|a|ja, hogy amennyiben az épiilet kiüľítésének ütemezése lehetővé teszi, az ingatlant több ütemben
adja binokba, a kiürítésre vállalt határidőn belül. majd a teljes kiĹiľítést kijvetően ac|ásvéteIi szeľziíĺlésĺ
kĺjt.

A pá|yźnat előkészítése során felmerült, hogy az ingat|an miĺemléki védettségÍĺ utcafľontí része
felujítással, az ingaÍ|an hátsó része pedig bontás után új épület építésével lerľre gazdaságosan
hasznosítható. A korábban emĺített szakaszolt birtokbaadás feltétele lehet, hogy a telek megosztásra
kerüljön a felújítandó és a bontandó épületrészek határán,Igény esetén a telek megosztásához és a
bontandó épiiletrészek bontásának tervezéséhez, az ebhez szfüséges építéstörténeti tudományos
dokumentáció elkészíttetéséhez, valamint szfüség esetén a telek ĺivezeti besorolásának módosításához
és a bontás bonyolításához azonkormányzattulajdonosként minden, penmgyikötelezettségvállalással
nem járó segítséget - sztĺkség esetén tulajdonosi hozzájáru|ásokat, előkészítő munkában való
közreműkĺidést - megad a nyertes pá|yáző részére.

Amennyiben azonban, mindezen azOĺlkormźnyzatźńta|nyujtott segítség ellenére sem járulna hozzáa
Műemlékvédelmi Hatóság a mÍĺemléki jelleg levételéhez _ legalább a hátsó épületrészľől - a nyertes
pá|yáző elállhat az adás-véte|i szerződéstől a foglaló és/vagy ajźn|ati biztosíték elvesztése nélkül,
tekintettel arÍa, hogy ez a hozzájáru|ás nélkiilözhetetlen az ingatlanfejlesztési beruházás
kivitelezéséhez.
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Az adźłsvételi szerződés megkötésével egyidejűleg a Vevő a vételár

- egy ĺisszegben töľténő megfizetése esetén - a mźr megťlzetett vétę\źr e|őleg összegével
csökkentett véte|źrat az adásvéte|i szeľződés megkötéséig kĺiteles eladónak megfizetni,

- a véte|áľ banki hitelből töľténő kiegyenlítése esetén pedig a - a már megfizetett vételár előleg
összegével csökkentett - vételár 50%-átmegťrzetni' A ferľrmarađő 50% kiegyenlítésére banki hitel
vehető i.ggnyb-". amely teljesítésére - a Budapest Főváľosi onkoľmányzái, va|amint a Magyaľ
Allam elővásáľlási jogának gyakor|ásáľa rendelkezésľe ál|ó határidő |eteltéről szóló értešités
kézhezvéte|étő| számitott 45 munkanap áll a nyeľtes ajánlattevő rendelkezésére. A vétę|ár
megfizetésére vonatkozó hatráridő nem hosszabbítható meg. Az aján|ati biaosíték összege ebben
az esetben elő|egnek minősĹil.

Az ingat|an biľtokbaadásának időpontja: az elővásáľlási jog ryakoľ|ásáta vonatkozó nyilatkozat
kézhezvéte|étől, illetve a te|jes vételár beérkezését kĺjvető s nápđn belül, attól függően, hogy melyik
történik meg később.

Az adásv ételi szerződés megk<itéséve I kapcsolatban felmerü lő költségek:

- I.670,- Ft/személy JÜB eljárási díj,

- 5.500,- Ft + ÁFA eljáľási díj,

- 6.600,- Ftlhe|yrajzi szźlmligy|et fiildhivatali eljárási illeték (a frildhivatali eljárási díjat egyszer
kell megfize tIi, az adásvéte I i szerződés benyúj tásakor).

A Kiíró kiköti' hogy

a) a nyeľtes ajánlattevő vissza|épése esetén jogosult a veľsenyeztetési eljárás soľon kĺjvetkező
helyezettj ével szerződést kötni,

b) jogosult ana,hogy a versenyeztetési eljaľást eredménýelerľrek nyilvánítsa,

c) szükség esetén az ajźn|attevótłĺ| az aján|at lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben
íľásban felvilágosítást kérhet annak előľebocsátásáva|, hory az ajźnlattevo ezze| kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eredményezheti a versenyeztetési eljárásban tett
ajánlatttban megfogalmazott feltételek olyan megvá|tozását, amely az értékelés során a beérkezeÍt
aj ánlatok sorľendj ét módosítaná.

d) a Polgári Töľvénykönyvľől sző|ő 20|3' évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:7a, $ Q)
bekezdése a|apján, a pá|yźzati felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlattevőve|
szemben is fenntartja a jogźúarca,hogy ne k<lssĺin szerzódést'

Az ajźn|attevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíró
a) az ajánlattételi határidőt indokolt esetben ery alka|ommal legfeljebb 30 nappal

meghosszabbithatja, amit - az indok megjelĺilésével _ a Kiírás közlésével megegyező helyekeń, az
eredeti benyújtási határidő |ejártaelőtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjelentetni;

b) jogosult az aján|attételi fe|hívását az aján|attételi határidő előtt visszavonni, de eľről a kiírás
közlésével megegyezó módon aZ ajánlattéte|i határidő |ejárta előtt köteles hiľdetméný
megjelentetni,

c) az ajánlati biztosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, eredménýelenné nyilvánítása, Yaw az
ajánlatok érvénýelenségének megá||apitása esetén - ennek közlését követő 15 napon beltil -,
illetóleg ha a szerzódéskötés a Bonyolíto érdekkörében felmeľülő okból hiúsult meg, a pá|yánatok
elbírálását követő l5 napon belül visszafizeti,

d) az ajźn|ati biĺosíték után kamatot nem ťlzet, kivéve, ha a visszafi zetésihatfuidőt elmulasĺja,
e) a nyeľtes aján|attevő esetében a befizetett aján|aÍi bizosítékot az ajźn|attevő źt|ta| fizetendő

vételfuba beszámitja,

Đ nem fizeti vissza a nyertes által teljesített ajántati biztosítékot, ha a szerződés megk<itése a
nyeľtesnek felróható vagy éľdekköľében felmerĹilt okból hiúsul meg. A vevőnek felróható ok az is,

{
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haavételárat banki hitel felhaszná|ásáva| kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt határidőben nem
kapja meg, vagy azafizetési hatáľidő napjának 24 őráignem érkezik meg eladó bankszám|ź|fua.

5. Az ajánlat benyújtásának előfeltéte|ei

Az ajźĺúat benyújtásának elengedhetetlen feltétele az ajźtnlati biĺosíték határidőben történő befizetése.

A Kiíró az ajź.mlati biaosítékot a pźiyázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megźů|apítása esetén, illetve - az aján|atok elbíľálását követően - azoknak az aján|attevőknek, akik
nem nyertek a pá|yázaton, k<jteles 1 5 munkanapon belül visszafizetni.

A pá|yźaaton való részvétel további előfeltétele, hogy az ajánlattevő megismeľje a pźl|yźnat tźrgyźú, az
ajáĺllattéte| feltételeit _ vagyis a pá|yázati dokumentációt _ és azt magźra nézve kötel ezőnek fogađja
el.

ApáIyźnaton természetes személy, vagy a Nemzeti vagyonról szőIő 20|1. évi CXCVI. törvény 11. $
(10) bekezdése alapján át|élthatő szęryezetvehet részt.

Az aján|at benyujtási határidő leteltét követően aján|atot a Kiíró nem vesz át.

6. A' páilyánaton ttĺľténő ľészvétel fe|tételei

Az az ajánlattevő vehet részt apźiyázaton ah'l:

a) az aján|ati biztosíték összeget határidőben megfizeti, és az a rendelkezésre álló hatáľidőig
beérkezik a Kiíró által megj elö|t bankszźtm|fu a,

b) az aján7atok leadásának határidejéig az aján7atátbenyujtja.

7. Az aján|at taľtalmi követelményei

Az aján|attevőnek

a) az aján7atban közölnie kell a nevét/cégnevét, |akcimétlszékhelyét, adóazonosító jelét/adószámát,
cég esetében cégtregyzékszźlmźtt, képviselőjének nevét és eléľhetőségét, bankszźtm|a szźlmát,
elektronikus levelezési cimét, ha ilyennel rendelkezik.

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

c) az ajáriatban nyilatkoznia kell arról, hogy vál|a|ja a Pátyázati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leírt szeľződéskötési és eryéb feltételeket,

d) az aján7atban nyilatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozóan aközbeszerzésekről sző|ő 2OI5. évi
CxLn. törvény 62. $ és 63. $-ban foglalt 1r'lzárő körülmények nem állnak fenn.

e) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy adó és adók módjára behajtható kilztartozása nincs. E
nyi|atkozat mellé kell csatolnia a NAV igazo|ását a:ĺól, hogy nem ál1 fenn köztaltozása.

Đ az aján7atban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben bérleti dij tartozása nincs, tovźhbá a
Kiíľóval szemben szerződésben válla|t és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az aján7atához csatolni kell a taľsasźry 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
képviseletére jogosultak a|źĺrási címpéldányának eredeti pé|dányátvagy hiteles másolatát.

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

Đ az aján7atbannyilatkoznia kell arról, hogy a nemzetivagyorľól sző|ő 2OI1. évi CXCVI. törvény 3.

$ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|áthatő szervezetnek minősül.

Az aján|attevőnek a pźůyźz;ati eljárás során benyújtott ajźnlratźú. továbbá az aján|at mel|ékleteként
benyújtott valamennyi nyi|atkozatźú cégszeľíĺ a|źtirássa| kell ellátnia. Cégszerű a|áírás során a cég
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képviseletéľe jogosult szemé|ylszemélyek a táľsaság kézze|, vagy géppel ít, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve alá nevét/nevfüet önállóaďegyütteserl ir1ďír1ák a|á a hiteles cégaláíráii
nyiIatkozatuknak megfelelően.

A Bonyolító ajźtn|ott, tértivevényes levélben, hatáľido kitíĺzésével felszólíthatja az aján|attevőt az
ajáriatta| kapcsolatos formai vagy tarIa|mi hiányosságok pótlásáľa, amennyiben 

- a szfüséges
nyilatkozatokat, igazol'átsokat nem mcgfclclően, i|letve nem teljes köľiien csatolta. Amennyiben az
aján|attevő a felhívás kézhezvéte|ét követően az abban megje|ölt hatáľidőľe a hiáný nem' vagy nem
teljes körűen pótolja, úgy ajźn|ata a hiánypótlási határidő elteltének napját követő 

-naptól

érvénýelennek minősii|, és apá|yázat további részében nem vehet részt'

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokľól, a hiánypótlási határidőről
egyidejĹĺ|eg, közvetlenül, íľásban köte|es tájékoztatni az összes ajánlattevőt.

A hiánypótlás nem terjedhet |<l az ajtlnlat módosítására.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az aján|attevő aján|ata éľvénýelennek minősĺil,
amennyiben

a) az aján|ati biztosíték osszege a pźiyázati kiirás 2. pontjában meghatározott határidőn belül nem
kerül jóváírásra a Kiíró bankszámláján,

b) nemjelöl meg vételárat.

Amennyiben az aján|attevő nem jelöli meg a vételár megfizetésének módját, Kiíró úgy veszi,hogy azt
az adásvéte|i szerzodés megkötéséig eg1z összegben fizeti meg.

8. Az ajánlat foľmai ktĺvetelményeĺ

Az ajátn|attevőnek aján|atát egy eľedeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, feltiintętve az
adott példányon az ,,Eredeti ajánJ'at" és ,,Másolati aján7at" megjelölést, melyeket ktilön - ktilön
sértetlen. lezáľt borítékban kell benvriitania. A példanyok közötti eltérés esetén az eľedeti példány
érvényes.

Az ajźn|at első oldala a megfelelőęn kitĺiltött,,Jelentkezési|ap,,, a második oldala a kitöltött ,,Ajánlati
cisszesítő'', különös tekintettel a megajánlott vételĺáľ és megfizetési módjának megjelölésére' Ezt
követően az aján|ati felhívás mellékletét képező éľte|emszęrűen kitöltött nyilatkozatok, va|amint a 7.
pontban rész|etezett valamennyi dokumentum. Az ajźn|attevőnek kciz<jlnie kell a benyujtó nevét,
lakcímét (szélĺJrelyét), ahová a pá|yázati eredmény közlését kéri, tovább á azt a bankszámlaszámot és a
bankszámla kedvezményezettjének nevét illetve más azonosítóját, ahova az ajáriati biztosíték
(bánatpélu)visszautalásátkén,amennyibennemnyerteseaptiyénatnak.

Az ajánlat és az ijsszes melléklet minden oldaldt _ łĺsszefiizve,folyamatos suźmozással ketl ellátni.

Az iratokat magyaÍ nyelven, |ezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benyújtani. A borítékľa l<lzárő|ag apá|yźnattárgyát kell ráími, az a|ábbiak szerint:

,,Budapest VIII. keľiilet, Bľódy Sándoľ u. 15. szám alatti ingatlan elidegenítése - pá|yázat,,

A Bonyolító |ezźtrat|an vagy sérĹilt borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az ajźnlaÍtéte|i hatráľidőn túl
benýjtott ajfuiatot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az aján|attevo a pá|yźaati eljáľás bármelyik szakaszźlban meghatalmazott tltjźn jźr e|, a
teljes bizonyító erejÍĺ magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti pé|dényźú is mellékelni kell az
ajánlathoz. A polgáń perrendtaľtásról szóló |952. évi III. törvény 196. $-a szerint a teljes bizoĺyító
erejrĺ magánokiľatnak az a|ábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiratot saját keztĺle g irta és aláírta;

b) két tanú az okiraton a|źńrásźxa| igazo|ja, hogy a kiállító a nem źita|a irt okiratot előttük írta a|á,
vagy a|áirását előtttik sajátkezu a|áirźsának ismerte e|; az o|<lraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel
kell tĺintetni;

c) akiá||ítő a|áirźsavagy kézjegye az okiraton kozjegyző által hitelesítve van;

ď
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d) a gazdźůkodő szervezet źita| ĺJiz|eti körében kiállított okiratot szabá|yszeruen a|áirták;

e) tigyvéd (jogtanácsos) az áIta|a készített okirat szabźiyszeru ellenjegyzésével bizonyítja' hogy a
kiállító a nem źita|a írt okiratot e|őtte íľta a|á,vagy a|áirásźtt előtte saját kezu a|źúrásának ismeľte
el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus a|áírásźtva| a|áírt e|ektronikus okirat tartalma az
tigyvéd á|ta| készitett elektronikus okiratéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiállítoja minősített elektľonikus alźirást helyezett e|.

Ha az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, a pá|yźzati e|jźrás során nevében nyilatkozatot a
cégsegyzékben feltiintetett képviseleti joggal ľendelkezo szemé|y, vagy e személy meghata|mazottja
tehet.

9. Äz aján|at mĺídosítása

Az aján|attevó az ajźtn|attételi hatáľidő |ejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pá|yźnati ajěn|atźtt,
az ajánlattételi határidő |ejártátt követően azonban a benyrijtott aján|atok nem módosíthatók.

Az ajźln|ati kötöttség az aján|attételi határidő |ejźrtának napjával kezdődik.

10. Ajánlati kiittittség

Az ajźtn|attevő |ega|ább 60 napig terjedő ajźn|ati kötöttséget köteles vállalni, amely az ajźnlattételi
határidő lejáľtának napjźna| kezdődik. Az ajźn|attevo köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiirő az
ajánlatok eredményének megá|lapitásźra vonatkozó hatáľidőt elhalasztotta, űgy vźů|a|ja az ajźln|ati
kötöttség meghosszabbitását a pźiyázat eredményének megállapításáľa vonatkozó határidő
ę|ha|asztźsáva|megegyezőidőtaľtammalmegegyezően.

Az ajánlati kötöttség tartalmának megllattlroztsźraaPtk. ľendelkezéseilrányadóak, kĺilĺinĺis tekintettel
a6:64. $-ra.

Az aján|at olyan megállapodást kezdeményezo nyi|atkozatot je|ent' amely a törvény a|apján
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mazza, s egyéľtelmiĺen kitűnik belőle, hog7ĺ az abban
foglaltak ügyletkötési akaľatot tĺikľöznek, tehát a nyilatkozó - aján|ata elfogadása esetén - azt magára
nézve kötelezőnek ismeri el.

Azajźtn|ati kötöttség aztje|enti, hogyhaamásik féIazadott időhatáron belül az aján|atotelfogadja, a
szerződés a törvény rendelkezése folytán létrejön. Az aján|at megtételével tehát fiiggő he|yzet alakul
ki, amely az ajánlati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az ajźln|attevo az aján|ati kötöttségének ideje alatt ajźn|atát visszavonj a, a beťlzetetĺ
aj źnlati biztosítékot elveszti.

A biztosítékot a pźiyźlzati fe|hivás visszavonása, eredménýelenné nyilvánítása, vaw az ajárťiatok
érvénýelenségének megźů|apítźtsa esetén - ennek közlését követő 15 napon belül -' illetőleg ha a
szeľződéskötés a Bonyolító érdekkörében felmerüIő okból hiúsult meg' a pźiyázatok e|bírźúásźń kĺjvető
15 naponbelül Kiíró visszafizeti.

1 1. A pályá zatok bontása

A pá|yázat a páiyázati kiírásban megie|ölt helyen és időben, legkésőbb a pźúyźnat beadásra nyitva álló
határidőig adható be. A pźúyźzat átvétele során az átvétel időpontját rá kell vezetni a pźůyázatot
tarta|mazó borítékra, egyűtta| átvételi elismervénnyel kell igazo|niazátvéte|tényét.

A hatáľidőben beéľkezett pźiyźratok felbonttsa a benyújtási határidőt kĺjvető 15 napon belül
nyilvánosan t<jľténik. Nyilvános bontason a kiíró képviselője, a kiíró által meghívott személyek,
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valamint a pźiyázők, illetve meghatalmazottjaik is jelen lehetnek. A képviseleti jogosultságot
m e gfe l e l ő en ( szemé l y i i gazo|v źny, me ghata|mazás) i gazo ln i ke l l'
A pźiyázatok nyilváĺos bontásakor a jelenlevőkkel ismertetni kell a pá|yźnatot benyújtók nevét,
székÍrelyét (lakóhelyét) . Az ajźlntatokkal kapcsolatos további részletek nem hózhatók nyilvános ságra.
A pźůyázatok felbontásáról a Bonyo|itő jegyzőkönyvet vesz fe|. A jegyzőkönyvet _ amennyiben a
bontáson az aján|attevők jelen vannak _ azaján|attevők közül felkért szeńélvek hitelesítik.
12. A pá.Jy átzat érv énytelensé geinek esetei

A BonyolíÍő az ajánlatok bíľálatakor az a|ábbi esetekben megá||apítja' hogy mely ajĺánlatok
érvénýelenek:

a) apá|yázatot a kiíľásban meg}latározott határidő után nyrijtották be,

b) biztosítékadási k<ĺtelezettség esetén a biztosítékot a pźůyáző nem bocsátotta, Yagy nęm az
előírtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró ľendelkezésére,

c) a pályźnó az aján|atźú nem egyértelműen határozta meg' vagy mźs aján|atźlhoz vagy
feltételhez kötĺitte, továbbá ha a megajánlott vételár, bérleti díj méľtéke ä minimum arat
nem éri el,

d) apźůyáző nem tett ľészletes és kötelező eľejiĺjognyi|atkozatot az ajźn|atával kapcsolatban,
és nem vźi|a|t ajánlati kötöttséget,

e) a pźiyźnat az e|őzó esetekben felsoroltakon túlmenően nem felel meg a pá|yázati kiírásban,
a jogszabáIyokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak,

Đ olyanpá|yźlző nýjtottabe, aki nem jogosultrésn, venni a pá|yázatieljáráson.

Az e|jźrás további szakaszźlban nem vehet részt az, akinek az a)-f) pontokban foglaltak szerint
érvénýelen az ajfu:.Jata.

13. A pályázati ajín|úok elbíľálása, az e|bírá./rás szempontjai

A pá|yázati ajánlatokat a lehető legľövidebb időn belül el kel| bírálni. A pźiyázat eľedményének
megá||apitásáľa vonatkoző hattrido egy a|kalommal meghosszabbítható' dź 

"s 
hatźridí5rő|, íll"tu"

annak fiiggvényében az ajźn|ati kötöttség időtaľtamának meghosszabbitásźrő| a Bonyolító köteles
ajánlott levélben ttýékoztatnl az összes pá|yźnőt.

A Bonyolítő a pá|yázati felhívásban meghatźrozott értékelési szempontok a|apján bíľálja el és
rangsoľolja azérvényespá|yázatiaján|atokat, szükség szerint szakértők bevonásáva|.

Az e|bíráiáłs fő szempontja:

. az ajánlott vételáľ összege.

A Kiíró a pá|yźnati fe|hívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megwzsgźinl az
ajánlattevők alka|masságźlt a szerzodés teljesítéséľe, és ennek során a csatolt dokumentumok
eredetiségét is eIlenőrizhęti.

A Kiíró szükség esetén az aján|attevőto| az ajźn|at lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben,
írásban felvilágosítást kéľhet annak előrebocsátlásával, hogy az aján|attev(5 pá|yénő ezzel kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eredményęzheti az ajźĺiatźban megfoga|mazott feltéte1ek
olyan megváItozásźú, amely apá|yázat során a beérkezett ajánlatok sorrendjét móäosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéréséről, és annak tarta|mźrő| haladéktalanul íľásban éľtesíti a többi aján|attevőt'

A páiyázat nyertese az, aki a pá|yázati felhívásban rögzitett feltétęlek teljesítése mellett a véte|źr
ĺisszegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételárra több ajánlat is
érkęzik a pá|yázat Bonyolítója az azonos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb vételáľat
megajźn|ó ajánlattevőknek lehetoségük, van a véte|árra licit formájában újabb ajźĺl|atot, ajánlatokat
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tenni. Az induló vételár a beérkezett legmagasabb vételáľ ajźn|at, a licitlépcső 1.000.000,- Ft, azaz
egymillió foľint, negatív licit nem lehetséges' A licit nyertese aZ) az ajánlattevő, aki a legmagasabb
összeget ajánlja.

A versenýárgyalásľó| jegyzőkönyv készül, amelyet a Bonyolító jelen Iévő képviselője, a
jegyzőkönywezeto, aBonyolító jogi képviselőj e és az ajánlattevők jelen lévő képviselői írnak alá.

A Bonyolító az ajźtn|atok éľtékeléséről jeryzőkönyvet (a továbbiakban: éľtékelésijegyzők<ĺnyv)készit,
amely tartalmazza

a) aptiyźzattárgyát,

b) a lebonyolítás ľövid ismertetését, a beérkezett pä|y ázatok számźú,

c) a beérkezett pá|yázatok összefoglalását,

d) a péiyázatokéľtékelésének főbb szempontjait,

e) a pályázati kiíľásban szeľeplő bírźiati szempontok szeľinti legkedvezőbb pźiyázat
j avaslatának indokait,

Đ a pźiyźzati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első és a második helyre
j avasolt pźiyáző megj el<ilését.

14. osszeférhetetlenség

A pá|yázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a pá|yázatok e|bírá|ásában olyan
természetes személy aki maga is ajánlattevo, vagy annak

a) közeli hozztúartozója [Ptk.8:1, $ (1) bekezdés 1. pont],
b) munkaviszony, illetve köztisztviselői jogviszony aIapjźnfelettese vagy alkalmazottja,
c) mźs szerzódéses jogviszony keretében foglalkoztatőjavagy foglalkoztatottja,

d.) tulajdonosa (résztulajdonosa) vagy tagtra, amennyiben a páIyázó jogi személy vagy jogi
szemé|yiséggel nem rendelkező szervezet.

15. A pályázati eljáľás éľvénytelenségének és eredménytelenségének eseteĺ

Érvénytelen a ptiy ázati elj arás, ha

a) apá|yázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabáIyokat megsértették,

b) valamelyik ajánlattevő az e|járźs tisztaságźtt vagy a többi aján|attevő érdekeit súlyosan séľtő
cselekrnényt kĺivet el.

A kiíró eredménýelennek nyilváníthatj a az e|járást,ha

a) nem érkezett ajźlrůat,

b) |<lzárőLagérvénýelen ajánlatok érkeztek,

c) az egyik ajánlattevő sem tett a pá|yázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajźtnlatot,

d) a kiíľó az e|járźs érvénýelenítéséről döntött.

Eredménýelen eljárás esetén a Kiíró dönt a további vagyonügyleti eljárásľól.

16. Eľedményhiľdetés, szeľződéskiités

A pá|yźnat eredményéľől a Kiíró legkésőbb 2017. július 21-ig dönt, amelyľől Kiíró 5 munkanapon
be lül valamennyi aj án lattevőt íľásban értesíti.

Kiíró a pá|yázat nyertesével a jelen dokumentáciő 4. poĺtjában meghatározottak szerint adásvételi
szeľződést kĺjt.
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A nyertes pźůyáző vissza|épése esetén az e|adő jogosult a pá|yázati eljárás soron következő
helyezettjével adásvételi szerződést kötni, amennyiben-apźůyźnat eiedményének megállapításakoľ a
másodiklegjobbaján|atmeghatározásrakenilt.

A nyertes ajánlattevő esetében abefizetett biztosíték az aján|attevő źůta| fizetendő vételár összegébe
beszámításra keľül, azonbanha a szerzódés megkötése az aján|attevőnek felróható, vagy érdekkoľěben
fe|meľült más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biztosítékoi elveszti. Az elves ztętt binositék a Kiírót
illeti meg.

17. Egyéb ľendelkezések

Az ingat|an megtekinthető a Kiíľás 2. pontjźhan megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt két
nappal a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. onkorm źnyzatiHázkeze|ő Irodájáňak munkatársával
telefonos egyeztetés sztikséges a következő telefonszámokon: 06 1 2|0-4928, žto-ągzg, 2LO.4ł3O,
210-4766.

A pá|yázó az értékesíÍésľe vonatkozó szerződéskötésig köteles titokban tartani aján|ata tarta|mát. Ha
azaján|attevő vagy az éľdekköľében álló más személy apá|yázat titkosságát měgsértette, aKitrő az
aj źnlatátt érvénýelennek nyilvánítj a.

A Bonyolítő az ajánlatok taĺalmát a pá|yázat |ezárásáig titkosan keze|i, tartalmukról felvilásosítást
sem kívü|állóknak, sem a pályázatonrésztvevőknek nem adhat'

A Kiíró az aján|atokat |<lzźlrőLag elbírálásra hasznźl|hatja fel, más célú felhasználás esetén az
ajánlattevővel külön meg kell anól állapodnia.

A Kiíró a pá|yázati eljáľás soľán készített jegyzőkł5nyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőrizni, továbbá ilyen jellegu e||enórzés esetén aZ ellenőrzést végző szery, személyeř
renđelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabá|yozott kérdésekben a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének 4OI2OI7. (II.02.) szám,6 határozata, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezés ei az trányađőak.

Budapest,2017.
Józsefu árosi Önkormányzat

nevéb en elj aró Józs efu áro si G azdá|ko dźlsi Kó zp oft Zrt'
Bozsik István Péter sk.

Mellékletek:
1. számťr melléklet:
2. szźlmu melléklet:
3. számí melléklet:
4. számu melléklet:

5. szálmű melléklet:

6. számumelléklet:
7. számí melléklet:
8. számu melléklet:
9. számű melléklet:

10. száműmelléklet:
11. számumelléklet:

12. számumelléklet:

Jelentkezési lap
Ajánlati összesítő
Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról
Nyilatkozat a pźiyázati feltételek elfogadásáró|, szerződéskötésľől,
ingatlanszerzési képessé grł5|, ajźn|ati kötöttségrő|
Nyilatkozat adó és adók módjara behajtható konatozásrő|; Kiíróval
szemb en fermálló tartozásr ő|
Nyilatkozat pérz;rigyi alkalmasságról
Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámľóI
Nyi latkozat źtt|áthatô szery ezetri51
Nyilatkozat a pá|yźzaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának
megismeréséről
Adásvételi E|ószerződés teľvezet
Összefoglaló a benýjtanđó ajántat formai és taľtalmi követelményeiről,
tźĄékoztatásazát|át|ntőszervezetfogalmáról
Ertékbecslés

łí

\(,

fazekasnevl
Írógép
   

fazekasnevl
Írógép
   



Taľsaság neve, cégformája:

Székhelve:

Postacíme:

Telefonszáma:

Faxszáma..

E-mailcíme:

Statisztikai számjel:

Cégnyilvantartási száma:

Adőszáma:

Szźlmlav ezető bankj ának neve :

Bankszĺĺmlaszźtma.

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meghatalmazott nevel:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

I. szźtmű melléklet
Budapest VIII. kerület Bľódy Sándoľ u. 15. szám a|atti ingatlan elidegenítése. pá.tyázat

Jelentkezési lap

Budapest,

pá|y aző a|tir ásal cé gszeru a|áirás

l Meshatalmazott esetén

il4

fazekasnevl
Írógép
    



2. számume||é|ęt

Budapest VIII. keľület, Bľódy Sándoľ u. 15. szám alatti ĺngatlan elidegeníté se - pá11yáy2at

AJÁNLATI ossznsÍľo

Alulírott. 
. '.....(név/táľsaságneve) a Budapest VIil. keľület, Bľódy Sándoľ utca 15. szám alattĺ ĺngatlan

elĺdegenítésére kiírt pá|yázatra aján|atomat az a|źhbiakban foglalom össze:

Megajánlottvételár: ..........Ft

A vételár megfizetésének módja:

Budapest,

p źůy äző a|áir ésa/ cé gszeru a|áir ás

kz

Ą8

fazekasnevl
Írógép
   

fazekasnevl
Írógép
     



3. számú melléklet

Budapest vlil. keľület, Bľódy Sándor u. 15. számalatti ingatlan elidegenítése. pá./lyázat

NYILATKOZAT
végelszámolásľó|, csődelj áľásľól, felszámolásľól

Alulírott
(taľsaság neve) képviseIetében kijelentem, hogy a táľsaság

o végelszámolás alatt *á||lĺemá||
. ellen csődeljrĺľás folyamatban *vaďnincs
o ellen felszámolási eljárás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

pá|y áző a|źir ása/ cégszeru aIáfu ás

A *-gal megielölt részné| a megfelelő szĺiveg alźhuzandő.

f,4

fazekasnevl
Írógép
   

fazekasnevl
Írógép
    



4. számú melléklet

Budapest VIII. keľület, Bródy Sándoľ u. 15. szám alattĺ ingatlan elidegenítése - pályázat

NYILATKOZAT
a páiyázati feltételek elfogadásárő|, szerződésktĺtésről, ingatlanszeľzésĺ képességľő|,

ajánlati kłittittségľől

Alulírott.

.,. (névltźrsaság neve) kijelentem, hogy a pźiyázat tárgyát részletesen megismeľtem, az

aján|attéte| feltételeit, apá|yázati kiírást magamra nézve kĺjtelezőnek elfogadom.

Kij el entem, hogy Magyaroľs zágoningatl anszerzésre j o go sult vagyok.

Kijelentem, hogy a páIyź.zati felhívásban foglalt 60 napos aján|atí kötöttséggel kapcsolatos
feltételeket vállalom.

Budapest, .......

pá|y źző a|źńr ásal cé gszeru a|áir ás

14
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fazekasnevl
Írógép
   

fazekasnevl
Írógép
      



5. számú melléklet

Budapest VIII. keľĺilet, Bľódy Sándoľ u. ĺ'5. számalattĺ ĺngatlan elidegenítése - pályázat

NYILATKOZAT
kiíľóval szemben fennálló tartozásrő|

Alulírott (név)

vezetómint a (tĺíľsaság neve)

ti szts é gvi s e l őj e kij elentem, ho gy az aj ánIattevőnek,

- Kiíróval szemben tartozźsa (helý adó, béľleti díj stb) * vanl nincs;
- Kiíróval szemben szeruőďésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van/ nincs.

amelyeket az a|ábbi okiratokkal igazolok:

1

2.

Budapest,

pá|y aző a|áir ása/ cé gszeru a|áir ás

A *-gal jelcilt résznél a megfelelő szöveg a|áhizandő.

)ő-

ll

fazekasnevl
Írógép
    



6. számú melléklet

Budapest VIII. keľület, Brĺódy Sándoľ u. 15. szám alatti ĺngatlan elidegenítése. pályázat

NYILATKOZAT
pénzügyĺ alkalmasságľól

Alulírott (név)

mlnt a ... (tarsaság neve) vezeto

tisaségviselője, kijelentem, hogy a pá|yázat taryytÍ képező ingatlan vételarĺĺnak

megfizetéséľe képes vagyok, a szükséges anyagi eszköz<jk rendelkezéseÍnre állnak.

A szĺámlavezető banknéů az e|mtllt 1 évben sorban állás nem volt, amelyeket az a|ábbi
okiratokkal igazolok:

Budapest,

pá|y aző a|źlír ása/ cé gszeríj a|áír źs

l.

2.

W

L)-

fazekasnevl
Írógép
     

fazekasnevl
Írógép
   



7. számú melléklet

Budapest VIII. kerůilet, Bľódy Sándoľ u. 1.5. szálm alatti ingatlan elidegenítése. pályázat

NYILATKo7'AT
a kézbesítés helyéről és bankszámlaszámľól

Alulírott ..... lnévl mint a
(táľsaság neve) vęzetó tisztségviselője kérem, hogy a PáIyźzattal kapcsolatos mindennemű
nyl|atkozatot' felhívást, éľtesítést,va1y más információt, valamint aPá|yazattal kapcsolatos
esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bírósági hatźrozatot, stb. az alábbi címre
kérem postázni:

Cimzett;

Cím:

Amennýben az źůtalam a fentiekben megielölt cimzett a fenti címen az iratot nem veszi át,
ennek kĺivętkezményeit a gazdaságs táľsaság váIla|ja' Tudomásul veszem' hogy amennýben a
cimzętt a fenti címen az értesitést nem veszi át, az értesítés a postára adást kĺjvető 5.
munkanapon kézbesítettnek minősül.

A pźiyázati felhívás visszavonása esetén a Kiíľó a dokumentáció megv ásár|ásźra fordított
ö s sz e get kérem az a|źtbbi b ank száml a számr a vi s sz autalni :

B ankszáml av ezetó p énzintézet:

Bankszáml aszźtlrl:

Bankszámlával rendelkeznij ogosult:
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

pá|y áző aIźtir ásal cé gszeru a|áir źs

ftt

fazekasnevl
Írógép
   

fazekasnevl
Írógép
   



8. számú męlléklet

Budapest VIII. kerület, Bródy Sándoľ u. |.5. szám alattĺ ingatlan elidegenítése - pálryánat

NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy cégünk a nemzeti vagyonĺól sző|ő 2OI1. évi CXCVI. tĺirvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja szerinti

a.) źlt|áthatő szerv ezetnęk minő sül.

b.) nem minősül át|źlthatő szeľvezetnek.

(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

A jelen nyi|atkozatomat a szewezet vezetó tisztségviselőjeként btintetőjogi felelősségem
teljes tudatában teszem.

Budapest,

páIy aző a|áír ása/ cé gszeru a|áír ás

+g'
ĺ

a\

fazekasnevl
Írógép
   

fazekasnevl
Írógép
    

fazekasnevl
Írógép
    



9. számú melléklet

Budapest VIII. keľiilet, Bľódy Sándor u. 15. szám alattĺ ĺngatlan elidegenítése - pá,J'yázat

NYILATKOZAT
a pá|yázzton meghĺľdetett ingatlan megtekintésérő|, állapotának megismeréséľől

Alulírott apźt|yźuaton meghirdetett Budapest YIII. keľületo Bľódy Sándor u. 15.szám alatti
lakóépület előzetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az á||apotát és arra vonatkoző
műszaki táj éko ztatást me gi smeľtem.

Budapest,

páIy aző a|áír ása/ cé gszeru a|áir ás

{rt

fazekasnevl
Írógép
   



ADÁSvETELI
10. számú. melléklet

ELOSZF..F.ZODES

amely létrej ött e gy r észr ó|
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi Onkoľmányzat (székhelye: 1082 Buđapest' Baross u.
63-67., adőszáma: 15735715-2-42,KSH-száma: 757357Í5-8411-32I-01, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester), mint eladó meghata|mazásábóI és megbizásából eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. (széÝ,hely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67., adőszáma: 25292499-f-42, cégtregyzék
szźlma:01-10-048457;KSH száma:25f92499-6832-II4-0I,képviseli: ...............).

másrészľől
..... (szék*relye: . . . . . .'..; cégj egyzékszáma: .. ...; aďőszáma:
képviseli: ..), mint vevő (továbbiakban: vevő)

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

1.)
Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuáľosi onkormányzat Képvise|ő.testülete ...ĺ20|7. (III.09.)
számí határozata aIapjáĺ egyfoľdulós, nyilvános páIyázatot írt ki Budapest VIII. keriilet, 36623
hrsz.-ú, természetben a Bródy Sándor u. 15. cím a|attÍa|á|ható, kivett |akőház,udvar, gazdasági épület
megnevezésĺĺ ingatlan értékesítéséľe.

2.)
A pźiyźnat nyertese a Budapest Főváľos VIII' kerület Józsefuárosi ÖnkoľmányzatKépviselő-testĺilet
..12017 . (. . ..) számú határozata szerint vevő.

3.)
Eladó tulajdonát képezi |lI arányban a Budapest, 36623 hĺsz.-ú, természetben a Budapest VIII.
keriilet, Bródy Sándoru. 15. cím aIauta|á|ható ingatlan.
Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy a l00%-os önkormányzati tulajdonú épületben 24 db lakás taláLhatő,
amelyből f2 db je|en|eg bérlő által lakott, egy lakás ĺ.ires, egy lakásnak pedig jogcímnélktili használója
van. A hatályos bérleti szerződések szerint 20 |akásrahatározat|an idejíi,2 lakásra határozott idejű
bérleti szerződés került megkötésľe'
Eladó tájékoztatja vevőt, hogy az ingatlanon gépkocsĹbeállók találhatóak, 30 db beállóból 25 db
rendelkezik érvényes bérleti szeľződéssel. A gépkocsi-beállókľa kötött béľleti jogviszony felmondási
idejef4 beálló esetében 30 nap, míg egy 1984-ben kötött béľleti szerződés esetében l év, ami kcizcls
megegy ezéssel módosítható.
Eladó tájékoztatja g vevőt, hogy a ĺemzeti vagyonľól szőlő 2011. CXCVI törvény 14. $ (2) bekezdése
a|apjźn aMagyar Allamot minden elóvásáľlásj jog jogosultatmege|őzó elővásáľlási jog illeti meg. Az
elővásárlási jog gyakor|źsára a Maryaľ Allam ľészére fennálló határidő az e|ővásźrlási jog
gyakorlására felhívó éľtesítés postara adásának napjától számitott 35 nap.
EIadó tźĄékoztatja Vevőt, hogy az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok
tulajdonba adásárőI szőĺő 199I. évi XXXII' tv.39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi
onkormány zatnak elővásárlási j oga van.

4.)
Eladó el kívánja adni vevőnek, vevő pedig meg kívánja venni eladótól' a miĺemléki védettséget,
valamint az ingatlan-nyilvántaľtásba bejegyezett ELMŰ Há|őzati Kft.-t illető vezetékjogokat
|eszámitva per-, teher- és igénymentesen, teljes tulajdonjoggal, cisszes lartozékaival, szavatosság terhe
mellett, vétel jogcímén az 1 .) pontban íĺ ingatlant a j elen okiratban írt feltételekkel.

2{r"
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fazekasnevl
Írógép
   

fazekasnevl
Írógép
       



Az adásvéte|i szerződés megkĺitésének határideje az ingatlan kiiirítésének és a lakások, valamint
gépkocsĹbeállókra vonatkozóan kdtött valameĺľryi bérleti szerződés megszÍĺntetését követően, az
utolsó béľleti szerződés megsziintetéséről szóló eladói értesítés kézhezvételétłĺ| szźmíÍoľt 15. nap.

s.)
Vevő vállalja, hogy az ingat|ant oktatási célľa hasznosítja.

6.)
Eladó vállalja, hogy az ingatlan kiüľítését jelen adásvételi előszeľződés a|áírźsátől számított 18 naptári
hónapon be|i|, azaz legkésőbb .... napjáig végrehajtja azza| a kikötéssel, hogy amennyiben az
onkormányzatnak nem felróható, érdekén kívül felmerülő ok miatt nem tarthatő az ingat|an átadásźra
kije|ö|t határidő, kötbéľ köte|ezettség az onkormźnyzatterhéľe nem keletkezik.

7.)
Eladó váI|a|ja, hogy amennyilbeĺ az épület kiürítésének ütemezése lehetóvé teszi, az ingat|ant tobb
ütemben adja biľtokba, a kitiľítésre vállalt 18 hónapos hatáľidőn belül.

8.)
A vételar Ft, azaz foľint, mely a vevő által a ptiyźz;ati e|járás soľán
ajánlott vételár. A vételárat vevó az alábbiak szerint ťĺzetmegeladó ľészére:
Felek ľ<!gzítik, hogy Vevő je|en szeľződés a|áirásig megfizette Eladónak az ajźn|ati biztosíték
összegét, előlegként Ft,azaz foľint összeget. Azajánlatibiztosítékon felül
a vételárból Forintot, azaz . ....... forintot vételáľ előleg jogcímén vevő jelen
előszerződés aláírósóig megfizetett eladónak. Ajánlat biĺosíték és a vételáľ előleg összegének
átvéteIételadó jelenszęrzódésa|áírásávaIelismeriésnyugfázza.

A vételárból fennmaradó ..... .... Ft-ot, azaz '' ....... forintot vevő a végleges adásvéte|i
szerződés megk<itéséve l e gyidej űle g telj esíti a következők szerint.

a.) egy összegben töľténő fizetés esetén az adźsvételi szerződés a|áiĺásáig a vételárból fennmaradó
Ft, azaz ...... forint vételárhátralékot Vevő részére, melyet az adźsvéte|i

szerződés a|źńrźsźxal Eladó nyugfáz Vevő részére. Eladó a véte|ár hátľa|ék <isszegéről a
baĺkszáĺĺtláján tortént jőváirás napjźxa|, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani Vevő
részére. Továbbá eladó a birtokátruházás ĺapjtxal, mint teljesítési nappal köteles végszźmlát kiállÍtani
Vevő részére'

b.) fiiggőben taľtással t<iľténő (banki hitel felhasználása esetén) adásvételi szerződés megkötése esetén
az adásvétel szeľződés a|áírásáig Vevő megfizeti E|adő részére az ingat|an vételáľának 50 %o-át,

Ft-ot, azaz forintot, amelybe aZ aján7ati biaosíték összege
beszámításra kerül, a fennmarađó véte]'árat, Ft-ot, azaz . ... .. foľintot Vevő
banki hitel felhasználás ávaI fizetí meg eladó részére, az EIadó . . .. á|ta| vezetett . . számit
bankszámláj źra abban az esetben, ha sem a Magyar A||am, sem a Budapest Fővárosi onkoľmányzat
nem él elővásárlási jogával. Vevő a fizetési kötelezettségének az e|adő erre vonatkozó felhívásának
kézhezvéte|ét követő 45 munkanapon belül köteles eleget tenni.

e.)
Eladó - az 5.) pontban meghatározott kivételle| _ az adásvéte|i szerződés megkĺitését követően adja
birtokba az ingat|ant, összes ingóságaitól kiüríwe, a kulcsok átadásźĺva|. Eddig az időpontig az
ingatlannal kapcsolatban felmertilő valamennyi költség az e|adőt, etto| az időponttól kezdődően pedig
vevőt terheli.

10.)
Ezen okirat elkészítésével kapcsolatos összes költség vevőt terheli.

nž
ł-f.{ 1-

fazekasnevl
Írógép
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1 1.)
Az e|adő Magyaroľszág törvényei szeľint műkcjdő helyi ĺinkoľmányzat. Vevő képviselője kijelenti,
hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ügytetkötési és ingatlansż erzési képessége
korlátozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyorľól szőIő 2OI1. évi CXCVI. torvényi. 5 fi)
bekezdés 1. pontja a|apjttn át|áthatő szervezet
Felek a je|en okiratot elo|vasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt,
helyb enhagy ő|ag a|áír1 źk.

Budapest,20l7

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkoľmányzat e|adő meghatalmazásából és

megbízásźhól eljáró Józsefuárosi Gazđálkodási
KözpontZrt.
képviseli:....

képviseli:

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

okiľatkészítő üryvéd

TĹ
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11. számú melléklet

Összefoglaló a benyrĺjtandó ajánlat formai és tartalmi követe|ményeiľő|, tájékoztatńs az
áftI'áúhatő szeľvezet fo galmáľól

Az aján|atot a társaság képviselője minden oldalon kézjeryével köteles ellátni.

Az ajźĺiatnak folyamatos sorszámozással kell rendelkeznię.

A borítékon nem szerepelhet a benýjtóra vonatkoző je|zés.

Az ajánlatot két példányban, kiilön lezárt boľítékban kell benýjtani, az egylkpéldányon feltiintetve az
,,Eredeti példáný', a másikon a ,"I\dásolati példáný' szöveget.

A borítékon a következő szöveget kell és lehet feltüntetni: ,,Budapęst VIII., Bródy Sándoľ u. 15. szám
alatti lakóépület elidegenítése - pá|yázat,,

Az ajźnlatot sértetlen borítékban kell benyujtani, sérĹilt, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át.

Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is e|egendő, az eredeti igazo|ást kell csatolni az aján|athoz.

Az aján|ati bizosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kel| beírni: aján|ati biĺosíték

Az aján|attarta|mźń a következő soľrendben kell összefíĺzni:

1' Jelentkezési lap

2. Ajánlati összesítő

3. Eľedeti' 30 napnál nemrégebbi cégkivonat

4. Eľedeti a|álĺási címpéldány

5. A Pp. előírásai szerinti bizonyító erejű meghata|mazás, amennyiben az aján|atot nem a cég
képviselője írjaa|źt

6. Pá|yázatí dokumentáció megvásárlásáľól szóló bevéte|ipéĺlztárbizonylat másolata

7. Ajátn|ati biztosíték befizetéséről szóló igazolás másolata

8. Nyilatkozat végelszámolásľól, csődeljáľásľól, felszámolásról

9. Nyilatkozat apźůyźľ;ati feltételek elfogadásáról, szeľződéskötésről, ingatlanszerzési képességről'
ajźnl,atiktitĺ;ttségľől

10. Nyilatkozat adó és adók móđjára behajthatő könarbzásról; Kiíróval szęmben fennálló
1artozásről-

11. NAV igazolása

12. Helyi adóigazo|ás (beszerezhető: Budapest Józsefuárosi onkormányzatPo|gármesteri Hivatala
1082 Budapest, Baross u.63-67.)

13. Béľbeadóval szemben fennálló tartozás igazo|źsa (beszerezhető: Józsefvźlrosi Gazdálkodási
Koryont Zrt. 1083 Budapest, Losonci u. 2., és Budapest Józsęfuárosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala Pél:zngyilJgyosná|y 1082 Budapest, Baross u. 63-67 ' II. em.)

14. Nyilatkozat pérungyialkalmasságról

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszárn7aszámĺó|

16. Nyilatkozat źút'źúhatő szervezetrĺĺl

17. Azadásvételi szeľződéssel kapcsolatos észrevételek, módosításijavaslatok

zí
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Atlátható szervezet:

A20|1. évi CXCVI. tv' 3. $ (1) bekezdés 1. pontja a|apjánźt|źthatő szervęzęt:

I. dtlátható szervezet:

a) az á|Iam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, anemzetiségi <inkormányzat,
a társulás, az egyházijogi személy, az o|yan gazdźikodő szervezet, amelyben az á||amvaąy a
helyi ĺinkormányzat kÍilön-kiilön vagy egyiitt 100%-os részesędéssel ľendelkezik, a nemzetiőzi
szervezet., a ktilftildi á||am, a lailťolđi helyhatóság, a kiilftildi állami vagy helyhatósági szerv és az
Euľópai Gazdasági Térségľő| szóló megállapodásban részes ál||am szabźt|yozottpiacárabevezetett
nyilvánosan működő részvénýársaság,

b) az o|yan belťoldi vagy külftildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tu|ajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a teľrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásárő| szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, azEurópai GazdaságiTéľségľől sző|őmegá|lapodásban ľészes
államban, a Gazdasźąi Eg1ĺiittmÍiködési és Fejlesztési Szervezet tagźt||amában vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyaľországnak a kettős adónatás
elkeľii|éséról szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóró| és az osztalékadóľól szóló törvény szeľint meghatározott
el lenőrzött külfr ldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy kozvetetten több mint 25%o-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdéikodő szervęzet tekintetében aba), bb) és bc) a|pont szerinti feltételek fermállnak;

c) az a civi| szervezet és avizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civi| szervezet és a vízitétsulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem áú|źthatő
szervezetbęn nem rendelkeznek 25%o-ot meghaladó részesedéssel,

cc) szé|<helye az Európai Unió tagá||amźtban, az Euľópai Gazdasági Térségről sző|ő
megá|lapodásban részes államban, a Gazdasźryi Egytittműködési és Fejlesztési Szervezet
tagźilamában vagy olyan államban van' amellyel Magyaroľszágnak a kettős adőztatźs
e|keľtiléséről szóló egy ezménye v an;

9. meghatórozó befolyás: az akapcsolat, amelyn.ek révén természetęs személy, vagy jogi személy egy
jogi személynek tagja vagy részsĺényese, és

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagiai többségének
megv á|asztására és visszahívására, Y ZE!

b) a jogi személy más tagjaival vagy részvényeseivel kotött megállapodás a|apján egyedül
rendęlkezik a szavazatoktöbb mint ötven száza|ékával:

3. $ (2) Az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfe|elésról a
szerződłĺ félnek cégszertĺen aláírt módon nyilatkoznia kel|. A valótlan taľtalmú ny1|atkozat a|apjźn
kotött szerződés semmis.
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Avant.|mmo Mérnokiés lgazságÜgyí Szakértői Kft. T: 06-30/908-1995
1031 Budapest Városfalköz 5. e-mail: avantĺmmo@t.online.hu

I NGATLANFoRGALM t SZAKVÉLEMÉNY
a BudapestVlll. Bródy Sándor u. ,15.

36623 hrsz a|atti |akóházról

Budapest, 2016. szeptember 19.
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Avant'lmmo MérnÖkĺ és |9azságÜgyĺ SzakértŐi Kft

ÉnĺÉ xeÉs| B|zoNYíĺvÁľy

A kívüljegyzett lakóház ĺngatlan műszaki forga|mi értékét a fordu|ónapon' az alábbiak szeńnt
áĺ|apítottuk meg:

Övezeti besoro|ás: Palota negyed
Netto beépített szintteru|et m2

Számított fajlagos forga|mi érték FVm2
A nettó beépített szintek műszaki értéke, kerekítve Ft

A pinceszint a|apterÜ|ete m2

Szárnĺtott fajlagos forgalmi érték FVm2
A pinceszint műszakiforga|mi értéke, kerekítve Ft

Udvarřés egyéb építmények műszakiforga|mi értéke Ft

Forga|mĺ műszakĺ érték osszesítve Ft

Fo|dteľÜ|et értéke ebből Ft

2212,O0

344 836
762 780 000

756,00

B'ĺ 068
6í 290 000

I 930 000

826 000 000

52í 250 000

,\rr!
.=łá:-i\Aijc"., ł-<T t },.i.

ää'.tĺ"iĹäó
ok|. Ü. mémôk

ĺngatlanÍoęaImi igazság Ügyi szakértő

Budapest VlIl' Bródy Sándor u. ,15. 36623 hrsz
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AVant.lmmo Mérnöki és Igazságügyi Szakértőĺ Kf1.

í. E|őzmények

A Józsefvárosĺ Gazdá|kodási Kozpont ZrÍ.. megbízási szezodése a|apján az Avant'|mmo
Mérnoki és |gazságÜgyi Szakértőĺ Kft. e|készítette a kívu|jegyzett lakóház ingatlan forgalrni
értékbecsĺését. Megbízásunk nem terjed ki a he|yiségek és lakások egyenkéňti értékbets|é.
sére'

2. A|ape|vek, feltételek

- A megbĺzók áltaĺ rendelkezésre bocsátott adatok va|odiságát és teljességét nem vitattuk.
- Az átadott adatok rö$zÍtésén túĺjogĺtermészetű vizsgálat nem történt.
- A vizsgá|at során az ingat|ant szemrevéte|ezésse| minősítettuk, más jeĺ|egű, invazív, stati.
kai diagnosztikaĺ vizsgá|at nem tortént.
- Potenciá|isan veszé|yes koru|mények, anyagok elófordu|ását nem rigzítettük, ezekért, iIlet-
ve a fe|fedezésÜkhoz sztikséges szakérte|emért nem vise|rjnk feĺe|ősséget.
. A forgalmĺ éńék meghatározásáná| az ingat|an egészben történő értékesítését téte|eztÜk
fe|' Az ingat|ant tehermentes, birtokba vehető állapotban értéke|tuk.
- A szakvé|emény kizárÓ|ag az 1. pontban leírt célra készü|t, bármely egyéb céĺra torténő
felhasználása nem en gedé|yezett.
- A szakvé|eményben szerepÍő érték mindig egy adott időpontra -a forduĺónapra- vonatkozik,
mert az érték nagysága folyamatosan változik. A beÍektetők és tulajdonosok az adott va-
gyontáęyat, a gazdasági, po|itikai, jogi kornyezet változását és az ezekkel osszefÚggő koc-
kázatot minden időpontban, újabb infoľmációk birtokában másként íté|ik meg.
- Minden adat és tény, amí a szakvé|eményben szerepeĺ, |egjobb tudomásunk szerínt he|ytá|.
|ó és pontos. Fe|kutatásuk során az e|várható gondossággal jártunk e|, de nem vál|aiunk
Íe|e|osséget o|yan adat, vé|emény vagy becslés pontosságáért, amit mások adtak át ré.
szr-inkre.
- A szakvélemény kizárő|ag a megbízó részére készult, i||etéktelenek semmilyen formában
nem használhatják fe|. Nem hozhatók nyi|vánosságra sem a dokumentum részei, sem egé-
sze a készĺtő előzetes írásbelijóváhagyása nélkÚt. A szakvé|emény a Ptk. 86's (1-4) bekéz-
dése alapján torvénnye| védett szel|emi alkotás.

3. Tanúsítvány

A szakvéĺemény készítóje tanúsÍtja, hogy u' álta|a tett megállapítások igazak, és heĺytá|ĺóak,
a megbízott fuggetlen, és díjazása nem függ a megá||apított értéKől. A véleményben fogla|t
elemzése ket, vé|eménya| kotásokat a kor|átozó feltételek határoÍják be'

4. Az ingat|an |eíľása

Fcildtenilet
Telek terulete 2085 m

Sĺk. épÜ|ettel bekerített

Beépítettség Zártsoros
Utca burkolata Aszfalt
Járda Aszfalt
Parko|ás Utcán és a lakóház udvarában
KözÖsséqi kozIekedési meoá||ó 5 percen beluĺeĺérhető
Alapellátást szolgáló bevásárlási lehetőséo 5 percen belüle|érhető
Kornvezeti terhe|és Mérsékelt

FeIszíne

Budapest V|||. Bńdy Sándor u. 15' 36ô23 hrsz
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Avant'lmmo Mérnöki és |gazságügyi Szakértői Kft. 4

Az épület je|ĺemzői
Szintszám P+F+1ill.2em
Epítésiév 1B55 és 1860
Áĺapozás SávaIapozás
Fuggő|eges teherhordó szerkezet TéqIa
Födémek TégIa dongabo|tozatos pince. poroszsweg

közbensó' csapos faqerendás záro
Tető kiaĺakítása, héĺalása Magastętő, cseľép héjalás
Műszaki á|lapota, szemrevételezés seĺ Gyenge 40 o/o

Hom|okzati repedések, sullvedés !éĘélrepedés, fe|ületi repe dés
Plnce a||apota' beiárat Vizes beíárat 1 6o-1 8o m
Pad|ás á|lapota Gyenge
EteKtromos energta Közüzemi há|izaira csat| akoztatva
Vízelĺátás Közuzemi há|őzatra csat|akoztatva
Gázvezeték KozÜzemi hálózatra csatlakoztatva
Csatoma KozÜzemi há|ozatra csatĺakoztatva
szemetszaÍlitás Kozuzemi szolgáltatás

A |akások je||emzői
Kozos tuĺaidonihánvad 100 7o önkormányzatĺtulajdon, nem társasház
A|apterulet osszesen nettó szint 2.212 m'
Lakások aĺapterü|ete összesen 1.214 m. onkormányzati @

Csoport alapadat szolgáltatása aĺapián
Lakások száma 24 db, adatszolgáltatás a|apján
Alapterulet pinceszinr 756 mz
Belmagassága Lakások az utcai épüíetben 3'80 m
Tájolás Utcaiés udvari
KomľonľoKozat Tobbségük komfortos, néhány komfort néĺkrĺi
Tulajdonos Bp. Vl||. ker. Onkormányzat 1/í
Elektromos energia Közuzemi háĺózatra csat|akożtatvą mérőóra ./an
Vízellátás Kozüzerĺli h á l ózatra csatlakoztatvá, vízo ra v ąn
Fűtés Gázkonvektor
MeIegvíz Ełektromos bojler ĺlĺ. gázboj|er
Gázvezeték KozÜzemi h á|ózatra ęé!|qkoztatva, méro6 ľa va n
\rUatOmA Kozuzemi hálozatĺa csat| akozĺatva
Szemétszá||ítás Kozüzemĺ szoĺgáltďás
Felülefl<épzések típusa Kozepes
Felü|etképzések á|ĺaoota Kozepes

Ertékrnódosító tényezők

Nem társasház
FaInedvesség, ések

műszaki á| t

Budapest V|||. Bľódy Sáňdor u' 15. 36623 hrsz
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Avant.lmmo MérnÖki és |gazságügyi Szakértői Kít.

s. Értét<xépzés

5.1. Aa ingattan értéke|ésének módszere

Az Á||óeszkoz Értét<etok Európai Csoportja (TEGOVA) aján|ása a|apján az ingat|an jellegére
való tekĺntette|, a ĺakásokat is tarta|mazó netto sżntteru|étnél, pincéŕné| a mřszakĺ 

'erteřool,
piací osszehason|ĺto adatokon a|apulo, az építmények esetében az ú;raeloáitításĺ értékbó|avuĺással számĺtott műszaki érték megállapĺtás módśzerét a|ka|maztuk.,Figyelembe vettuk a
25/1997. (Vl|l. 1.), a módosíÍo 32t2ooo (Vl|l. 29.) sz. PM, az 54/1997' (Vl|ří.) FM sz. rende.
let, az European Valuatĺon Standards (EVS) 2003. és 2006. évi értéke|ési s2abvány, a Bu.
dapest, JózseÍvárosi-onkormányzat16/2o05..(|V.20.) és a modosító 55/20061kl. ís.; ren-delet eĺőírásait. Az onkormányzati Házkeze|ő |roda Lakásügyi Csoport mel|éie|t tábtázata
a|apján fogadtuk el. a |akások a|apterÜ|etét. A nyilvántartás szerint az épÜ|etekben 24 db |a-
kás ta|á|hatô, 1.214.m2 nettó a|apteruleten- A kózös terriletek ezen fe|ül,9óďń'-t tesznek kĺ,az cisszes nettó lakóházszintterijlet (a pinceszinten kívü|)2.212 m2, a pĺnceszint žso *'' Ä
táb|ázatot, mint a|apadat szo|gá|tatást keze|ttjk és vaĺóságosnak fogadtuk eĺ. Me||ékeltÜk a 6
db E |apot és 2 db l ĺapot. Ahoĺ az I lapokon a teĺek méreténé| eltéršs mutatkozik, a Tu|ajdoni
lap adataÍt fogadtuk e| hitelesnek. Helyszíni, egyenkénű a|apteru|et feĺmérésre és egyenkéntĺ
forgalmi érték meghatározásra nem szolt a ńegbízásunk, ezt a megrende|és és munkadí-junk nem taĺta|mazza. Az épÜ|et nem társasház, łulajdonĺhányadok nĹncsenek. A kozös teni-
|etek (közĺekedők, |épcsőház, stb.) a nettó szintterüietbe beleszámítanak. A társasházi osz-
szehasonĺító árak aĺaptenilete nem tartaímazza a kozos terü|etek méretét, ezeket csak mĺnt
eszmei hányadot vesszÜk figyelembe' A reális értéke|és mĺatt az összehason|ító táblázatban
a faj|agos értéket csökkentettük.
Az ĺngatlanok értékelése osszetett feladat. Ezért heĺyszíni szem|ét tartottunk, fényképeket
készítettrink, szóbeli. tájékoztatást kaptunk, kornyezeitanuĺmányt vogeztÚnŔ, 'e' 

^ź 
Önŕ;;-mányzatnál informátódtunk. A forga|mÍ érték megállapÍtásához fe|hasžnáftuk a NAV lltetékhi-vatali, a nyomtatott és az e|ektronikus szaksajtobań ĺeľelrlető, va|amínt a mái szakcégek

á|taĺ rende|kezésunkre bocsátott árakat, és az Avant.lmmo Kft. adatbázĺsának ĺnformációit.
Az Angol Kirá|yi Vagyonéľtéke|ok szove1sége (RICS) szerint az oMV (open Market Value)
azaz a nyí|t piaci érték az az ár, ame|y összegért egy Vagyontáęyban valb eroeteltség mél-tány-osan, magánjogi szerződés keretében kéšzpenäért ä-legnagýobb va|ószínűséggel e|ad-
hato. A pontos ár csak versenyeztetéssel áĺlapÍthati meg-

FeltéteIei:

- Az elado haj|andó az eladásra'
-.Az adásvéteIi tárgyatások |ebonyo|ításához figyeĺembe véve a vagyontárgy jel|egét, és apiaci heĺyzetet, ésszenj hosszúságú időtartam átĺ rende|kezésľe.
- A tárgyalás időszakában az éńék nem változik.
- ĺ..u?gyon|91oy 913oadon kenjl piacra, meghirdetése megĺfele|ő nyilvánossággal torténik.
- Aĺtalánostol eltérő specíálĺs vevői kulon ajántatot nem vězÜnk figye|embe. 

"-

Nettó szintterü|etek szám ítása at apadato k szeńnt

Epüĺet $łettó szintterii|et m2 Pince ĺn2

A 1 404 523
H 322 116

48ô

2 212
__ 1U._

756osszesen m2

Budapest V||l. Brody Sándor u. 15. 36623 hrsz
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5.2.

AVant'Immo Mérnĺĺki és lgazságÜgyĺ Szakértői Kfl

Eńék szám ítások, nettó beépített szi ntterÜ let értéke|ése (pĺnceszi nt kivételéve | )

1 Eĺtékeĺendó ,l z 4

Cím V||l. Bródy s u. V||l|. Bródy
S, u.

V|||. Bródy
S.u Vlll. Vas u.

VlIl' SzenŁ
kírá|yi u'

Vlll. Puskln
u.

Gazdaságl tényezők
4 Ar (Ft) 1 I 000 000 22 300 000 15 400 000 36 400 000 2ĺ 300 000

InÍormáció forľás NAV |||glék NAV |l|otéx NAV |||eték NAV l|le|él NAV |ł|etók

o I ngat|an alapterü|ete (m') 2212,00 4í}'00 5í '00 35,00 86,00 49,00
Fajlagos ár (Ft/ln.) 435 4í3 441 860 437 255 44.0 000 423256 434 694

I lngatlan jellege Nettô glítten]let Th. órók|Eká3 Th. óÍÖk|akás Th. ÖÍök|akás Th. tiróklakás Th. öÍöklgkás

I Az ár je||ege Tranzakció TEEakció rmn.u akció rÍanzakció TÍonz8kcló

10 Korrekciós ténvezö 1,00 1,00 í '00 1,00 ĺ '00
11 Tulajdonjogí Viszony onkom. úJbldon Tulajdon Tulajdon Tulajdon Tulajdon Tulaidon

't2 Korrekciós tényezö (múszaki érték
miatt) 0.80 0,80 0,80 0,80 0,Bo

4ą EIadáVajánIat ídőpontja 2016. 2016. 2016 2016. 2016. 2016.
ąÁ Korrekciós ténvező 1.00 1,00 1,00 í '00 1,00
15 Korrĺgált ár (Ft) 15 200 000 17 840 000 I 2 320 000 nęoo0o í 7 040 000
ĺ6 Korľigáĺt egységár (FVm.) 348 330 353 4aB 349 8M 352 000 338 605 347 755
17 Heĺyszínĺ tényezők
ĺ8 Elhelyezkedés a kerületen be|ül ua. ua. ua. ua.
19 Korrekciós ténvező 1,00 í '00 1,00 1,00 1,00
zv Az épĺi|et koĺa, múszaki ál|apota lja. iobb iobb iobb
zl Korrekcíós tényezó í '00 0,98 noo 1,00 0,98
22 Epuieten bélÜ|l ĺekvés (utcai' udtti' em.) ua. ua. ua. ua.
f5 Korrekcĺós ténvezö í.00 ĺ 

'00
1,00 1,00 1.00

24 Korrigá|t egységár (FUm.) 344 836 353 488 342 808 344 480 338 605 340 800
25 Eladhatósági tényezők
lÔ Komfońfokozat, kc'zmrjvek ua. ua- ua.
27 Korrekcĺós tényezö 1,O0 í '00 í 'o0 í '00

.ĺ 

'00
2A Használhatóság, a|apmjzi k2pcso|alok UA ua. ua. ua.
29 .[gľ'ę!ęi:. !Éľľ 1,00 ĺ,00 í,o0 1,00 ĺ '00
30 lVlűszaki á|lapot ua. ua. ua. ua.
a4 Korrekciós tényező 1,00 1,00 í'00 1,00 1,00
32 

1
ajlagos forgalmi éŕék (Ft/m| 344 836 353 488 342 808 348 480 338 605 340 800

ąą $zámítoff forgalmi érték Ft 762777 615
34 {eľekített ťorgalmi érték Ft 7ô2 780 0o0

A felépítlnényęk értéke tarta|mazza a tulajdoni hányad a|apján számított nagyságú fö|dteru|et
értékét is. Az FHB jelentése szerĺnt az é|énku|ő keres|et miatt a hagznĺíĺt tJĺ<asđĺ( piacán re-
álérték növekedés valószínűsítheto.
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Avant.Immo Mérnoki és lgazságÜgyi Szakér|'őĺ Kfl 7

Pinceszint értéke|és

I ÉńékeIendő . 1._

V|l||' Bródy
S. u.

5

cím
V||| Brŕldy $'
u. í5. pĺnos.

sfinĺ
Vlt|. Mária

U.
Vtll. Szent-

krá|yi u.
Vlll, Szent

ki,rá|yi u.
V|||. Krúdy

Gyu

3 Gazdasági tényezők
5 100 0004 Ar (Ft) 6 200 000 4100000 íí 300000 3 000 000

InÍormáció forrás NA.V llĺeték NAV lllefek NAv l|ĺeték NAV ||leték NAV ĺlleté*

ĺngatĺan a|apterüĺete (m.) 756,00 55,00 39,00 105,00 ąq nŕ) 52,OO

7 Faj|agos ár (Fťm2) ĺ01 853 112727 105 í28 1076ĺ9 85 714 98 077

A lngat|aľI je||ege Nńm läŇŔshń7i
pin@ Pinco PlncÝ Prnce Prnce Prnce

€) Az ár je|lege TIatuäkcIo Tránzakcll TränŽakr|ö Tľáňzäkc|ó
.i 

räńfäl(t|ó

Ío Korrekcĺós ténvező 1,00 Í 'o0 ĺ '00 1,00 1,00

11 Tutajdonjogi viszony Ôn|onn' tjłrj6n Tulaidon Tulajdon Tuĺajdon Tulaidon Tulajdon

tz
Korrekciós tényezó (műszakĺ érték
miatt) 0'€0 o,80 0.80 0,80 0,80

13 Eĺad áďajá nlat idöpontja 2016 2416. 2016. 2016, 2016. 2016.
14 Korrekciós tényezo í '00 1,00 1,00 1,00 1,00

IC Korĺĺgá|t ár (Ft) 4 960 000 3 280 000 I 040 000 2 400 000 4 080 000
í6 Ko rrigált egységár {Ftl m.\ 81 483 90 ĺ82 84 103 86 095 68 571 78 4ô2
17 Heĺyszĺní t,ényeńk
t8 E|he|yezkedés a keĺüĺeten be|ii| ua. ua. ua ua. ua.
19 Korrekciós tényező 1,00 Í'00 1,00 í 

'00
í,00

20 Az épüĺet koľa, múszaki áĺ|apota ua. ua. jobb rosszabb ua

21 Korrekcĺós tényezó 1,00 í '00 0,96 1.O2 1,00
Égjleten belůiiíeŔĚ (utcai, udEđ' ffi.) ua. ua. ua. ua. ua.

z5 Korrekciis tényezó 1,00 ĺ.o0 í 
'00

í 
'00 ..l,o-o --

78 46224 Korrĺgáĺt egységár (rVm21 81 068 90 ĺ82 84 103 82 651 69 943

25 EladhatóságÍ tenyeők
re KomÍo rtfot<ozat, kózmtjvek ua. ua. ua. ua Ud

27 Korrekciós tényeő 1.OO 1,00 1,00 í '00 1,00

2A Haszná|hatcág, alapľaizĺ kapcso|a|ok ua. ua. ua. ua. ua.

m Korrekciós tényezö ĺ'0o 1,00 í.o0 1,00 1.00

30 Müszakĺ á|lapot ua. ua, ua ua. ua.
'71 Korrekciós ténvező ĺ.0o |,00 Í 

'oo
I,O0 í '00

JZ ajtagos forgalm| érték {FÜm.} 8ĺ Q68 90 ĺ82 84 í03 82651 69 94:t 78Ę2
33 Számítďt forqa|mi éńék Ft 61 ?.87 439
34 

1
Kerekített Ťorgalmi ffik Ft 6,t 290 000
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Avant'Immo Mérntkĺ és |gazságÜgyi Szakóllői Kfl

Fizikai ál|apot % 40
Funkcĺonális á||apot % 40
Kornyezeti álĺapot o/o 40
Újrae|oállítási ktg. FVm2 25 000
Építmény alapterülete m2 13.75
Epítmény szÉq!!ott értéke nettó Ft 22 000
Afa 27o/o 5 940
EpÍtmény értéke bruttó Ft 27 944

Építmények értékelése (9 db garázs, 2 db nyitott szín, 13 db táro|ó)

Nyitott szín (4)

Garázs (6)

Garázs (7-9)

::i 1

ii:i

':ĺ

Fizikai állapot % 40
Funkcioná|ĺs ál|apot % 40
Kornyezeti állapot % 40
Újraelőá|lĺtási ktg' FUmz 85 000
Epítmény alapterü|ete m2 13.75
Epítmény számított értéke nettó Ft 74 800
AfaZTVo 20 196
Epítmény értéke bruttó Ft 94 996

Fizikaiállapot % 50
Funkcĺoná|ĺs áĺ|apot %
1(örnyezetíáĺlapot %

40
40

Újraeĺőá||ítási ktg. FVm2 e0 000
Építmény a|apteru|ete m2 78.00
Építmény számított értéke nettó Ft 561 600
Afa27o/o 151 632
Epítmény értéke bruttó Ft 713 232

?ÝJo
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AVant.lmmo Mérnrjki és lgazságügyi SzakerÍői Kíl

Garázs (í0)

Garázs (11.14)

Nyitott szín (15-19)

Táro|ók 13 db

Fizĺkai ál|apot o/o 40
Funkcíoná|is áĺ|apot % 40
Kornyezeti á||apot % 40
Ujrae|őá||ítási ktg. FVm2 50 000
Építmény atapterü|ete m2 18.00
tpítmény számított értéke netto Ft 57 600
Afa27o/o 15 5s2
Epítmény értéke bruttó Ft 73 152

Fizĺkai ál|apot % 40
Fu nkcĺo ná| i! -ą!9p9!-% 40
llqnyęz..€!-á!]gp9!-%
Újrae|őá||ĺtási ktg. Ftlm2

40

50 000
Epítmény alapterÜ|ete m2 72,00
Epítmény számítoJt értéke nettó Ft 230 400
Afazro/, 62208
Epítmény é(éke bruttó Ft 292 608

Fízikai ái|Iapoto/o 50
Funkcionáĺis álĺapot o/o 40
Környezęt|á|ĺapot % 40
Újrae|őál|ítási ktg. Ft/mz 35 000
Epítmény alapterülete m2 63,00
Epítmény számított értéke nettó Ft 176 400
Ata27o/o 47 628
Épĺtmény értéke bruttó Ft 224 A28

Fizĺkaiál|apot o/o
40

Fu nkcionáĺis á |lapot o/o
40

Kornyezeti á|ĺapot % 40
U j ra e !ś-é!!ĺ-té-sr Ęg.tt/ď B0 000

tpjlrĺśry eleptel!.Lgte m' --
Eplneny számított értéke nettó Ft

- 78,00
399 360

Afa27o/o

Epĺtménv értéke bruttó Ft
107 827
547 187

i;.

':

ii

::
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AVant.Immo Mérnöki és lgazságĹigyĺ Szakértói Kft' 10

Ép ítmények foroaI mi értékének osszesítése
Nyitott szín (4) 27 940
Garázs (6) 94 996
Garázs (7-9) 713 232
Gaľázs (10) 73 152
Garázs (11-14) 292 608
Nyitott szín (15-19) 224 028
Tároĺók 13 db 507 187
Epítmények forgalmĺ értéke összesen Ft 1 933 143
Epítmények forga|mi értéke kerekítve Ft 1 930 000

5.3. Fö.|dterü|et órtóke|ée

Az épü|et müszakĺ á||apota

Teljes foĺdteru|et m2 2 085
Beépítetĺen tertl|et fajĺagos érték Ft1m2 250 000
Teru[et érték (számított) Ft 521 250 CI00

Terulet érték kerekítve Ft 52í 250 000

Befog|a|ó épüĺet szerkezeti és
szakipart elemek megnevezése

Mtjszaki á|ĺapot 1nivatkozás: szakvéleménv
vagy szemrevéte|ezés)

Várható fe|újí.
tás ideje

1 Szerkezeti e|emek (a|apok. fófa|ak) szemrevéteIezés Gyenge, szigete|és hĺbás 40 oŕ 2-5 éven belü|
z KcjzÓs terÜlet, pince sŽémíevéĺe|ezás Gyenge 4Đ o/o 2.5 éven be|ül
3 KözÔs terĹiĺet, pad|ás SzemrevétgIezés Gyenge 40 % 2-5 éven be|Ü|
4 Kcizös teriilet, |épcsöház Szemrevélelezěs Közepes 45 oń 5 éven tú|
5 Ktizĺis terü let, fÜggőfo|yosók szernrevéÍe|ezés Gyenge,40 % 2.5 éven be|Ĺil

Utcaĺhomlokzat szemĺevéte|ezés Gyenge, repedések 40 % 2-5 éven belül
7 Udvari hom|okzat' be|só udvar szemrovételezés Gyenge vako|athiányos 40 % 2.5 éven be|ül
*. Fedé|szék szeĺnrevételezés Gyenge, 4O % 2-5 éven belül

Tetőfedés Szemĺevéieĺezés Kôzepes 50 oÁ 5 éven túĺ
10 Kémények szemrevéteIezés Kôzeoes 45 oÁ 5 éven túl
11 Csa pa dé kvíz e|v eze|ő e resze k Szemrevélelezés Közepes 45 % 5 éven tú|
12 Gázbektltő vezeték szeÍnIevélelezés Megĺelelő 50 % 5 éven tú|.lc Szennyvízvezeték ftĺĺzĺis) Szemrwéte|ezés Kózepes 45 % 5 éven tú|
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Avant'Immo Mérnöki és |gazságügyi Szakértői Kft. 11

Műszaki |eírás, diagnosztika

A Kéményseprő-háznak nevezett, késó klasszicĺsta stí|usú |akoház Hi|d Káro|y tervei alap-ján, 1B51-55 között épü|t. Az eredetileg U a|akú épriletet 1860-ban a te|ek nal óloatán udvari
szárnnyal toldották meg, A,B, C épu|et a rnegnevezésuk. Az utcai számy pince + fo|dszint +
erne|etes, nyeregtetős, cserép héjaĺású. A később épÜ|t udvari szárny e|śő harmada fö|dszint
+ emeletes, hátsó része pince + ftj|dszint + 2 emeĺetes, félnyereg tetős. A te|ek keskeny,
hosszú, nagy o|daĺarányu. Az utcai épuletben kétkarú, voľos márvány |épcső vezet az eme.
|etre, amit kovácsolt vas korlát szegélyez. A lakóházban lift nincs. A ńomlokzaton az épĺttető
kéményseprő mester, Devecis Mihály mesterségét hirdetó szobor á||. Az utcafrontĺ 

'épü|et

lakásainak belmagassága 3'B0 m, az udvariaké 3,0 m korü|i. Az utcai éprj|et aĺatt tég|a bolt-
íves pince talá|ható. Az utcai pĺnce bejárat a jobb o|da|on csak 1,60 m, a bal o|da|oń és az
udvarban 1,80 m' A boltíves pincék legnagyobb belmagassága 2,B0, 2,7O, és 2,15 m. A pĺn-
cék fa|ai vizesek. a pincék piszkosak, műkodő kozművěk ninc-senek. A ba| o|da|i utcai pincé-
ben járóĺap burkoĺat ta|álható, a tobbi pincerész betonozott, tégla padozatú, i|l. fóĺdes.
A |akóház záńsoros, L 

'aĺa-ĺ<ú 
beépítésse|, tégla sáva|apozássá|, szigetolet|bn, égetott agyag-

tég|a felmenő falazatta], tý9la dongabo|tozatú pince' poroszsüveg kozbenső, eš ľagerđńoás
záró fodémszerkezette|készÜ|t. Nem alakították társasházza,1l1énkormányzatituĚjdon. Az
utcai és az udvari hom|okzat kopott, vakolathiányos^ A kapua|j tég|a padozát,:l. nzereszcsa-
torna javított' jó ál|apotú, az ereszdeszkázat koňadt. A kéményók ôgv része bé|e|t, a tető
bádogozás javított' heýenként új állapotú. Az épulet nyíĺászárói anääoan régiek, néhány
ĺakásban hőszÍgeteĺt abĺakok vannak. Az épulet tetószerkezete fagerenoas, álószékes. Ágerendák helyenként korhadtak, a csomópontok megfele|őek. Falnyagvéde|mi audĺtálásjavasolt A cserep héja|ás jó, beázás nem látszík, tető hőszigeteĺés nincš. R csatorna és agáz a|apvezetékek a pincében látszo heĺyeken jó, fe|újított á|lapotúak' A takart vezetékek
felújításáról nincs információnk, á||apotuk vélhetoen az éputet korának megfe|e|ő.
A udvaron a ba| oldałi épri|et vona|áig két keréknyomnak megfe|elő betón járo|ap burko|at
van. A telek jobb és bal oldaĺán kb. 30 gépkocsi számára vań parkolóhe|y, részben tégla,
részben farostlemez épÍtésű garázsokban, részben nyÍtott szín alátL i|l. szabäo téren.A |akóház álta|ános állapota gyenge-kozepes, az udvar elhanyago|t. További foĺyamatos
á |lagmegőrzés, karbantartás szÜkséges'

Az i ng at|an korlátozottan forga|omképes, torvény alapján.

Megbízásunk a ĺakások egyenkénti értékelésére nem terjedt ki, a netti szintterÜ|etet, ami
magába fogla|ja a lakásokat és a kozos haszná|atú tenileieket, a pince kivételével, vaĺamint
a pínceszintet az E ĺapon szerep|ő alapterü|et szerint értékeltúk. A iakásokat tartatmazi nettó
szĺntterü|et esetében az osszehasonlító árak átlagos á||apotr.l, komfortos |akásokra vonat.
koznaR. A lakások pontos forga|mi értéke csak egyěnkéntĺizemtévelál|apítható meg, egyedi
eltérések adódhatnak, fekvés, e|heĺyezkedés, koňfort fokozat, műszakiáilapot a|apján. 

*.
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