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Képviselő.testÍilete szőmőr a

Tisztelt Képviselő-testtilet !

I. Tényál|ás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Fővaros VIII. keľtilet Józsefuiíľosi Önkoľmlányzat (továbbiakban: onkormányzat)
100 %o-os tulajdonát kepezí a Budapest VIII. kerülęt, József utca |4. szám a|atti,
34902 he|yrajzi számon nýlvántaľtott,2446 m2 alapteľülettĺ, kivett |akőház, udvar, gazdaságs,
épület megnevezésű ingatlan.

Az ingatlant illetően vételi szĺĺndéknyi|atkozat kerĹilt benyújtásra.

Fentiekre tekintettel a Grifton Pľoperty Kft. (Toronyi Ferenc, ingatlanfoľgalmi értékbecslő)
20|7. februrĺľ 24-én elkészítette az ingat|anra vonatkozó éľtékbecslést, amit a független
igazságýgyi ingatlanszakéľtő (Gódor LászIő)20I7. miĺrcius |2-én jővźiltagyott. Az értékbecslés
a|apján az ingat|an foľgalmi értéke 500.000.000.- Ft ĺisszegben keľĹilt megllatározźĺsta.
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Előteľj esztő : dr. Pesti Ivett igazgatőság elnöke

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2017.június 8. . sz. napiľend

Tárgy: Javaslat a Budapest vlil. keľület Jĺózsef u. |'4. szálm alatt található ingatlan pá.Jyá.zat
útján ttiľténő éľtékesítéséľe

A napiľendet nýlt ĺilésen kell targyalni, a hatiáľozat e|fogadásához egyszerll szavazattobbség
szĹikséses.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi

Emberi Erőfoľľás Bizottság véleményezi

Határ ozati jav aslat a bizottság szźmlźra:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja
mestáreyalását.
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Képviselő-testületnek az előteľjesztés



Az iĺgatlarlon található két lakóépület, melyek alapteľülete 28 fiŕ és 623 m2, és két
üzemépület, alapteľtiletuk 254 m2 és |74 fiŕ. Az épületek az onkormźnyzat 100 %-os
tulajdonźtbaĺ állnak, műemléki védettséggel nem ľendelkeznek.

A lakóépületekben 5 đb lakás található, amelyből 4 db lakás béľlő által lakott (hatéltozatlan idejű
béľleti szerződéssel), 1 db lakásnak pedig jogcím nélktili haszná|oja van, A lakások
béľbeadásából tisszesen |34.413,- Ft bevétele keletkezik havonta az onkormźnyzatĺak. Az
ingatlanon 3 db nem lakás célú helyiség ta|á|hatő, melyből 2 db kerĹilt bérbeadás útján
hasznosításra, amelybő| az egyik ýEY transzťormatorállomás. A 2 db helýség bérleti díja
havonta összesen 128.916,- Ft + ÁFA. A telek teľĹiletéből 669 m2 telekbérlet útjrĺn került
hasznosításra149,739,- Ft + Áľe. ĺľro bérleti díjon. A telekbérlő saját gépjármiiveit parkoltatja
az á|ta|a bérelt terĹileten. Az ingat|arl teľületén ezen kívül 6 db gépkocsi beállót bérelnek,
melyből 45.332,- Ft/hó + AFA bevétele sztrmazik az onkotmźnyzatnakhavonta. A gépkocsi
beállókra kötött bérleti jogviszony felmondási ideje 30 nap) a helýségbérletek, valamint a
telekbérlet esetében a felmondási idő 60 nap. A bérleti szerződések felmondásĺáľa az adásvéteIi
elószerződés megk<itését kĺjvetően kęľül sor.

Az ingat|an terĺiletén talá|hatő egy transzformátorállomás, amely építési munkák esetén
ideiglenesen źúhe|yezhető, azonban az építés soľán végleges helyet kell az új
transzformátorá||omásnak biztosítani. A transzformátorállomás áthelvezhetősésére vonatkozó
részleteket a mellékletként csatolt ELMU Há|őzatiKft. levele tarta|mazza

Mivel az ingat|an egy része jelenleg lakott, annak kitiľítéséről gondoskodni szĹikséges. A
vonatkozó költség- és feladatelemzés szerint, a bérleti jogviszonyok megváltása
megközelítőleg 50.100.000 Ft összegben kerĹilt meghatźrozásra. Ennek fędezetét a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. a nyertes pá|yáző által megfizętett ajäĺ|atí biztosítékból kívanja
biztosítani.

Fentiek a|apjźn javasoljuk, hogy a páIyázatot az onkormźnyzat az a\ábbi feltételekkel hirdęsse
meg:

A pályázat cé|ja: a Budapest VIII. keľület, József u. 14. szátm a|attí, 34902 hĺsz.-íl ingatlan
elidegenítése.

A minimális vételaľ ĺisszege: 500.000.000,- Ft.

Apá|yázatbirá|atiszempontja:aLegmagasabbvételár.

Az ajáĺ|ati biztosíték: 55.000.000'- Ft.

A nyertes ptiyźnőva| e|ószerződést köt az onkormányzat, amely a|apján a nyeľtes pá|yźnő
55.000.000,- Ft-ot foglalóként ťĺzetmeg, amely megegyezík az aján|ati biztosíték összegével,
majď ezt kĺjvetően megkezdődik a bérleti jogviszonyok megszüntetése. Az éptilet kiürítésének
előkészítése a pźt|yázat kiírásával egyidejiĺleg megkezdheto, de a konkľét kitirítéste az
adásvételi e|oszerződés a|źitźsźĺtkövetően kerülhet sor, amelyre az onkormźnyzat 12 hónapos
hataiđót vállal. Amennyiben a vállalt hataridőn belül az ingatlan kitiľítése az
onkormányzatnakfelľóható okból nem megy végbe, emiatt pedig a birtokbaadás nem történik
meg, akkoľ az onkormźnyzat az épü\et kitiľítése megkezdése napját mege|ozó hónapra előíľt
lakás bérleti díj bevétel 1/30-ad részének megfelelő összegri napi kötbétt ťlzet aYevőnek, azzaI
a kikötéssel, hogy amennýben az onkormźnyzatnak nem felróható, érdekén kívül felmeľĹilő
ok miatt nem tarthatő az iĺgat|an átadásáĺa kijelölt hatźridó, kcitbéľ ťlzetési kötelezettség u
onkorman yzat terhére nem keletkęzik.

' l'. adásvételi szęrződés megkötésének végső hatrĺľideje a lakások, a helýségek, a telekbérlet,

\5\alamint a gépkocsi-beállókra vonatkozóan kötött valamennyi bérleti szeľződés megsziintetését
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követően, az utolsó bérleti szerzőđés megsztintetéséľől szóló eladói éľtesítés kézhezvéteIétő|
szźrcńtott 3 0. munkanap.

Az érv ény es p á|y źzatr a v onatkozó kikötés : a p źiy ázőnalďvevőnek vállalnia kell, ho gy
- azingatlanon tal.átlhatő épületeket elbontja, a birtokbaadźsźúőI számított 2 éven belül jogerős

építési engedélý szęÍez)
- a telekingatlan biľtokbaadásától szĺímított 5 éven beltil jogerős használatbavételi engeđélý

szetez)
. a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kĺitbéľ

összege 15.000.000,- Ft; a jogerős hasznáLatbavételi engedéIy megszerzésének 60 napot
meghaladó késedelme esetén a kötbér ĺisszege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki
gaľanciaszerződés megkötésével vagy kozjegyzói letétbe helyezés útján (egyiittesen:
garanciaszeľződés) biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb
késedelem esetén időaľányosan érvényesíthetők. Az elózóeken tul felmerülő késedelem
esętén vevő által fizetendő napi kötbér méľtéke 30.000,- Ft.

Javasoljuk továbbá' hogy a hirdetmény a Képviselő-testtilet ||2120|7. (V'11.) szám,í, az
onkormanyzat fulajđonában áI|ő ingatlanvagyon hasznosításĺĺra, tulajdonjogénak źúruhźu:ására
vonatkozó versenyeztetés szabá|yaiől szóló hatźrozatában foglaltak szerint keľüljön
megjelentetéste, azza|, hogy a felhívás nyomtatott sajtóban, fizetős hiľdetésként nem keľül
kozzététe|re, de megjelentetésre kerĹil a www.ingatlan.com hirdetési portálon.

II. A beteľjesztés indoka

Atelekingatlan éľtékesítésével kapcsolatos d<jntés meghozata|źraaKépviselő-testtilet jogosult,
tekintettel aľra, hogy azingat|an értéke meghaladja a 100 MFt-ot.

III. A diintés célja' pénzügyi hatása

4 pźiyźlztatással kapcsolatos döntés meghozata|a pennlgý feďezetet nem igényel. Az
onkormányzat sztlmźra pozitiv péÍ|Zagyl hatás aZ ingatlan elidegenítése esetén lesz,
amennýben a pá|yźlzatra érkęz1k érvényes ajźnIat, ć:s az e|jáĺźls érvényesen és eredményesen
záruI.

IV. Jogszabályĺ köľnyezet

A Budapest Józsefuarosi onkorményzat vagyonaról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaľól szóló 6612012. (XII. 13.) ĺinkormányzati ręndelet 16. $ a) pontja a|ap1án a 100
millió Ft feletti foľgalmi éľtékii ingatlanok hasznosításával, elidegenítésével kapcsolatos döntés
a Képviselő-test{ilet hatásköréb e tartozik.

A versenyeztetési eljĺĺľás ..lebonyolításának részletes szabáIyafua Képviselő-testtilet
|12120|7. (V.11.) szélmt, az onkormźnyzat tulajdonában á1ló ingatlanvagyon hasznosítására,
tulajdonjogĺĺnak źLtruházźLsźlÍa vonatkozó versenyeztetés szabźiyairől szóló hatźrozata (a
továbbiakban:VersenyeztetésiSzabát|yzat)azirźnyaďő.

A Versenyeztetési SzabáIyzat 1 1. pontja értelmében a nýlvĺános pá|yźzati felhívást kozzéke||
tenni:
a) a Polgármesteri Hivatal hiľdetőtábláján'
b) a Bonyolító ügyfelfo gad ásra szo|gáló helýségeiben,
c) a lőzsefvźros című lapban,
d) az onkoľmźnyzatés a Bonyolító inteľnetes honlapjan, h. ł
e) az onkormźnyzatés a Bonyolító rendelkezésére á11ó egyéb internetes hirdetési poľtá#{1['



Đ az a) _ e) pontban foglaltaktól túlmenően a Kiíró döntése szeľinti más helyen, illetve módon.

A Versenyeztetési Szabá|yzat 12. pontja szeľint a palyźuati felhívásról szóló hirdetményeket
legalább 1 5 napra ki kell fiiggeszteni.

Fentiek alapjźn kérem a Tisztelt Képviselő-testĺiletet, hogy az ingatlan elidegenítésével
kapcsolatos pźlyázat kiirásźra, és a páIyázat fe|tételeiľe vonatkozó döntését meghozni
szíveskedjen.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testtilet úgy d<int, hogy

1.) hozzźĘáru| a Budapest VIII' kerĹilet, József u. 14. szźm a|atti, 34902 hľsz.-ú ingatlan
nyilvános, egyforduló s pźĺIyázat útján töľténő éľtékesítéséhez.

Felelős: Józsefuĺíľosi Gazdálkodási K<izpontZrt. vagyon9azdálkodási igazgatóság
Hatĺĺridő: 2017 .június 8.

2.) elfogadj a ahatźtĺozat mellékletétképezó, a Budapest VIII. keľiilet, József u. |4. szźlm a|attí,
34902 hľsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkoző pźiyźzati felhívást az a|źtbbi feltételekkel:
a.) a minimális vételar: 500.000.000,- Ft,
b.)apáIyźuatbírá|atiszempontja:a|egmagasabbmegajánlottvéte|źlr,
c.) ajźln|ati biztosíték 55.000.000 Ft
d.) apáIyazóna]ďvevőnek vállalnia kell, hogy

da.) az ingatlanon található épületeket elbontja, a telekingatlan birtokbaadźsźttő|
szźtmitott2 éven beltil jogerős építési engedélý szeÍęz,

db.) az ingatlan birtokbaadásźiő| szźlmitott 5 éven belül jogerős használatbavételi
engedélý szerez,

dc.) ajogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén
a kotbér összege 15'000.000,- Ft; a jogerős hasznźiatbavéte|i engedély
megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
7.500.000,- Ft, amely kĺitelezettségek gaľanciaszeľződés megkötésével
biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem
esetén időaĺínyosan érvényesíthetők. Az elozoeken tul felmerülő késedelem
esetén vevő által ťlzetendo napi kötbér ménékę 30.000,- Ft.

e) anyeľtes páIyźuőva|ęIószerzodéstkötaz onkorményzat,amely a|apjananyeľtes pá|yaző

55.000.000.. Ft-ot foglalóként megfrzet, amely megegyezik az ajánlati biztosíték
összegével, és a foglalő igy az ingatlan kiürítésének fedezetéüIszo|gźi.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyon9azdálkodási igazgatőság
Hatrĺľidő: 20|7 .június 8.

3.) a pźiyázati felhívást a Képviselő-testÍilet 112120|7. (V.11.) szźlmu hatátozatźnak
(Veľsenyeztetési Szabályzat) 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Fővaľos
VIII. kerület Józsefuĺíľosi Polgáľmesteń Hivatala hiľdetőtáblájan' a Józsefuiírosi
Gazdálkodási Központ ZÍt. (Bonyolító) Ĺigyfelfogadásľa szo|gá|ő lrelýségében
(te1ephelyein), aJózsefuĺíros című helyi lapban, az onkormźnyzatés aBonyolító honlapjan,
továbbá az onkormźnyzat és a Bonyo|itő szćrrliĺra elérhető költségmentes hirdetési
felületeken, egyéb renđelkezésľe á11ó intemetes hirdetési poľtálokon kell közzétenni.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőság
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Hatríridő: 2017 .június 12.

4.)felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.-ta Veľsenyeztetési eljárás lebonyolítására,
és aľľa, hogy a palyazateredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testtilet elé
jővźůlagyźts végett. Amennyiben a páIyźnat eredménytelenül zźru|, fe|hata|mazza a

Varosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottságot apáIyźaatotl,ezźtrő eredmény megállapítására.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási KcizpontZrt.va1yongazdálkodási igazgatóság
Hatáľidő: 2077. szeptember 7.

A döntés végrehajtásátvégző szęrvezeti egység: Józsęfuarosi Gazđálkodási KözpontZrt.

Budapest, 20|7. május 25.

ígazgatőság elnöke

Törvényességi ellenorzés :
Danada.Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

/, ,,hbl/ą?
dľ. Mésżráľ Erika

a|jegyző

Melléklet:

József u 14. szźm' alatti ingatlanpźt|yźzati felhívása
- Ingatlanforgalmiéĺtékbecslés
- ELMU Hźiőzati Kft. levele
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A Budapest

Pá.tryánati felhívás

Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat a Képviselő-testület
szźlmű hatźlrozata a|apjźn nyilvános pá|yázatot hiľdet a Budapest VIII. kerület, József

utca 1 4. szám a|atti, 3 4902 hrsz'-ú ingatlan értékesítésére.

t. A páiy ánati felhívás közzététe|e

Apá|yźnati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabályzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefoárosi Polgáľmesteri Hivatal hiľdetőtab|áján, a Bonyolító
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefuáľos címiĺ helyi lapban, az onkormányzat és a
Bonyolító honlapján, továbbá az oĺtkoĺmźlĺyzat és a Bonyolító számára e|érhető költségmentes hiľdetési
felületeken, egyéb rendelkezésre álló intemetes hirdetési portálokon teszi ktlzzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljarást annak bármely szakaszában indokolás nélktil visszavonni, és

eľrő| kötęles hirdetméný kifüggeszteni. A veľsenyeztetési eljaľás visszavonása esetén - ameĺnyiben a
dokumentáciőtazajźn|attevő ellenéľték fejében kaptameg- a Kiíró köteles az ellenértéket visszafizetni.
ApáIyánati dokumentáció ellenértékét a Kiíľó ezen kívül semmilyen más esetben nem fizęti vissza.

2. Apőiyánati kĺíľás adataĺ

A'pá.Jyánat kiíľĺója:

A' p á|y őzat Bonyolítój a :

Apő|yázatjellege:

A'páiyázat cé|jaz

A pá,Iyázati dokumentácÍó ľendelkezésľe
bocsátása:

Az ĺngatlan minimális vételáľa:

Az ajánlati biztosíték łisszege:

Lz aján|ati bĺztosíték befizetésének mĺódja'
számlaszám:

A pá.Jyánattal éľintett ingatlan megtekinthető:

Budapest Főváros VIII. kerüIet Józsefuáľosi
Onkormanyzat (1082 Budapest, Baross u. 63 -67 .)

Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. (|082
Budapest, Baross u. 63-67 .)

nyilvános, egyfoľdulós pálytaat

tulaj donj o g átnlházás (elidegenítés)

50.000,- Ft + ÁFA

500.000.000,- Ft

55.000.000, - Ft. Az ajfulati biztosíték befizetése
csak magyaľ forintban teljesíthető, éľtékpapírral,
garanciaszeľződéssel, ztiogfárggyal nem
he|yettesíthető.

átutalás, a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
ZÍt. K&H Banknál v ezetett 1 0403 3 8 7-0002 8 8 5 9-
00000006 számí szźtmlźj ára

2017.06,I3. és 2017.07 ,10. közĺjtt előzetes
időpont e gy eztetés a|apján. Időpont e gy ezteté s e a
Józsefuarosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.
onkormányzati Hénkezelő Iľodáján lehetséges
(1084 Budapest, Tavaszmezo u.2., Tel.: 06-1-
2r0 -4928, 06 -r -21 0 -4929)
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Az ajánlati biztosíték beéľkezésének
határideje:

A pő|y ázttok leadásának hatáľidej e :

A pá.Iy ánatok leadásának helye :

!ł' pĄ|y ánatok bontásának időponti a :

A pő|y ízĺtok bontásának helye:

A. páiy ízat eľedményét megállapító szervezet:

A páł|yázlt elbírálásának hatáľideje és a
váľható eľedményhiľdetés:

A páiy ázati elj áľás nyelve:

Á' páiyízatta| kapcsolatban további
infoľmáció kéľhető:

3. A páĺ|yőĺzattal éľĺntett ingatlan:

Címe:

Helyľajzi szíma:

Megnevezése:

Alapteľĺĺlete:

Kijzmti ellátottsága:

TeľheÍ:

2017.07 .I|. 2400 őra. Az aján7ati biztosítéknak a
megjelĺilt határidőig a bankszámláľa meg kell
éľkezrie.

2017 '07.I2.1000 óra'

Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt., 7084
Budapest, or u. 8. I' em. Elidegenítési hoda.

201'7.07.12.1110 óra.

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt,, |084
Budapest, oľ u. 8. I. em. Elidegenítési Iroda. Az
ajánlattevők a pźůyźuatok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuáros
onkormányzat Képviselő-testiilete vagy
Yźrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsága, a
6612012. (xil.13) önkormányzati rendeletben
me gllatár ozottak szerint.

2017.09.07.

magyaÍ

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zťt.
Elidegenítési Irodáj rán

Tęl.: 06-l -2|6-696|

Budapest VIII. kertilet, József u. 14.

34902

kivett lakóh áz, udvar, gazdaságs ęület

2.446m2

cisszközműves

4 + I 6 rď nagy ságíterületre az EL}r'4.Ű Hźl|őzati Kft
javfua vezetékjog került bejegyzésre az ingat|an-

nyi|vántartźlsba; az ingatlan jelenleg több bérleti
joggal terhelt; az ingat|an területén ta|áthatő egy

transzformátorállomás; a Magyar Államnak és

B udapest Főváros onkormány zatźnak elővásárlási
joga van; az iĺgat|arl egyebekben per-, teher- és

igénymentes.
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Az ingat|anra vonatkozó részletes adatokat a pźúyź.z;ati kiírás mellékletét képező ingatlanforgalmi
szakvélemény tartaImazza. Az iĺgat|aĺ övezeti besorolása: Ll-VIII-I .

Kiíró felhívja a ťrgyelmet, hogy

- anernzeti vagyonról szóló 2011. cxCVI törvény 14. $ (2) bekezdése alapjźnaMagyar Államot
minden elővásárlási jog.jogosultat mege|oző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásáľlási jog
gyakorlásáľa aMagyar Allam részére fennálló hatĺáridő az e|óvásátr|ási jog ryakoľlásara felhívó
értesítés postara adásának napjától számitott 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontźrgyĺak ĺinkormányzatok tulajdonba adásáľól szó|ó 1991.
évi XXXIII. tv.39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnak e|ővásárlási
joga van.

- az ingatlanon tďrźihatő ęgy transzformátorállomás, melyre jelenleg az Brvĺu-ÉuÁsz
Energiaszolgáitató Zrt. bér|eti szerződéssel ľendelkezik. Az ELMU HáIőzatí Kft. nyilatkozata
aIapjźn, az épitkezés során egy ideiglenes transzfornriátorállomást kell telepíteni a területen folyó
munkálatok idejére, az épitkezés befejeztével az új ęületbe kell visszahe|yeni azza|, hogy az
ídeiglenes kihelyezésre is vezetékjog szükséges. Az ideiglenes állapotraiizemeltetési megállapodást
kell kötni. A transzformátorállomás ideiglenes źltheIyezésével kapcsolatos költségeket (tervezési,
kivitelezési költségek, járulékos k<iltségek) a leendő vevőnek kell vállalnia.

4. A'páĺ|yánat célja, tartalma

Az elidegenítésre keľülő ingatlan a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkorm źnyzat
kizárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére anęmzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény, a
Budapest Józsefuarosi onkormányzat vagyonáről és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól
sző|ő 66/2012. (xII. 13.) önkoľmźnyzati rende|et, valamint a Képviselő-testület II2|20I7. (V. 11.)
számahatározata(VersenyeztetésiSzabáIyzat)vonatkozik.

A nyertes pźiyázó apéiyźnat elbírálásáľól szóló étesíteskézhezvételét kovető 30 munkanapon belül
köteles e|őszerződést kötni. Az e|őszerződésben fe|ekanaválllalnak kötelezettséget, hogy az e|adó źůtal'

kiüľített ingatlanra, a teljesítésről szóló éľtesítés kézhenléte|ét követő 30 munkanapon belül adásvételi
szęrződést kötnek.

Az e|oszerződés aláírását követően eladó haladéktalanul megkezdi az épi|et kiüľítését, ame|yre 12

hónapos hatáľidőt vállal. Amennyiben avá||a\t hataridőn belĹil az ingatlan kiürítése nem megy végbe,
emiatt pedig a birtokbaadás nem történik meg, a}koľ az Önkormányzat, az ęület kiiirítése megkezdése
napjźtt megelőző hónapra előíľt, lakások bérbeadásźlbőI szźtrmazóbér|eti díj bevétel I/30-ad részének
megfelelő <ĺsszegű napi k<itbéľt fizet Vevőnek, azza| a kikötéssel, hogy amennyiben az Önkormányzat
érdekein kíviil felmeriilő ok miatt nem tarthatő az ingat|an źńadásźľa kijelölt határidó, kötbér
kötelezettség az onkormányzat terhére nem keletkezik.

Kiíľó lehetővé teszi, hogy a vevő a vételźrat

- egy összegben, vagy

- banki hitel felhasmá|ástya|

egyenlítse kí.

Vevő a véte|źr

a) összegben töľténő megfizetése esetén _ az ajźn7ati biĺosíték összegével csökkentett - véteIźlrat az
adásvételi szerződés megkötését követő 60 napon belül köteles az eladónak megfizetni'

b) a vételar banki hitelből történő kiegyenlítése esetén, az źita|a megajánlott véte|ár - ajźn.iati biĺosíték
összegével csölłJ<entett - 50%o-át a szerzodés megkötését követő 60 napon belül megf,rzetru. A
fennmaradó 50%okiegyenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely teljesítéséľe - a Budapest Fővárosi
onkormányzat,valaminta Magyar Állam elővásáľlási jogának gyakorlásáľa rendelkezésrę éú|ő határidő
leteltérol szóló értesítéskézhezvételétol szźmitott45 munkanap áll a nyeľtes ajánlattevő rende|kezéséľe.
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b)

c)

A vételár megfizetésére vonatkozó hatáľidő nem hosszabbÍtható meg' Az ajźtn|ati biaosíték foglalónak
minősĹil.

Az ingat|an biľtokbaadásának időpontja: az ingatlan kiiirítését követően, az adźsvételi szerződésben
me gllatár ozott i dőpont.

Az adásvételi szeľződés megkötésével a vevőt terhelő kötelezettségek:

a) az ingat|anon található épületeket elbontja, a biľtokbaadźtsźttő| szźtmított 2 éven belül jogerős építési
engedélyt szeÍez

az lngat|aĺbirtokbaadĺásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélý szeÍez,

a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
15.000.000'- Ft; a jogerős használatbavéte|i engedély megszerzésének 60 napot meghaladó
késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki garanciaszerződés
megkötésével, vagy közjegyzői letétbe helyezéssel (a továbbiakban: garanciaszeľződés)
biztosítandók. A gaľanciaszerzódésben foglaltak 60 napnál kevesebb késede|em esetén
időaľányosan érvényesíthetők. Az e|i5zoeken túl felmertilő késedelem esetén vevő által fizetendő
napi kötbér mértéke 30.000,- Ft.

Az adásvételi szerződés megkĺitésével kapcsolatban felmeľĺ'ilő kĺiltségek:

- I.67o,-Ftlszemé|y JÜB eljárási díj,

- 5.500,- Ft + ÁFA eljárási díj,

- 6.600,- Ft/ingat|an/igy|et ftildhivatali eljárási illeték

A Kiíró kiköti továbbá,hogy

a) a nyertes aján|attevó visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljáľás soron következő
helyezettjével szerződést kötni,

b) jogosult arta,hogy a versenyeztetési eljrárást eredménytelennek nyilvánítsa,

c) szfüség esetén az ajátn|attevóto| az ajźn|at lényegét nem éľintő technikaĹformai kérdésekben
íľásban felvilágosítást kérhet annak előľebocsátásával, hogy az ajźtn|attevő ezze| kapcsolatos írásbeli
vźiasza semmilyen formában nem eredményezheti a versenyeztetési eljarásban tett ajánlatában
megfogalmazott feltételek olyan megvá|tozástú, amely az értéke|és során a beérkezett ajánlatok
sorrendjét módosítaná

Az ajátn|attevő tudomásul veszi és e|fogadja, hogy a Kiíľó

a) az ajźn|attételi haüáridőt indoko|t esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, amit - az indok
megjelölésével - a Kiírás közlésével megegyezo helyeken, azercdetibenyújtási határidő |ejártae|őtt
legalább 5 nappal kciteles hiľdetményben megjelentetni;

b) jogosult az ajźnlattételi felhívását a versenyeztetési eljáľás brármely szakaszábat indokolás nélkÍil
visszavorni azza|, hogy erről köteles a kiírás közlésével megegyezó módon hiľdetméný
megjelentetni,

c) apá|yánatibiztosítékot a kiírás visszavonása, az e|járás eľedménýelenségének megállapítása esetén,
illetve - az ajźtn|atok elbíľálását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők részére 15 munkanapon beliil
visszaťlzęti,

d) az ajánlati biĺosíték utiĺn kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetésihatáĺidőt elmulasztja,

e) a nyertes ajźn|attevő esetében a beťlzetett biztosítékot az ajánlattevő áůtal. fizetendő vételárba
beszémitja,

Đ nem fizeti vissza a nyeľtes által teljesített biztosítékot, ha a szerződés megkötése a nyeľtesnek
felróható vary érdekk<jľében felmerült okból hiúsul meg. A vevőnek felľóhatő okazis, ha a vételiáľat
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banki hitel felhasználásźtva|kívźnja kiegyenlíteni, de a banki hitelt hataľidőben nem kapja meg,
vagy az aťlzetési határidő napjának 24 órźignem érkezik meg eladó bankszám|ź!źra'

5. Az ajánlat benyújtásának előfeltételei

Az aján|at benyújtásának elengedhetetlen feltétele az ajźtn|ati biĺosíték hataridoig töľténo befizetése.

A Kiíró az ajánIati biztosítékot a pźiyázatí felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megáIlapítźtsa esetén, illetve _ az ajźn|atok elbírálását követően - a nem nyertes ajánlattevők részére
köteles 15 munkanapon belül visszafizetni.

Apá|yźnaton való részvétel további előfeltétele, hogy az aján|attevo megismeľje apźúyázattárgyźú, az
ajźlnIattéteI feltételeit _ vagyis apá|yázati dokumentációt - és aztmagáľa nézve k<jtelezőnek tekintse.

Anemzeti vagyorľól szőIő201'1. évi CXCVI. törvény 11. $ (l0) bekezđése a|apjźnapá|yźnatoĺcsak
átlźĺthatő szervezet vehet részt.

Az ajźn|at benyujtási hatźtridő leteltét követően ajánlatot a Kiíľó nem vesz át.

6. A' páiyánaton töľténő ľészvétel fe|téte|eĺ

Azajźn|attevő részt vehet a pźiyźnaton amennyiben

a) az ajźtn|ati biztosíték összeget határidőben megťlzeti, és az beérkezik a Kiíľó á|tal megjelölt
bankszám|áĺra,

b) az ajźn7atok leadásának határidejéig az ajźnlatát benýjtja.

7. Az aián|at tarta|mĺ kiivetelményei

Az ajźn|attevőnek

a) az aján7atban közölnie kell a nevét/cégnevét, lakcímét/szélłÍre|yét, adőszźlmátladőazonosító jelét'
cég esetében cégsegyzékszźtméń, képviselőjének nevét és elérhetőségét' bankszám|a szźtmát,
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b) az ajźn|athoz csatolni ke|| az ajźn|ati biztosíték beťlzetéséľől szóló visszavonhatatlan banki átutalást
v agy a bankszámla kivonatot.

c) az ajźnLatban nyilatkoznia kell arról, hogy vźůIaIja a Pźúyź'zatl' dokumentációban, illetve
mel lékleteiben leíľt szerződéskötési és egy éb feltételeket,

d) az ajźn7atbaĺ nýlatkoznia kell a:ról, hogy rá vonatkozóan af0l5. évi CXLIII. törvény 62. $ és
63. $-ban foglalt k.jzárő körĹilmények nem állnak fenn.

e) az ajźn7atbaĺ nyilatkoznia kell aľról, hogy adó és adók mődjźtra behajtható köńartozźsa nincs. E
ĺy1|atkozat mellé kell csatolnia a NAV igazolźsát aľról, hogy nem áll fenn köztartozása.

Đ az ajáĺ'iatbaĺ nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben bérleti ďij taĺtozása nincs, továbbá a
Kiíróval szemben szeľződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az ajźn7atához csatolni kell a tarsaság 30 napnátl nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
képviseletére jogosultak aĺźńrtsi címpéldányának eredeti péIdányát vagy hiteles másolatát.

h) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll végelszámo|ás a|att, ellene csőd-, illetve
felszámolási eljaľás nincs folyamatban.

Đ az aján7atbannyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyoĺľól szőIô 2011. évi CXCVI. tĺirvény 3.

$ ( l ) bekezdés l . pontja szerint źt|átható szervezetnek minősiil.

Az aján|attevőnek a pá|yźzati eljáľás során benýjtott ajźn|atźú, tovźbbá az ajźtn|at mellékleteként
benyújtott valamennyi nyi|atkozatái cégszeru aláírással kell ellátnia. Cégszerű a|áitás során a cég
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képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek a társaság kézze|, vagy géppel írt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve a|á nevétlnevfüet önállóaďegyĹittesen írjďírják a|á a hiteles céga|álĺásí
nyilatkozatuknak megfelelően.

Az ajánlat benyújtásával egyidejű|eg, ajźln|attevő jogosult a pźiyázati felhívás mellékletét képező
adásvételi e|őszerzódés tervezettel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre iranyuló
javaslatok megtételéľe annak tudomásul vételével, hogy ezeket a Kiíró nem köteles elfogadni.
Ajánlattevő kdteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozőan,hogy apźlyźz;ati felhívás mellékletét képező
adásvételi e|ószerzodés tervezettel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló
javaslatok |<Iitő áIta|i elutasítása esetén is fenntaľtja ajźnlatát.

Amennyiben az ajátn|attevő észľevételei, módosítĺísra iľányuló javaslatai a versenykor|źltozás tilalmába
ütközőek, vagy egyébként jogséľtőek, úgy azokat a Kiíľó méľlegelés nélktil kote|es e|utasítani.

Hiánypótlási eljárás során a pá|yázati felhívás mellékletét képező adásvételi e|őszeľzódés tervezetekkel
kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irĺányuló javaslatok megtételére nem kerülhet
sor.

A Bonyolító ajánlott, tértivevényes levélben, határido kitűzésével felszólíthatja az aján|attevót az
aján|attal kapcsolatos formai vagy tarta|mi hianyosságok pótlására, amennyiben a sziikséges
nyilatkozatokat, igazo|álsokat nem megfelelően, illetve nem teljes körűen csato|ta. Amennyiben az
ajánlattevő a felhívás kézhezlétę|ét követően az abban megjelölt hatĺáľidőre a hiáný nem' vagy nem
teljes körűen pótolja, űgy aján|ataa hiánypótlási határidő elteltének napját követő naptól érvénýelennek
minősül' és apźůyźaattovábbi részében nem vehet részt'

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokľól, a hiĺánypótlási hat.áridőľől
e gyidej Ĺĺle g, közvetl enül, írásb an köte le s tź.i ékoztatni az ti s sze s aj ránl attevőt.

A hiánypótlás nem terjedhet k'l az ajáĺiat móđosításaľa.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az aján|aÍtevó aján|ata éľvénytelennek minősül,
ameĺmyiben

a) azajźn|ati bizosíték összege apźiyźaatikiíräsf ' pontjában meghatározotthatáridőn belti| nem kerül
jőváirásra a Kiíró bankszánlájźn,

b) nemjelöl meg vételárat.

Amennyiben ajánlattevő nem jelöli meg a vételaľ megfizetésének módját, Kiíró úgy veszi, hogy azt az
adásvételi szerzódés megkötése után egy összegben fizeti meg.

8. Az ajánlat foľmaĺ ktivetelményei

Azaján|attevőnek aján|atátegy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, feltiintetve az ađott
példanyon az ,,Eredeti aján7at" és ,,Másolati ajánlat'' megjelölést, melyeket lailön - kiilön sértetlen lezárt
borítékban kell benyújtania. A példányok közötti eltérés esetén az eľedeti péIdány érvényes.

Az ajánlat első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitöltött ,,Jelentkezési lapot'', a második oldalon a
kitöltött ,,Ajźn|ati összesítőt'', külĺjnös tekintettel a megajánlott vételár és megfizetési módjának
megjelölésére. Ezt követően kell elhelyezni az ajźn|ati felhívás mellékletét képezó értelemszerĺĺen
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban részlďezett valameĺĺryi dokumentumot. Az
ajánlattevőnek közölnie kell a benyujtó nevét, lakcímét (székhelyét), ahová a páiyázati eľedmény
közlését kéri, továbbáazt abaĺlkszźĺm7aszámot és a bankszámla kedvezményezettjének nevét illetve más
azonosítóját, ahova az aján7ati biztosíték (bánatpéĺu) visszautalásźLtkérĺ, amennyiben nem nyertese a
pá|yźnatnak.

Az ajdnlat és az, összes melléklet minden oldalót - összefiĺzve, az oldalak szrĺmának
dokumentiílásával _folyamatos szómozóssal (az iiľes oldalakat is) kell elldtni.

Az iratokat magyar nyelven, |ezárt, sértętlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
ber5rujtani.Aborítélaa|ĺzárő|agapźiyázatttrgyátkellľáírni, aza|źtbbiakszerint:
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,,Budapest VIII. keľület, József u. |4. szőm alatti ingatlan elidegenítése - pályäztt,,

A Bonyolítő |ezźrat|an vagy séľült boľítékot nem vesz át. Kiíró minden, az ajźn|attételi hataridőn túl

benýjtott ajźn7atot érvénýelermek nyilvánít.

Amennyiben az ajárĹattevő a pźńyázati eljárás báľmelyik szakaszźtban meghatalmazott íftján jźr e|, a

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megýata|mazás eredeti példányát is mellékelni kel'| az

ajén7athoz.A polgári perrendtartásról szóló 1952. éviIII. törvény 196. $-a szerint a teljes bizonyító eĘű
magánokiratn ak az alźhbi feltételek valamelyikének kell megfelelĺrie:

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és a|áirta;'

b) két tanri az okiraton a|źtirásźtvalr igazo|ja, hory a kiállító a nem á|ta|a írt okiratot előtttik írta a|á, vagy

a|źtirásźľ- előttĺik sajátkezíĺ a|tirásźnak ismeľte el; az okiraton a tanúk lakóhe|yét (címét) is fel kell
tüntetni;

c) a kiállító a|áírźsavagy kézjegye az okiľatonközjegyzo által hitelesítve van;

d) a gazdźttkodó szervęzęt á|ta|izletikĺjľében kiállított okiratot szabźůyszerúen a|áírtźtk;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az źita|a készített okirat szabźt|yszeru ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a
kiállító a nem átta|a íĺt okiratot előtte íľta a|á, vagy a|źúrását előtte saját kezu a|áirásának ismeľte el,

illetőleg a kiállító minősített elektronikus a|áittsáva| aláíľt elektronikus okirat tarta|ma az ugyvéd

által készített elektronikus okiratéval megegyezik;

Đ az elektronikus okirďon kiállítója minősített elektronikus a|áírást helyezett el.

Ha az aján|attevó gazdźt|kodó szervez et, a pá|ytvati elj árás során nevében nyilatkoz atot a cégtregyzékben

feltüntetett képviseleti joggal ľendelkező szemé|y, vagy e személy meghatalmazottjatehet.

9. Äz ajánliat módosítĺísa

Az aján|attevó az aján|attételi határid ő |ejártźigmódosíthatja vary visszavonhatja pá|yázati ajáilatát, az

ajánlattéte|i hatáľidő |ejártźúkĺjvetően azonban a benýjtott ajánlatok nem módosíthatók.

Az ajźn|ati kötöttség az ajźn|aÍtételi hat.áridő lejáľtának napjával kezdődik.

10. Ajĺínlati kötöttség

Az ajtn|attevő legalább 60 napig terjedő ajánlati kötöttséget köteles vállalni, amely az aján|attéte|i

határidő lejáľtának napjával kezdődik' Az aján|attevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiírő az

ajánlatok eredményének megállapítźsźĺra vonatkozó határidőt elhalasztotta, úgy vállalja az ajźriati
kötöttség meghosszabbítását a pát|yánat eredményének megá||apitásźtra vonatkozó határidő

elhalasztásának napj ai szźlmźry a| megegyezően.

Az ajźntati kötöttség tartalmának meghatźroztsára a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak,

ktilönós tekintettel a 6:64. $-ra.

Az aján|at olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot je|ent' amely a törvény alapján

lényegesnek tekintett szeľződéses e|emeket tarta|mazza, s egyéľtelmiĺen kitíĺnik belőle, hogy az abban

foglaltak ügyletkötési akaratot tĹikröznek, tehźú a nyilatkozó - ajźlnlata elfogadása esetén - azt magára

nézlĺe kötelezőnek ismeri el.

Az ajźn|ati kötöttség azt je|enti, hogy ha a másik fé| az adott időhatáron belül az ajánlatot elfogadja' a

szerződés a t<irvény ľendelkezése folýán léĺejon. Azaján|atmegtételével tehát fiiggő helyzet alakul ki,
amely az aján7ati kotöttség leteltével ér véget.

Amennyibenazajźn|attevőazaján|atik<itöttségénekideje a|attajźn|atátvisszavonja,abeflzetettajánlati
biztosítékot elveszti.

A Kiíró az aján|atí biztosítékot apá|yázatí felhívás visszavonása, az e|jálrtls eredménýelenségének
megźů|apíttlsa esetén, illetve - az ajźn|atok elbírását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők részérę
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köteles 15 munkanapon belül visszaÍizetni. A Kiíró az ajtln|atibiĺosíték után kamatot nem fizet, kivéve,
ha a visszafizetési határidőt elmulasĺja.

1 1. A pályázĺtokbontása

ApáIytnati ajánlatokat tartalmaző zárt boľítékok felbontását a Bonyolító végzi apźůyźzatí felhívásban
megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásán' a Bonyolító képviselójén kivu| azajánlattevők, illetve
meghatalmazottjaik lehetnek je|en. A képviseleti jogosultságot megfelelően (szemé|yi igazo|vány,
meghatalmazás) igazolni kell.

Az ajźn|attevők a bontas időpontjáról külön éľtesítést nem kapnak . Az aján|atok felbontásán jelen lévők
jelenlétĺik igazo|źsttra jelęnléti ívet írnak alá.

Az ajfullatok felbontásakoľ a Bonyolító ismeľteti az ajźn|attevők nevét, lakóhelyét (székhelyét), az
általuk felkínált vételár ajźn7atot", a véte|ár megfizetésének módját.

Az ajźn|attevő a fenti adatok ismeľtetését nem tilthatja meg.

A Bonyolítő az aján|atok felbontásárő|, az ajánlatok ismeľtetett tartalmáľól jegyzőkönyvet készít,
amelyet az ajźtn|attevőknek erre vonatkoző igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzőkönyvet a
Bonyolító képviselője és a jegyzókönywezető írja a|á, és a bontáson megjelent ajánlattevők közül
kijelĺiltek, pedig a|álrásukkal hitelesítik.

|f . A' pőiy átzat érvénytelenségeÍnek esetei

A Bonyolító az ajhllatokbíľálatakor me gtů|apitja, hogy mely ajánlatok érvénýelenek , és ez a|apjántesz
javaslatot a Kiírónak az ajfu:/Latok érvénýelenségének megźi|apitźlsáľa. A Kiíró érvénýelennek
nyilvánítj a az aján7atot, ha

a) azt a kiitásban meghatározott, illetve szabźůyszeruen meghosszabbitott ajźn|attéte|i hatĺáridő után
nýjtottákbe.

b) azto|yanajźn|attevő nyújtotta be, aki az onkormányzatta|szembeni, korábbi fizetésikötelezettségét
(helyi adó, bérleti díj' stb.) nem teljesítette.

c) az ajźnlattevő a biztosítékot nem, vagy nem az e|őirta|glak megfelelően bocsátotta rendelkezésre.

d) a kiírásban szeľeplő adatokat, igazolásokat nem' vagy nem az előírásnak megfelelően csatoltą
ideéľtve, ha az ajźn|attevő nem csatolta arról szóló nyi|atkozatźlt, hogy nincs köztartozása (adő-,
vám., tátsadalombiztosítási járulék és egyéb, az á||anhánartás más alrendszereivel szemben
fernálló fizetési kötelezettsége),

e) az aján|at nem felel meg a kiírásban meghatfuozott feltételeknek vagy az aján|aÍtevő nem tett a
kiírásban foglaltaknak megfe|elő aján|atot,

Đ az aján|attevő valótlan adatot közölt,

g) az aján|attevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem te|jes konĺen tett eleget,

h) olyan ajánlat érkezett, amely a meghatározott ťĺzętési feltételektől eltérő ajánlatottarta|maz.

Az eljźlrás további szakaszźtban nem vehet részt az, aki a)-h) pontokban foglaltak szerint érvénýelen
p áIy ázati aj ánlatot tett.

13. A pályázati ajáĺn|úok elbíľĺí|ása, az e|bíráiás szempontjai

A pá|yźnati aján|atokat a lehető legľövidebb időn belül el kell bírálni. A pá|yázat eľedményének
megźi|apításáravonatkozőhatáridő egy alkalommal meghosszabbíthatő, Azi$hatfuidőről, illefue annak
fi'iggvényében az ajźn|ati ktitĺittség időtaľtamának meghosszabbítźBźLÍő| a Bonyolító köteles ajánlott
levélben tájékoztatru az összes pá|yázőt.
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A Bonyolítő a péiyázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapjan bírálja el és

ľangsoľolja az érvényes pźt|yźzati ajánlatokat, szükség szerint szakéľtők bevonásával.

Az e|bírá|áls fő szempontja:

. az ajánlott vételar <isszege.

A Kiíľó a pätyźuati felhívásban igényelt iratokon és adatokon tulmenően is jogosult megvizsgźini az
ajánlattevok alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek soľán a csatolt dokumentumok
eľedetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíľó szükség esetén az ajźn|attevőtó| az ajánlat lényegét nem érintő technikaĹformai kérdésekben,

írásban felvilágosítĺĺst kérhet annak előľebocsáLásával, hogy az ajźlĺ|attevo pźiyázĆ: ezze| kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eredményezheti az ajántatában megfogalmazott feltételek
olyan megvá|tozźsát, amely apáIyázat során a beérkezętt ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéréséről, és annak taľtalmáról haladéktalanul íľásban értesíti a többi ajánlattevőt.

A' pőiyázat nyeľtese az, aki a páIyázati felhívásban rögzitett fęltételek teljesítése mellett a vételaľ
összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételáľra több ajánlat is érkezik
apźůyźaat Bonyolítója az azortos ajánlattevőket behÍvja és az addigi legmagasabb vételárat megajánló

ajánlattevőknek lehetőségük, van a véte|áma licit foľmájában újabb aján|atot, ajánlatokat tenni. Az
induló vételáľ a beérkezett legmagasabb vételár ajźn|at, a licitlépcső l.000.000,- Ft, azaz egymillió
forint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyertese az, az ajánlattevő, aki a legmagasabb összeget

ajtnlja.

A versenytáľgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselóje, a
jegyzőkönywezeto, a Bonyolító jogi képviselője és az aján|attevők jelen lévő képviselői írnak alá.

A Bonyolító az ajźn|atok éľtékeléséről jeryzőkönyvet (a továbbiakban: értékelési jegyzőkonyv) készít,
amely tartalmazza

a) apáIyźnati eljĺírás rcivid ismeľtetését, abeérkezett ajĺánlatok szttmźń,

b) a beérkezett ajĺánlatok rövid értékelését,

c) a legiobb ajźł.iatravonatkozó javaslat indokaít,

d) az ellenérték (vételar) meghatźrozásának szempontjait (ideértve a véteIźtrat befolyásoló
kötelezettségvállalásokat)'

e) a kikötött biĺosítékok megfelelőségének szempontj ait,

Đ adöntésekindokát,

g) a pźt|yźnati eljáľás eredményének összefoglaló értékelését, az első két helyľe javasolt páIyáző

megjelolését, ha erre mód van,

h) abírźiatban közreműk<idők által fontosnak taľtott körülményeket, tényeket'

14. osszeféľhetetlenség

A'pá|yázati eljĺárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani,ha apáIyźnatok elbírálásában olyan
természetes személy, szewezet, illetőleg képviselőjük veszrészt, aki maga is ajánlattevő,vagy

a) arľrak közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. $ (1) bekezdés 1. pont),

b) annak munkaviszony alapjĺín felettese, vagy alkalmazottja,

c) annak mäs szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója,vagy foglalkoztatottja,

d) ha brármely oknál fogva nem váľható el tőle Migy elfogu|atlan megítélése.
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15. A pá|yázati eljárĺís éľvénytelenségének és eredménytelenségének megállapítĺĺsáľa a
Versenyeztetésĺ Szabályzat ľendelkezései szeľint kerülhet soľ.

16. Eľedményhiľdetés, szeľződéskötés

A pźiyźuat eredményéróI a Kiíró legkésőbb 2017 . szeptember 7.éig dönt, amelyről Bonyolító 1 5 napon
belül valamennyi aj ánlattevőt írásban éltesíti'

Kiíró a pá|yázat nyertesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghatarozottak szerint adásvételi
e|őszerzódést köt.

A nyertes pá|yźuő visszalépése esetén az ę|adó jogosult a ptiyázati eljáľás soron következő
helyezettjével adásvételi e|oszerződést kĺitni, amennyiben apźt|yázat eredményének megállapításakor a
másodiklegjobbaján7atmeghatározásrakerült.

A nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosíték az aján|attevő źL|ta| fizetendő vételar ĺisszegébe
beszámításra kerül, azonbanha a szeľzódés megkötése az ajźn|attevőnek felróható, vagy érdekkörében
felmeľüIt más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biztosítékot elveszti. Aze|vesztett biztosíték a Kiírót illeti
meg.

17. Egyéb ľendelkezések

Az ingat|an megtekinthető a Kiírás 2. pontjában megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt két nappal
a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt. onkormányzati Házkezelő Irodájának munkatźrsźtva|
telefonos egyeztetés szükséges a következő telefonszámokon: 06 I210-49f8,f|0.4929,210-4930,270-
4766.

Azajźn|attevo azaján|atok felbontásáig köteles titokban tartani azajźn|atźlnaktarta|mát, továbbá a Kiíró
źita| a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden téný,
információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, arrő|tájékoztatást harmadik személynęk nem adhat,Ez
a ti|a|om nem teľjed ki a finanszírozó bankkal és konzorciális ajáĺ|at esetén a ľésztvevőkkel va|ó
kapcsolattartásra. Ha az aján|attevó vagy az érdekköľében álló más személy a pá|yázat titkosságát
megsértette, a Kiíró az Ąánlatźú érvénýelennek nyilvánítja.

A Bonyolító az ajánlatoktarta|mát apźiyázat|ezárźsáigtitkosan kezeli, tartalmukról felvilágosítást sem
kívülállóknak' sem apá|yźnaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az aján|atokat V,lzárő|ag elbírálásra használhatja fel, más célú felhaszĺźiás esetén az
ajánlattevőve| kiilön meg kell anól állapodnia.

A Kiíró apźiyźnati eljárás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig megőrizni,
továbbá ilyen jellegiĺ ellenőrzés esetén aze||enorzéstvégzó szeľv, személyek rendelkezéséte bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabá|yozottkéľdésekben a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testiileténęk 1|2120|7. (V. 11.) számú határozata, valamint a vonatkozó
egyéb j ogszabályok rendelkezés ei az trźnyadőak.

Budapest, 20l7. június 08.
Józsefuárosi onkormányzat

nevében e|jźlrő lőzsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.
Bozsik István Péter

v agy ongazdálkodási igazgatő

ĺ
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Mellékletek:

1. szźlmumelléklet: Jelentkezésilap

2. számímelléklet: Ajánlati összesítő

3. szźtmameiléklet: Nyilatkozatvégelszámolásról, csődeljarásról, felszámolásról

4. szátmű melléklet: Nyilatkozat a pźÄyźz:ati feltételek elfogadásáró|, szerzodéskötésről,
iĺgat|anszeruésiképességľo|,ajźtn|atikötöttségről

5. szátmu melléklet: Nyilatkozat adó és adókmódjárabehajtható koztartozásről;Kiíróval szemben
fennálló tartozásrő|, kizźttő körülményről

6. szźtmimelléklet: Nyilatkozat pénntgyialkalmasságról

7. számú melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszám|aszámrő|

8. szźtmumelléklet: Nyilatkozat źttl'źlthatőszervezetról

9. számtĺmelléklet: Nyilatkozat apáúyźnatoĺmeghirdetett ingat|an megtekintéséről, állapotának
megismeréséről

10. szźtmű melléklet: Adásvételi e|őszerződés teľvezet

1 1. számú melléklęt: osszefoglaló a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi kovetelményeirőI,
tźýékoztatásazát|ź./ihatószewęzętfogalmáról

12. sztlműmelléklet: Értékbecslés
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1. szĺámú melléklet
,,Budapest YIII. keľĺilet, József u. 1'4. szám alattĺ ingatlan elĺdegenítése . páiyázat,,

Jelentkezésĺ lap

Budapest,

páIy aző a|źit ása/ cé gszeru aláírás

Tarsaság neve, cégfo tmźĄa

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

Statisztikai számjel:

C é gný lvantartási szźtma..

Adőszéma.

Száĺriav ezető bankj ĺának neve :

Bankszámlaszźtma..

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meghatalmazott nevel:

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

I Meghatalmazott

*fu tŁ
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f. szźlmime|Ié|et

,,Budapest vlil. keriileto József u. 14. szám alattĺ ingatlan elidegenítése - pá.Jlyáza;t,,

AJÁNLATr ossznsÍľo

Alulírott. ....(névltaľsaság
neve) a Budapest vlil. keľĺile! József u. |.4. szám alattĺ ingatlan elidegenítésére kiírt
ptĺ|yźzatra ajrínlatomat az alábbiakban foglalom össze:

Megajanlott vételar: .' '..Ft

A vételar megfizetésének módja:

a) egyösszegben

b) banki hitel igénybevételével

(a megfelelő szoveg alóhúzandó)

Budapest,

pá|y azó aláír ása/ cégszeru a|áír źs



3. számú melléklet

,,Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti ĺngatlan elidegenítése . pályázat''

II"YILATKOZAT
végelszámolásrĺíl, csődelj áľásľól, felszámolásľĺĎl

Alulírott.
(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a taľsaság

o végelsziímolás alatt *źi|/nemá||

o ellen csődeljĺĺľás folyamatban *vaďnincs
o ellen felszámolási eljárás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

pá,ly áző a|źitásal cégszerú a|źlír ás

4 *-gal megjelĺilt résznél a megfelelő szĺiveg a|źhtnandő.

Ą5
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4. szźrrĹlmelléklet

,,Budapest vlu. keľtilet, József u. 14. szám alattĺ ingatlan elidegenítése - páůyázat,,

II"YILATKOZAT
a pálJyánati feltételek elfogadásárő|, szerződéskiĺtésľől, ĺngatlanszerzési képességľől'

aj ánlati kłitiittségrő|

Alulírott.

... (névltźrsaság neve) kijelentem, hogy a pá|yázat térgyźlt ľészletesen megismertem) az

ajźtnlattéte| feltételeit, apáLyazati kiíľást magamra néme kĺitelezőnek elfogadom.

Kij elentem, ho gy M agyarors zágoĺ ingatlanszerzésľe j o gosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pá|yźnati felhívásban foglalt 60 napos ajźnlati kdtöttséget vállalom.
Nýlatkozom, hogy amennýben a Kiíró az ajźlnlatok eľedményének megállapitźsára vonatkozó
hatĺáľidőt elhalasztotta, űgy vállalom az ajén7ati kötöttség meghosszabbitásáú a ptiyźzat
eredményének megźi|apítźsźra vonatkozó hataľidő elhalasztásĺínak napjai szźtlnáva|
megegyezően.

Budapest,

páIy źnő aIéńr ása/ cé gszeríi a|áirás

*rfu



5. sziámú melléklet

ooBudapest VIII. keľiilet, József u. 14. szám alatti ingatlan elĺdegenítése . pályázat''

I{YILATKOZAT
adó és adók módjáľa behajthatőköztartozásľól és a Kiíľóval szemben fennálló

tar tozásr ő|, |<izár ő kö růilményľő l

Alulírott (név)

mint a (taľsaság neve) vezetó

ti szts é gvi sel őj e kij el entem, ho gy az aj źnlattevőnek,

- Adó és adók módjára behajtható köztartozźlsa * van / nincs;
- Kiíróval szemben tartozása (helyr adó, bérleti díj stb.) * van / nincs;
- Kiíľóval szembęn szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van / nincs.

amelyeket az altbbiokiratokkal igazolok:

1.

2.

Alulírott kijelentem, hogy cégĹinket éľintően a kozbeszerzésekľől sző|ő 2015. évi CXLil.
törvény 62. $ és 63. $-ban foglalt k'lzźnó körülmények

a.) nem állnak fenn

b.) fenn állnak

(a meýlelő szoveg aláhúzandó)

Budapest,

pá|y źző a|źtír źsa/ cégszeru aLźńrás

a
J.

4.

A *-galjelölt résznél a megfelelő szöveg a|tůlizanđő.

Iutuv qI\
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6. számú melléklet

,,Budapest vlil. keľĺilet József u. 14. szám alatti ĺngatlan elidegenítése . pá.Jyánat,,

IYYILATKOZAT
pénzügyi alkalmasságľó|

Alulírott (név)

mint a (trĺrsaság neve) vezető

tisztségviselője, kijelentem, hogy aptĺIyźaattargyátképező ingatlan vételárának megfizetésére

képes vagyok, a sztikséges anyagi eszkĺizök rendelkezéseÍffe állnak.

A szrímlavezető banknźi az ę|mtllt 1 évben soľban állás nem volt, amelyeket az a|ábbi
okiľatokkal igazolok:

Budapest,

pá|y aző a|áir ásď cégszerú a|áírás

1.

2.

*rĺv
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7. sztmű melléklet

,,Budapest vI[. keľület, József u. 14. szám a|attĺ ĺngatlan elĺdegenítése . pályázat''

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéľől és bankszámlaszámľól

Alulírott ....... lnévl mint a
(tarsaság neve) vezetó tisztségviselője kérem, hogy a PáIyźnattal kapcsolatos mindennemű
nýIatkozatot, felhívást, értesítést, vägY más informźrciőt, valamint aPźiyźuattal kapcsolatos
esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bíľósági hatfuozatot, stb. az aIźlbbi címľe
kérem postázni:

Cimzett:.

Cím:

Amennýben az á|talarrl a fentiekben megjelölt cimzett a fenti címen az iratot nem veszi át,

ennek következményeit a gazdaság1 táľsaság vá||a|ja. Tudomásul veszem' hogy amennýben a
cimzetí a fenti címen az értesitést nem veszi át, az értesités a postara adást követő 5.

munkanapon kézbesítettnek minősül.

A pźiyénati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásár|ására fordított
ö s sz eget kérem az a|ábbi b ankszáml aszźlmĺ a vi s szautalni :

Bankszáml av ezető péĺuintézet: .

Bankszámlasztĺm:

Bankszámlával rendelkezni jogosult:
(név' lakcím vagy székhely)

Budapest,

pá|y áző aláirása/ c égszeru a|áir ás

:ľe



8. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľület, Jĺizsef u. 14. szám alatti ĺngatlan elidegenítése - pá|yázat,,

NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy cégĹink anemzetí vagyonról szőIő 20|1. évi CXCVI. törvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja szerinti

a.) átIé:ŕ;hatő szew ezetnek minősĹil.

b.) nem minősül át|áthatő szervezetnek.

(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

A jelen ĺyi|atkozatomat a szewęzetvezetó tisztségviselőjeként biintetőjogi felelősségem teljes
tudatában teszem.

Budapest,

pźl|y aző a|áir ása| cé gszeru a|áír ás

J'l
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9. számú melléklet

,oBudapest VIII. kerĺilet, József u. 14. szálm alatti ĺngatlan elĺdegenítése - páiyánat,,

I{YILATKOZAT
apáiyánaton meghiľdetett ĺngatlan megtekintéséľől, á|lapotának megismeréséľől

Alulírott a pźůyázaton meghirdetett Budapest VIII. keľůilet, József u. 14. szálm alatti
ingatlant előzetesen egyeńetettidőpontban megnéztem , az á|Iapotátés arra vonatkozó műszaki
táj éko ztatźtst megi smertem.

Budapest,

pá|y aző a|áír ása/ cé gszeru a|áít ás

>Q-.
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ADÁSvÉTELI
10. szłĺmúmelléklet

ELo szf'P.ZoDÉS

amely létrej ött egyrészrő|
Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Jĺózsefváľosi onkoľmányzat (széktrelye: 1082 Budapest, Baross u.

63-67., adőszélma: 15735715-2-42, KSH-szźtma 157357|5-841'I-32I-0|, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester), mint eladó meghata|mazásából és megbízźsábőI e|jźrő Jőzsefuarosi Gazdálkodási
Központ Zrt. (szék$ely: 1082 Budapest, Baross u,63-67., adőszáma:25292499-2-42, céĄegyzék
száma..01-10-048457; KSH szttma:25292499-6832-|I4.0l,képvise1i: ...... ).

másrészről
..... (szélĺüelye: .........; cégjegyzék'száma: .....; adószáma: ..; statisztikai számjele: .......;
képviseli: ..), mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az a|úirott napon és helyen, az a|źlbbi feltételekkel:

1.)
Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő.testĺilete .../f0t7. (vI.08.)
szźtmu határozata a|apjźn egyfordulós, nyilvános pźiyźnatot írt ki Budapest VIII. kerület, 34902
hľsz.-ú, természetben a József u. Í4. cim a|att ta|źiható, kivett |akóház, Lldvar, gazdasźry:- épület
megnevezésű ingatlan éľtékesítéséľe.

2.)
A pźt|yźrat nyeľtese a Budapest Főváľos VIII. keriitet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testiilet
..12017. (....) számú hatfuozata szerint vevő. Vevő pźiyźnatában az ingat|an teriiletén ta|á|hatő

felépítmények elbontását, majd az ingatlan beépítését vállalta.

3.)
Eladó tulajdonát képezi Il1 aráĺybana Budapest, 34902 hrsz.-ú, természetben a Budapest VIII. kerület,

József u. 14. cima|attta|źńható ingatlan.

Eladó tź$ékoztatjaVevőt, hogy azépületekben 5 db lakás ta|źihatő,amelybő| 4 db lakás bérlő által lakott,
1 db lakásnak peđig jogcím nélkiili hasná|őja van, valamint hogy egy helyiség és a telek 669 rĺŕ-es
része bérbeadrásra került hatźtozatlanbérleti szerződés a|apjźtn' A bérleti jogviszonyok felmondási ideje

60 nap.

Eladó táj éko ztatjaY evót,hogy Azingatlan területén 6 db gépkocsi beállót adott béľbe az onko rmányzat.
A gépkocsi beállólaa kotött bérleti jogviszony felmondási ideje 30 nap'

Eladó tź$ékoztatja Vevőt, hogy az ingatlan területén az ELNľŰ Há|őzati Kft. által üzemeltetett
traĺszformźúorállomás ta|álhatő. Az ELMU Hźiózu;ti Kft. nyilatkozata a|ap1źn, az építkezés során egy
ideiglenes transzformátoľállomást kell telepíteni a területen folyó munkálatok idejére, az építkezés
befejeztéve| az uj ęületbe kell visszahe|yezn azzal, hogy az ideiglenes kihelyezésre is vezetékjog
sziikséges. Az ideiglenes állapotra iizemeltetési megállapodást kell kötni. A transzformátorállomás
ideiglenes źúhýezésévelkapcsolatos költségeket (tervezési, kivitelezési ktiltségek, járulékos költségek)
u u"uő vállalja 

-azza|' 
ĺogy élado kifejezetten tá$ékoztatja a vevőt anól, hory azELMU HźiőzatiKft,.

nyi|atkozata értelmében, a transzformátorállomás ideiglenes kihelyezésével tisszefüggó tervezés,
engedéLyezés, kivitelezés becsült költsége 13.500'000,-Ft+AFA, mely nem tartalmazza az ideiglenes
állomás bérleti díját és a járulékos koltségeket.

*N
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E|adó tź!ékoztatja a vevőt, hogy a nemzeti vagyonĺól szőIő f0I1. CXCVI törvény 14. s (2) bekezdése
a|apjźn a Magyar Allamot minden elővásárlási jog jogosultat mege|őzo elővásárlási jog illeti meg. Az
elővásárlási jog gyakorlástraaMagyaľ Állam részére fennálló határidő aze|óvásźt|ási jog gyakorlására
felhívó értęsítés postára adásának napj átőI számitott 35 nap.

Eladó tźĘékoztatja Vevőt, hogy az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok
t.ulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXil. 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 teljes tulajdonjoggal, összes
tartozékaival, szavatosság terhe mellett, vétel jogcímén az 1.) pontban írt ingatlant a jelen okiratban írt
feltételelłkel.

Az adásvételi szerződés megkötésének határideje a lakásokra, a helýségre, a telekrészre valamint
gépkocsi-beállókĺa vonatkozőan kötött va|amennyi bérleti szerződés megszÍĺntetését ktivetően, az utolsó
bér|eti szerződés megszüntetéséľől szóló eladói értesítés kézhezvéte|étől számított 15. nap.

5.)
Yevó azingatlan területén tatálható felépítmények elbontását, majd azingatIarlbeęítését vállalta.

6.)
Eladó váůl.a|ja,hogy az ingatlan kiürítését jelen adásvételi előszerződés a|áirásátől számított 12 naptźn
hónapon be|u|, azaz legkésőbb ' ' . . ' napjáig végrehajtja. Amennyiben a vállalt határidőn be|i| az
ingatlan kitirítése nem megy végbe, emiatt pedig a birtokbaadás nem történik meg, akkor az
onkormányzat, az épĺ'itet kiürítése megkezdése napjźtmege|őző hónapra előírt, lakások béľleti díjából
származő bérleti díj bevétel ll30-ad részének megfelelő összegű napi kötbét fizet Vevőnek, azza| a
kikötéssel, hog1r amennyiben az onkormányzat érdekein kívül felmerü|ő ok miatt nem tartbatő az
ingatlan átadásźrakijelölt hatfuidó, kötbér kötelezettség az onkormányzatterhére nem keletkezik.

7.)
A vételar Ft, azaz . ....'.. forint, mely a vevő által apźilyźzati eljárás során ajánlott
véte|áľ. A vételárat vevó az alábbiak szerint fizeti meg eladó részére:
A vevő pźr|yázatánakbenyújtásakormegfizetett azeLadő szám|ájára55.000.000'- Ft,tzaz iitvenötmi||ĺó
forĺnt összeget ajánlati biztosíték címén. Aszerződó felek úgy rendelkeznek, hogy a beÍĺzetett ajánlati
bĺztosíték jogcímét foglaló jogcímľe vá|tońatják' így felek a beťlzetett összeget, bruttó 55.000.000'-
Ft összeget foglalónak fogadjak el (,,Foglaló'). Előbbiek alapján tehát vevő fogla|ĺó jogcímen
megÍizetett 55.000.000 Ft iisszeget eladó ľészére. Az ajź.mlati biztosítékon felül a vételĺárból,

Forintot, azaz . forintot véte|źr előleg jogcímén vevo jelen előszerződés
aláírósáig megfizetett eladónak. Az ajźn|ati biztosíték és a vételár előleg összegének átvételét eladó
j e|en szer ző dés a|áír ásával el ismeľi és nyugfĄz z a.

A vételárból fennmaradó Ft-ot, azaz forintot vevő a végleges adásvételi
szęrzodés megkötését követően teljesíti a k<ivetkezők szerint.

a.) egy összegben töľténő fizetés esetén az adźsvételi szerződés megkötését kĺjvető 60 naptári napon
belül vevő köteles a vételĺárból fennmaradó Ft, azaz ... forint összeget
megťrzetni e|adó részére. Eladó a vételár hátralék összegéről a bankszámláján történt j óváirás napjźxa|,

mint teljesítési nappal köte|es előlegszámlát kiállítani Vevő részére. Továbbá eladó a bitokátľuházás
napjźna|, mint teljesítési nappalköteles végszám|át kiállítani Vevő részére.

b.) banki hitel felhasznźiása esetén azadásvéte|i szerződés megkötését követő 60 naptári napon Vevő
megťlzeti Eladó részére az ingat|an vételárának 50 yo-źú, ... Ft-ot, azaz ..

fońntot, amelybe az ajźnlati bizosíték cisszege beszámításra keľül, a fennmaradó véte|árat,

*2*
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Ft-ot, azaz . .. . .. forintot Vevő banki hitel felhasználásával fizeti meg eladó
részére, azBladő .... źita|vezetett ' számú bankszálĺlllájźtraaze|óvźsźrlási jogról lemondó
nyi|atkozatok vagy az e|ővtlsźtľlási jog gyakorlására vonatkozó hatáľidő eredménýelen elteltére
vonatkozó eladói értesítés vevő részére t<irtént sikeľes kézbesítését követő 45 munkanapon belül.

8.)
Eladó az ingat|an kiürítését követően, az adásvételi szerződésben meghatźrozott időpontban adja
birtokba az ingat|ant, összes ingóságaitól kiüľítve, a kulcsok źiadäsźpa|. Eddig az idopontig az
ingatlannal kapcsolatban felmeľülő valamennyi költség az e|adót, ettól' az időponttól kezdódően pedig
vevőt terheli.

e.)
Ezen okirat elkészítésével kapcsolatos ĺisszes költség eladót terheli.

10.)
Azeliadő Magyaľország t<irvényei szeľint mĹiködő helyi önkormányzat. Vevő képviselóje kijelenti, hogy
Magyarországon bejegyzett gazdasági táľsaság, iigyletkötési és ingatlanszerzésí képessége korlátozva
nincs, kijelenti tovélbbá,hogy a nemzetívagyonľól szőIő201'1. évi CXCVI. t<irvény 3. $ (1) bekezdés 1.

pontj a a|apján túl.áthatő szerv ezet.

Felek a jelen okiĺatot elolvasták, megértették és mint akaľatukkal mindenben egyezót, helybenhagyó|ag
a|áí4źk.

Budapest,20l7

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi
onkormrányzat eladó meghatalmazásából és

megbizásźtból eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási
KözpoŃZrt,
képviseli:....

képviseli:

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

okiratkészítő ügyvéd
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I | . szźtrĺľtl melléklet

osszefoglaló a benyrlijtandó aiánlat foľmai és taľtalmĺ kiivetelményeiľől, tájékoztatás az
átliáthĺtő szerv ezet fo galmáľól

Az aján|atot a társaság képviselője minden o|dalon kézjegyéve| köteles ellátni.

Az ajźnlatnak folyamatos sorszámozással kell rendelkezrrie.

A borítékon nem szerepelhet a benyújtóľa vonatkoző je|zés.

Az aján|atot két példanyban, kiilön Lezártbontékban kell benýjtani, az egyikpéldányon feltĹintetve az

,,Eredeti példány'', a másikon a,'N4ásolati példány'' szöveget.

A borítékon a következő szöveget kell és lehet felttintetni: ,Budapest V[I., József u. 14. szám alattĺ
ingatlan elidegenítés e - páiyánat,,

Az ajźn7atot sértetlen borítékban kell benýjtani, sérĺilt, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át.

Aho| az nincs jelezve, hory másolat is elegendő, az eredeti igazo|ást kell csatolni az ajźn|athoz.

Az aján|ati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beírni: ajánlati biztosíték
Józsefu.14.

Az ajźn|at tarta|mát a következő sorrendben kéťtik ĺjsszefíimi:

1. Jelentkezésiiap

2. Ajánlatiösszesítő

3. Eredeti, 30 napnál nemľégebbi cégkivonat

4. Eredeti aIáírási címpéldany

5. A Pp. előíľásai szerinti bizonyitő eĘiĺ meghata|mazás, amennyiben az ajźn|atot nem a cég
képviselője íľja alá

6. Pá|yźnatidokumentáció megvásárlásaról szóló bevéte|ipénnárbizonylat másolata

7. Ąźnlatibizosítékbeťlzetéséről szóló igazo|źsmásolata

8. Nyilatkozatvégelszámolásľól, csődeljĺárásľól,felszámolásról

9' Nyi|atkozat apá|yźnati feltételek elfogadásáról, szerződéskĺltésről, ingatlanszerzési képességľől,
aj źln|ati kötöttsé grő l

10. Nyilatkozat adó és adók módjĺára behajtható köztartozásról; Kiíróval szemben fennálló tartozásrő|

11. NAV igazolása

1,2, Helyi adóigazo|ás (beszeľezhető: Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzatPo|gármesteri Hivata|a
1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

13. Kiíróval, bonyolítóval szemben fennálló }artozźs igazo|ása (beszeľezhető: Józsefuárosi
Gazdźikodźlsi Kĺizpont Zrt. I}}4.Budapest, Oľ u. 8., és Budapest Józsefuáľosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala Pénnlgyi Ugyosztály 1082 Budapest, Baross u. 63-67. tr. em.)

1'4' Nyilatkozat pénnlgyialkalmasságról

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

1 6. Nyilatkozat źtt|źtthatő szervezetro|

17 . Az adásvételi előszerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok

>{
ĺĄ



ĺ.tutnato szervezet:

A20I1. évi CXCVI. tv. 3. $ rendelkezései alapján át|tthatő szervezet:

1. ótlótható szervezet:

a) az ti|am, a költségvetési szerv, a köztestiilet, a helyi önkormányzat, arleÍizetiségi önkormányzat, a
tzľsulás, az egyhtuijogi személy, az o|yarl, gazdálkodó szervezet, anrelÉen az áůIamvagy a helyi
önkormányzat kĺilĺin-kĺilön vagy együtt 1 00%-os részeseđéssel rendelkezik, a nemzetkö zi szervezet,
a kĺilfiildi źi|am, a kĺilftjldi helyhatóság, a kiilfřildi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai
Gazdasági Térségľől szóló megállapodásban részes állam szabźiyozott piacára bevezetett.
nyi |vánosan működő r ész-,ł énýźtrsaság,

b) az o|yan belft'ldi vagy külftĺldi jogi szemé|y vagy jogi személyiséggel nem ľendelkező gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tu|ajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terľorizmus fllnanszitozźsa megelőzéséről és
megakadályozźsárő| szóló töľvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Euľópai Unió tagállamttban, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan
á|lamban ľendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van'

bc) nem minősül a társasági adóľól és az osztalékadóľól szóló tĺjrvény szerint meghatźtrozott
ellenőrzött külfr ldi tłĺľsaságnak,

bd) a gazdźllkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten tĺibb mint 25%o-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem ľendelkező
gazdáikodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) aIpont szerinti feltételek fennálInak;

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

ca) vezetó tisztségviselői megismeľhetők,

cb) a civL| szervezet és a vizitźrsulat, valamiĺt ezek vezető tisztségviselői nem źúl'źúhatő

szervęzetben nem rendelkeznek 25%o-ot meghaladó részesedéssel,

cc) szék'he|ye az Európai Unió tagái|amátban, az Európai Gazdasági Téľségľől szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági EgyĹittműködési és Fejlesztési Szeľvezet
tagźi|amában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás
elkeľüléséről szóló egyezmény e v an;'

9. meghatóľozó befotyds: az a kapcsolat, amelynek révén természetes személy, vagy jogi személy egy
jogi személynek tagja vagy részvényese, és

a) jogosult e jogi személy vezetó tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének
megvźiasztására és visszahívására, vagy

b) a jogi személy más tagsaivalvagy részvényeseivelköt<itt megállapodás alapján egyedül rendelkezik
a szavazatok több mint ötven száza|ékával:

3. $ (2) Az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésľíĺ| a szerzłĺdo
félnek cégszerűen aláíľt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyi|atkozat a|apjźtn kotött
szerződés semmis.

%N





ľ:f:ĺit ..;

ł.iřig;

'I!
íĺtr1
Ě'.'i

ľií.:
i:

Bií'
ť'. t

íl
ši
i;
t,,i

Ěĺ
5.1
łj
Ĺ+.

$iÍi

í',

ľiřiti
Ł"ł

Íĺ!i
ĺ-j

i,
E'
ł
ł"

GRIFTON
Ertéklltinparlłn:Br,vil'ker., lőzseÍu,cą14.telŁk(H,sz':34902) .. P.ť o.p.er ty

INGÁTLÁ.MoRGALMI szAKvÉLEMÉNY

a Budapest VIII. ker., József utca 14. szám
(hrsz.:3490f\ alattl,

Onkormányzatĺ tulajdonr'i építésí telek foľgďmi éľtékéről

Készítette : Toronyĺ Ferenc
Ingatlanforgalmi értékbecslő
névj egyzék számz a3 45| ĺ Ż002

KéśzüIt : 1példányban

Budapest 2017. febľu ár A.
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GRĺFTCIN
Értékc|tinąatlan: BD,, Wil' ker., Jözsełutła 14. tetek.(ÍIŕsz,: 34902| P.r'o.p'e.r't.y

ÉnľÉxoĺÉs összľľocĺłĺ'l ADATLAP
Áz INGATI.Á}I FoRGALMI ÉnľÉlaĺnŐl

Az értékęlt : telek

Tetepülés (város, keriileą városľész)
Utcą házszám, emelet, ajtó
llrsz"

: Buđapest VIII. keľ' Csamok negyed
: Józsefutca 14.

:3490f

IlÉnľÉxBłľÉ.nľBxnĺ.ľsÉc .. . . :tulajdolljqq 
'

|ĚŔvÉNYEssÉG - 
: fotdulónaptól szämított l80 naP l

Inptlan nyílv álĺtartás szerinti megnevezése křvett lakóháą udvaľ, gazdasr{gi épĺilet
telek
gázn csatorna" villany, víz
2'446fiŕ

Éľtékelés alkalrnazott móđszere
Éľtekeles fordulónapia

: összehasonlító aĺapú és maradvĺínyelvů ęlernzés
:20ĺ7, február 23.

Fajlagos forgalĺni éľték
.ti ĺni"tl.' ľorgalmĺ éľtéke kerekítve

Az ĺngatlan líltvidáeiós értéke keľekítve

:204.4|5,łt|m?
: 500.000.000'. ľ't
azat otszúanĺtlĺó lortnt

: 380.000.000,- Ft

'a 
mógailapított értékek bontási kłiltséget taľt a|mąłĺak

Budapęst' f0|7 . februfu 24,

Készítette:

łisśíÉ,ą-i.Í! F.'iłiiľ ĺ t'T ľĺ:t'
ĺ..ĺĺfJsl lłlłl:i ij3!':ii..; t jl ĺ'}:j

'' ....i*uiĺ,ii i:lł::=L{.jj!ŕj.if

. ....'!'..i:.t' jľ':*ľ;':;..1É.
ToľonyÍ Feľenc

Ingatlanfoľgalmi éľ.tékbecslő
névj egyzék s úĺmz 03 4 5t ľf002

H.1139 Budapest, Váci út 95. Tel': +36 (Đ 27a 90 86 Fax: +36 (1) 270 90 87 E-mall: ÉroDertv(ôoriÍrm.h!
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Í. Ä SäÁKÉnľll JELłiľÝt-Es TÁRcy.,t, ĺz ÉnľÉĺmĺ,És cÉI.Jĺ

A Jóĺ^sefváľosi Gazđálkodrńsi Közporlt nÍL tn82 Budapest Baľo-cs utca ó3-67.)
megbízta a Gľiľton Pľopeľtľ KfŁ.t a 1084 Budapest, Józseť utca ĺ4' szám ĺrlatti, 34902
hrsz-ú telek ingatlan énékelésévei.

Az ingatlanétékelés cćlja az itęatĺa:n .forguhni értékének ós tilr.'iĺ!łÍľiós ćrtékének a
me,głlllapítdsa.

2. A sEAI{É,nr.óĺ VIESG/.ĹJ"ÁT MóDszEnE

2.l. Á.z énókelźsi szahólyuat, j6gg7ąblŕIy, amelyuek negfclelően az értékelés késłiilt

ľ\z ingatlanéľÍ,ékelö adatlap a foľgalnti áĺék eg1'szcrĹisített dokumentálŕusi ítrrľnáhan tijľĺénő
megállapítása' A VÜnatkozó * a Magyar Ingatlanf*ľgalmazók SzÖvetsege szakmai
bizottságĺĺ által kiđolgozott. ajĺánlásoknak lnegfeleltĺen, az abban rneghatároĺott eljáľásokat
követve, az AL|őcszkaz Énékeŕrk Európai ćsopoľtia (.ľEaovA' szłlkmai rĺtňlutatásai
szerint, az ingatlan jetlegéľe tekintetĺel a piaci aĺlatok cisszehasonlítií elemzÉsén alapuló
rnódszert és a nrar.adványclvíĺ mťldszeľt alkalrnaztuk. Az úľtékelésnđl figyeJembe vettiih a
2,1lt997. ()c.l.) PM és az 54ĺlr997.(xr'l) FM sz' ľendeleteket, továbbá a helyi
Ünkormän5,zat speciátis kit6teleiĺ is' .Ąz alkalmazott mldszer és a levonĺ. következĺetések
értclmezése ezekben a jogsuabúlyokban és iľánymutatásokban rĺig.zítettek
firye.lernbevételével. az ott megh atÁrazottak ĺ;zerint órtęnd<ĺk'

2.2. ł,, szakértűí jelentésben hasznúlt értěkfonuźt łttódsz:erek m.egnevezése

Figyele.mnrel az éľtúkelendő íngatlan sajátosságaiľa, továbbá az érÍékelés cé1iáriĺ ĺu
értékelési gyakoľIatbłn használt eljáľások ktizĺil a vizsgált építési telek esetében a piitci
informĺiciók elemzéséľe épĹilií összehasonlítri mĺidszelt és a maradványelvii módsz*.lt
ĺilkalruaztuk.

2.3. ÍIe$sďni szemle és i,đ[ípontja

Helyszíni szemle időpondo :2017, február 23,

2,4. F elh cszná'k đ okum entunok

- tulajdoni lap (łcm hiteles,2017. Í.ebruár ĺ4.)
- térképszelvény
- Józsefuáľos Kertjleti Épfté'si SzaŁlályzata (ré'.szlet)

Az ingatlanról fényképfelvételĺ:k késztjltek, melyeket metlékletként csltĺoltunk.
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3. Ł\?' IN6ATLÄI\ę $l\'IEftTE.t.EsĚ

3. 1. I łgałlan. nyilłántartás i adatok

Tclepiilés
BesotoliĹs
Cím
Helyrajzi szĺim
Megnevezése
TeľÍilet
Tulajdonos (ok)
SzéIjegyek
Terhek

* Minimĺális telekméĺet:
* Beépítés nódja:

Budapest, VIIL ker.
beltęľĹi1et
Józseéutca l;ĺ.
34902
kivett |akőhíę, udvzu. gazdĺuági éptilet
f.446 mz
VIII. Keriĺleti onkorrnán yzut t / t tulajdoni hínyad

Vez,ett:kjog 4 mf nagysílgú teriileĺľe. Elnríĺ Hálózati Kĺt.
\reaetékjog |'6 mf nagyságú teľĹiletľe, Elmiĺ tIálózatĺ Kft'

tilr
l.i

ĺ|.
ii
!i

3.2. AZ, ingatlałt elhelyerJłeeíése, ťtkalłźxas lebúsa

rlz ćľtóhelésbe vont ingatlan Brrdapest VIII' kęrületében. Csaľnok neg1"ed elnevezćsí!
váĺosrgszben, a lőzsef utcÁban, a Salétrom utco és a Német utca kłjzött fckszik.
Környezetében régebbi és újabb é1lítésií' tűrsasházas és iizleti oélú ingutlanok találhatr5ak' a
fölđszinten és a pincében tiibbhyiľe iizlethclýségekkel, ľirÍihelyekliel' ľaktriľakkal. 'Ąz
értékelt ingatlan lninden kö,znriĺĺ'el rcndelkezik. Tiiľlegk<iz]eked$ssel a kö'rnyéken
kĺizle}ĺedti autóbuszokkal, villamossal érhctó el' Szemétygépkocsival legkčĺmyebbeĺr a
Józseť kĺjnit feliíl ktizelíthető meg. Az értékelt terĹilet kČĺzvetlen kijzelében számos
alapfbkÍ ellátá.si tur*ció megtaláIható. A körry'ék összközmťtĺ.ůS, ÍlZ uĺcák burkoltak. a
közbiztonság átlagclsnak mondható.

3.3. .4' vizsgđh ingłt|łn |eťrđ'sa

Á 3.{902 hrsz-ú fłĺldĺészlet f'446 m2 nagysápxí. lłz éľtékeIés időpontjábĺur a telken ttlbb
ľossz állapottí ĺoldszintes és föidszint + emeletes épületrész látható, melyeket a rnegbízó
kéľěséľe nem vottiink frgyelembe az eľtékképzésnél.
A tclek Ll-vI[-1 övez.eti besoruiású, mely főleg lakóÍ.unkciójú övezetbe illeszhedilĹ'
fĺglszíne sílĺ', a tulajdoni lapon szereplő megnevezése ,Jĺivett lakóhaz' udl'ar, gazdasági
ópĺileť'. Formája keskeny teglalap aĺďĺrÍ, síkfeliiletii. Az utcafľonton és az udr,ari rćszen is.
a kĺjrnyezií lakóházak {'íizfalaivď éńntkező hagyományos szerkęłĺetĹ'l épületek vannĺtł''
A tblszín rászben, a kocsibejáró útvotralában keľłmithockákkal, viacoloľ elęmokkcl és
betonrta] brľkolt. A szemle során az ingatlant béľlők husználták.
Az ingatlan övezeti besoľolása szerint Ll-vüI.i jelű, záľtsorri beépítésiĺ nagyviiľosias
lakóteĺiilet' A jelzefĺ övezeti elöírásnak az ĺrlábbi határéľtŕkek felelnek meg:
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500 Bď'
Záľtso*í (az łtca je}|egébőI *đóĺióan)

* Maximális ł:eépítós terepszint felet{: 65 o/o1

* Maximális bcćpíĺđs terepseint ďĺĺt: 85 %' ruéłygaľáłs esetón Í8$ o/o1

ł Maximális szintteĺtileti mutató: 4 łĺŕ|uł2,

H-l |39 Budapĺ.st, Váci lĺĺ95. Tĺtt": +-łtí ii) ;30 s* $6 F*x: +3$ (i) ĺ7Đ ýo {i7 s.ľłai!'l łĺpa*.qľĺ.ííŁqłlĄ,w'hu
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+ Maxirnális épínlény mĺrgassága:
c Zölđf.e]iilctmútéke:

A teľjileten léľehoz,ható:
ł lakóéptilet
+ szálláshely-szolgáltató épiilet
ł ktĺzintézmény
r irodaépület
ł építési övezetben nraximáIt r'ĺľtékberr

kiskereskedelrn i épĹĺlet
* parkolóház. nlé,Iygarázs
* sportićĹgsítmények
ł egészségilgyiépítmény
ł szociális építnény
ł egryházi építmény

19 ĺnéter,
75 g/,,, rn6lygaľázs esetéu 0 %.
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meghatáľozott bruttó szintt.eľiiletiĺ iinálló

A ľészletes szabźiyozősi eluírásokat a rneilékletben csatoljuk.

ł. gťtéł{. nreglratáľoiĺás

Az értókcdés céljĺi a kijeiiĺlt irrgatlan piaci éľtékének neghaĺfuozá.sa volt. A
25/|997.$III.ĺ.) Pľ\'I. rcnđelet, valaĺnint a TEcoVĄ irány'elveiben fielenleg: Evs 2003)
előíľt mócÍszertani el vek és követel mén5..ek łĺltal elfĺ: gadott dČfiníció szeľinĺ:

,,Piaci (forgďmi) úrték ązt a piaci áľat jelenti, ameiy iĺsszegéľt ĺ}gy vagyontĺĺrgyban v*ltĺ
éľdekeltség méltányosan, magíuujogi szerzőtÍĺis kerctében és az ćrtékelrgs idöptutjában
vár.hatóan eladható, feltételezve a kłjvetkezóket:

^ az eladó hajlandĺi az eladásľa
} ,dz adísvételi tárgyalások lebonyolításához, figyelembe véve a vagryontárgy jeltegét

és a piaci helyzetet, megfelelő lrosslľúságí ídőtartsm áll rcndelkezĺísľe'
ł a, tárłyalás időszakában az érték nenr változiŁ
. a vagyontaľgy szabadon kerĺil piacľa meghirdetése megfeleliĺ nyilvánassággal
* átlagostól eltéľií, spcciális vevői kiilĺjn aján|at figyelembevétcléľe nem keriil soľ.

A vagyontfugyak piaci értékének nreghatáľozísára a szakiľoĺjalom hfulcm nemzetközileg
elfogadon '9s alkalmazott' értćkelési ĺnĺ5dszer.r ajánl: a piaci összehasonlító adatokon
alapuló, a ktiltség-alapú é.s a hozaľn-alaprÍ megközelítést. Az egyes konkľét esetelĺben
alkalmazandó módszer megváIasztását az éľtókbccslés cé|ja, az értékeĺentlij vagyontŕľgy
jcllego és a mrSdszer adatigćnye is befblyĹ*otja.

Az ingatlan piaci átékénck becsĺeséľe a Gľifron Pľopeĺty Kft. szakćľtői jelen ęsetlĘn a
piaci adatok aĺapjárr töľténő összehasonlíĺó és a nraradványelvii nrlĺĺszel.Ĺ taľto[ták
alkalmĺrsnak'
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Az értékbecslés készítése soriíĺt azĺ feltétetezľĺik, hogy a vagyonĺ'árgyah tulajdoni viszonyai
rendezęttek. &zok foľgalomké1lesek, szabadon áuuhazhotók, és ĺz így rnegállapított piaci
értékben nenl ti'ikľdződik semmi lyen terhelés értékcsöklieĺItő hatása.

4. l.trł orgatmi ért Ék nteglntározisa piaci összehasonlító uóilszerrel

/r píaci iissz*hasoľtlítĺí ruegkłiztlítés lényege az, hogy a k$zelmúItbarr eladott" ílletve
értékesítésre fellĺírrtłlt vagyontáľgyalĺat összehasonlítjuk a jelen éĺtékbecslss táxgyát képeuii
ingatlanokkal. Az összehasonlítrás tĺjbb' hĺilönféle szempotlt alapján töľténik. Eĺek közül a
mĺiszaki, az építészeti, a lrasználat.i ás a hasznosíthĺltósági szempontok. az infi.asĺĺuktúra' a
környezeľi jellemzők, a jogi és a szabiiyozĺasi szempontok a legťontostlrbak. IIa a f.els.oľolt

iglĺemzdJk valamelyike tekintetcbul az rirtékelendii irrgatlan lérrycgesen kĹilöntrözik a
hasonlításra kiválasztott, viszonylag homogén ingatlan.csopoľĹtól, azt a fajIagos alapérték
G.tĺlď ár) kial*kításakor éttékn.Svclő vagy -cscĺkkęntő tény'ezőként ĺigyelembe kell r'.enní.

A módszeľ ďkalmazásának az a feltétele, hogy.az értékelendii vagyontáľgyhoe hasonJítható
ingatlanoknak iepyen valós piaca, s az értékelć1 ľerrdelkezzen az ĺisszehssonlítást lehetťlvé
tevő adatokkal. Az ĺisszehasonlítti elęmzás ktjrébc 5 darĺrb, a viz*gált ingatlanhoz
leginkább hasonló ingatlanokat vontunk be. Összehasonlítási egységnek _ a vizsgá'lt
irrgatlanok jellegébĺíl ĺĺdódóan * l nr2 hasznos telekter1iletet választotturk.

A.z ijsszehasonlítás elemeit az ingatlarr az.on jellenrz{ji alkották, melyek a vételáraťa.jĺínlati
ĺtrat legiobban befolyásolják. A tigyelenrbe ľehető fontosabb tényezĺlk az alábbiak:

t a te.lek nagysága
ł ełhelyezkedése,
r használlratósága,
* beěpíthetősége,
} t:z íngatlan kiizmíĺvąsített-sege és
ł &:I, ajánlat jellege.

Az éttéke|ésben kínálati adatokkal doigoztunk. mivel az éľintett ingatlanpiacra a kínáIati
piac jellemzti, ezért -ĺs.id árkonekciót a]ka|maztunk. A vizsgált ingatlan ós az
iisszehasonlít{sba bevont ingatlanok lĺöziitti kĺilönbözőségeket korrekciós tényezők
alkalmazĹsával hidaltuk át. A keľiilet vfuosközponti övezetbe (Ll-vm-I) sorolt ingatlanra
\.'onatkozó részletes szárrrít*{sokat a kĺivetkez,ő oldalon található értékelő tábláz$t
tartalmílzza,

ĺ!, részletes száĺ.ĺrítások łIapján a pÍacĺ łi'sszelrasonlító nríldszeľ ďkalnraeásĺívĺll
ľłleghat.áľaztuk a Budapest \.III. ker., Jóľsef tttca ĺd. szárn alatti (34ĺt2 hrsz.lĺ)
telekingaĺlĺĺn érÉékét:

533.GS(}.00$,- b--t,

Đü,ilE

stseáÍ'harlllincháľomnrillĺĺí fĺlľiłlt
osszegben száĺrrszeľĹisítettĹik.
A fenti érték visszaigéuyelhetŕ5 ÁľÁ-t nem tartalmaz. A telekingatlan piaci értékérę
vouatkozó elemzĺíst a ktjvetkező oldalon látható ĺĺíhlĺrzatbarr közÖljük.
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GRIFTON
P.r.o.p-e.r't.y

A likvídációs értćk megtlllapításánirl gyors szabadpiaci éľtékesítést feltételezĹirrk. A
megbízó kifejezeĺ kéľésérrek és igényeinek eleget téve, ar. *ĺékelt ingatlannál a gyoľs
szabadpiaci éĺékesítés miart -30ą/o korľekcićlt alkďmaztunk a lihviđációs érték
meghatározásŕłaát|.

'ĺ.2. Äz íngatĺłn ôrtékc jiiveđelenł aĺapú ĺncgkiizelítésseÍ

A jtiveĺlelenr alapú megköz'elítés azün a feltóteleztxen ďapul. hogy összcfĹiggés valr az
ingatlan ber.ételtermelő képessége és az éľtéke kiizött. A szárníĺások soran abból indulunk
ki, hogy bírľmely eszkclz éftéke annyi, mint ĺi belőle szátmaző tiszta jövedelnłek
jelenéĺéke. Tiszta jiiveclclem alaÍt. az, összes . ,isz íizemeltetús érdekóben felmeľĺilt -
kiadássalcsök}entett bevételt értjük' A ''1isztď'lrevételt általában két módszer segítségével
alakíthatjuk át é.rtékké. Ezek amódszerek a ktizvetlen tőkésítés ćs a đi:.;zkontált pénzt.olyarrl
elenrz,ése. A kiizr.ctlen tőkésítés esetében egy đv bevételet alakítjuk át đĺékké, a hozĺł'nr
tőkésítĺisi modsueľ szerint a jiiviĺbeni haszoĺl jeienlegi értékét határoznlkmeg.

A számítás er'edľnény'ét alapvetően hár.onr iöbb tényezo befolyásolja:

ł az ingatlarr fejlesztésére vonatkozó előírások szelinti nnxirui1ĺisarr etól.hetŕJ
beépítés,

. a teľvezett beruházás bruttó hekeľii|ési ktiltsége,
ł. az ingatlanra építhető É's értékesíthÜtö terĹiletťk (lakások, iizĺetek, gépkocsi

parkolóhelyek stb.) éĺtékesítési árszirĺje.

A kíalakítandó ingatlanok áĺ.szintjét a köľnyéken kialakuit eladási es kínálati ártt.kbóI
álĺapítottuk meg.

Á maĺudványérték számítás esetében e tervezett beruházás ktĺltségtényezŕiinek összességét
kell a lakások es paĺ.kolók r'áľtrato eladási áľĺivaĺ összcvetni. A beľuházási koltséget, illetve
a pľojektszerveľők lrasznát, hastlnlĺr speciĺtkációkkal tbglalkozó kir.itelezćĺkkel, illetve
füvźlla|kozőkkal ttjrtént egyeztetés alapjan becsilltĺik meg.

Mind a beruházási kiilĹség' minđ aľ- eladási íľ jelentős nréľtékberr lligg a beruhítzás
műlszaki színvonalátóI. Szrtmításaínknál átlagos miiszaki tgfia]mat valószíniĺsítettĺink,
ígazodva a komyezeti adottságokhoz.

A számítĺísok alapjául szoigiĺló tŕĺbbsztjľ módosított 12l2008.(Iu.18.) szárrrú tinl,:ormányĺati
rendelet szeľinti öveaeĹí besorolás szcľinti mutatók sz,olgá|ĺak.

r\.z irrg*tlalr övezeti besorolásának lrregf*lelő nraximális beépíĺést va}oszínűsíteĹtük. "Ą
toľvezett ł5püleÍegyütt'es tlsszesen t39 đb, 30 - 75 m2-es, több.ségében 50 m2 nagysígú
lakĺiegységet foglal magĺ4ba' A szabál.vozási tervrrek megfelelően az építnrénymagasság és
łr teľÜmgäfázs szĺikséglet alapjírn mélygaľázsszint + tšzt. + 5 elnelęt szintszámú épület
helyezhető el.
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GR IFTON
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utiil!

ĺ\ gépkocsik elhelyezéséľe tcrepszint alatti Earíľ;st tís felszíni paľkolót ten,eztĺink. A
tc'rcpszint ďaĺt 85 %o-os beepíĺés cĺejĺlig teľveztĺink teremgariíZst cs lakásonként 3 m3
tfuolót. Az eľkćlyek, teraszok méľete az átlagosan 50 mz-es lakásoknáI lakásonkénĺ 3 m2.
ľel kalkuláltuilk. ,Ą'z épiilet é.s az éptileten belĺil a lakások elĺrelyezésĺĺt, i|ĺ. az ćpület
anyaghasználaĺít sĺintén ncm ľészletezttik. A kivitelezé'si kiiltségek teľvczésekor átiagos
szerkezeni és igényszintri épületer téĺeleztünk fel.
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ľelek teľiilete f 446:ÍÍf
Övezet jele LI-VUI-1i

Beépfiésiĺńd z
ľebk leekisebb teľiilete 500

a
m-

l'elek legkisebb szélessése i8 m
Ĺ.egnaryobb bďrpítenségg (teľcpszinĺ a|ani 85 %

t.rgnagjrubb beépfr ettsége (terepszint ťelett) 65 Đ/o

Ĺ"egfu iseb b zildfelĹilel i arály t5 o/o

s ń'tteriibti hanírérték 4,4 đlm,
Epfoné nym.gas ság lesalább ĺ6,0 m
EpínĺÉĺryľnga sság bgÍe$ebb 19,0 ln

Bnĺtłi beépŕés teĺepszint alatt ? 079 ;rrŕ

Bl.uÍtó beépftés terepsárt ftlbťt l590im2

MaxinńJis szintteľiibt e 7s4inf
MsxiÍrńlis szintteriibt (épíĺľ'Énymagasság alapián) t0 864 Ítl

Netró beépfres terepszint atratt I 87t m

Netto beépítés terepszint felett I 316l
',

m

Földszinti hruĺtó tedilet I t88inr2

Földszinti ĺizletęk bľunó bliilete 594
2m

Lakások nettl ö ssáeľiiiete ó 950
Đ

lľl

Üzntek. nettó össaertilete 535 tTŕ

Közös teri'ĺĺetek &32
1

m

fukéty I terasz (3 ď /bkás) 417
n

m

ľáro6k ĺs ď^řIkĺs) 417
a

m

lakásszám {50 ĺď/Iakás) l39idb

ľelies ĺettó beópfrés paľkolóval I 821im2

ľeremEarázshelyek sátrłr 97idb
Fclszí'qi p al.kolóhelvek sárrm 42iilb
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GR IFTON
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GRIFTON
Énéteh illgathn: Bp., WII, ker,' Iózstf utctl I"í, tł:lłk (IItsł.: .t1902) P.r.o.p.e'r't.y

ĺl, ľészletes szánrítások atapján a jiivcđctrem a|apú ĺnłóđszer alkalmazásáłvala Brdapesú
Y!Il. ker., Józseĺ'ut*a 14. suám (34902 hľsz.) ďattÍ telekítgaúlan óľtékét:

411.0Ü$"&H}'. l-t'
ilu,a?.

Né6 száutizeĺłegyĺnil|ĺó forĺnt

összegben á1 lapítoĺĺuk nr*g'

A teľvezett építési pĄekt nettó építési költségeit a kcivętkezĺj oldalon taiálható tźĺblázatban
ôsszesítettük' A jövedelenl alapú megkÖzelítéssel számíttrtt ingatlanór.tĺ3kľt} Vonatkozó
tőh|äzatot utána k özölj Ĺik.

ľ l H-l 139 Buđapest, Váci út 95. Tt,': +3s (Ĺ) z?Ü Ĺ}t3 s$ Füx! *}6 (1) z7*.'0 É7 E.m+*il; ü'ł!pśrE'qsfi&l)j.t.h'ł'ĺęi
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TtlľĺileÍi ađatok
Eądható lakásteri}lei ó 950.1ŕ
Eladható Ĺizlet te{ii let 535'm:

Eladható teľasą bggia. kľrt 4t7,ĺł
Ki1fÜs teriiletek 8.3?,m2

fuđható tárokj 417,m:
9aclhatĺi tgrcmpĐnifs 97idb
Eladh atĺi felsđni oaľi<oló ł2;db
Leliásszíĺrr l39:đh

A fejles ztés h.i|b é..q€

Bontási kÜ.|tsés 150{l00mii;t
Épĺesĺ Hihseg - hkás ?l00m:ľvnŕ
epttĺs i lĺ:ľseg - üzletek zl0ĺilCl;rĺĺď
Epítési ktĺltség - eľkély/tenłsz l30Ü001py6j
Epfrési lcÖ|tség - tárolĺi 130000;ľ,tlľ
É4ĺtĺs i lĺtimeg leremg:aĺázs ĺ l0([.}tl'py6:
EĎítési kö|tsśs fclszíni nłrlĺ<lltik 280()üjiFĺ/db
foĺtcsĺ lrtitseg kĆtzös teli|letelt l:ocnO:r'vď
Bontási és épÍtĺlsi k{jltsés łisszesen I 825 77.í 9ĺ8jFt
KłiaľĹivek és kiizÍnťĺn vilłthĐZrĺt}k Az ŕ:níĹés költ.s6ai 3-0l%-a 54.I73f48|Ít|
Músaki ellenőrzés. s zĺĺ'iéniii díŕak Aľ,építésköltĺ:ég i 2.0iorl'.a 36 5l5 498:ŕt
TewezÉs díľa - eneedćlves tcľvek Áz építési kÓltsée 3.Ct:o,/e-a 54T3248:Ft
T'eľv.errĺs díia - kivitcli tcľvck .ĄzéptlésiköltsćEi 2,\lo/o-a 36 515 49BiFr
Bclulŕao i d íi. tar1a lďP.lĺcľet Azépíl{'$ikÔhséAj 4.0:łĺo-a 73 03Ü 997iFt
osszes kö|Ísés 2 oĺtr 383 ${|7iFt

g
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lirtikelt iłł.u.atlan: Bp', Wil. keľ'. Józĺef utctl 14. tešeł,:, (Hrsz: J1902)

GRIFTON
P.ľ.o.p.e'r,t'y

Funkct.j*
BruÍtó

ĺeritletď) ľ\.eĺ1.' feriilet (m.}
Eaďratót€rü|et

(m./dalrĺbt

BrütÍó €lađísl ár

iÍ.Vmf ; sVdb)

ĺ}tékoiiÍtés hutt{i
beréleIe

ŕxéBesítÁł neĺ6
|*Éttle

-aJ.:ások '1722 6 950 6?S) 5{Am0 3475Ęj7143 3 7S0 053 714
J2letck 594 535 535 500m0 2ó7 312 857 213 850 z$t
łt<ćlv/reľłsz 4t7 Ą|1 4t? 250m0 tMfszot4 lŁi40l ól1
ľóÍoló ł{r3 417 250 000 l0{ 25:014 83 {01 6r I
h{łzs 1 ti7 ] !lł)8 w ]500ü.o Ž4z363ó57 I93 8.ĹľJ '.łfó
Páľlĺoki I 05l 1(I51 !a 15{XJffin 63fÉ5 &1{ 50 4ó.t 1ó7

1ri t08a 'Ęu$ape.9t Jýzseľutea |{' q$ma-!a!!ĺ t.-e.-!eking1tlan éľtélię I}-CF módsaeľrleĺ 
;

H-l ĺ39 Budapest' Váci tĺt 95. ľel.: + 3ĺi (l) 37ij *{i g$ Fnx: + jl{í (1) ]ľg 9{ľ s7 E.ĺnniśl ffe$sJ*ĺ#á.qiffsnt"til
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P.r.o'p.e'r't.y

4.3 A tárgyi í.lĺgatlnn énékének megól|łpítósa:

Aĺ értékelést készítő seakétö az ingatlant "1017. február23.án megtt'kinteľte. A szakértő az
ingatlant a kĺĺľüimények figyelembe vételével elván szeľľevételezéssel felmérle, így ezt az
időponrot tekíntjĹik az értékbecslés érvényes dáfumának.

Az. ingatlan fulajdoni státuszát a20t7. ŕ.ebrurłr 14-i, nem hiteles tulajdoni-lap adatai atapián
aeonosítoĺuk'

Áz ingatlan egyeaetett piaci ćrtékét a piaci tisszehasonlító elemzésseĺ es a maľacl'ványéĺték
elviĺ módszeľľel kapott érték70-30a/o-os figyelenrbe vételiĺvel javasoljuk elfogadni.

Áz isrneľtetetĹ ruódszerľel és feltétełlel ĺr Budetpesŕ YľtE. ker., .ľóĺsef utca 14. szám
(349s2 hľsz.) oľat.ti tełekĺngntlan 1lĺĺtci óľtrÉkét keľekíÍvc:

50$.tu}0.s{m ľ't.lran,
azaz

osĺĺíumiľIiá foľiľtban

ĺratáľoztuk meg.

A ľolgalmí órték tehemlentes ingaĺlanľa Vonatkozik, és ÁFA-t nem tarralmaz!

Budapest, f017 . februfu f4. G1ifton Fľoperty Kft.
1139 Budapest, Váci út 95.
Ądoszám : 2267 9a26.2. 4 1

C- Cg.;01-0e-e{66a 
I\s \ ľ{

T.oľĺlnyi Ferenc
[ľgatlanfoľgalľnĺ 6ľtékbecstő
névjegyzék sz.,ín.l: $345 t/2$02
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ÁItrtalrruł mtÍ nxíds zg ľe k ľĺaci iiss rcbasonlítłô n.ĺft}sae ľ I.[omtualapú rrÉ&zeľ

I.ił'i!vĺlĺ;łr ,Iťľł.t .BlFl:i1

Piaci áték 533 0n0 000 Fr 4ll 000000Ft
EqyczÍe te tt uĺaci éľtétł 49ó sffi 0s$ Ft
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GR IFTON
P.r.o-p.e.r-t'y

5. Specilźlís fełtéteĺezések, korlłúÍorusok

A megiillapított áték az ingatIan ŕbrgalcmképes, teljes per-' igény- és tehermentes állapĺ;tú
tulaj ĺlonjogára v onatkozik, a helyszíni sĺernl Én mepi snreľĹ álĺapotban.

Az értékelő kijelentĺ, hogy az eľtć..kelés táľgyát képező ingatlanhoz senrminemű személyes
ĺĺs ulyagi rÍdekeltsége ncłll Íijzĺiđik, az általa megbatározott érték semmilyen
tisseefiĺggésben nincs a megbÍzási đíj nagysógával'

Az éľtékelést a készítettdő szakvéleményben részletesen felsorolt' kapott szóbeli és Íľásbeli
infoľmációk alapjőn készítettük el. ĺ\ ľv.Iegbíző az áůĹala szolgáltatoĺ.t és az riľttĺkelćsnél
feihasznált adatok hitelességét és vďódi ságát szavatolja.

Í,gy a Megbízó által rendelkez'ésĹinkľc bocsátott iľatok, egyéb dokumenttrmok
tanulmányozásán túlmentíen jogi teľmészetiĺ vizsgálatot {ogcím, iĺagyon.iogok
érvényessége, stb.) nem tblyfłttunk. AZ ingatlan forgďomképesstĺgénck jogi eľodettÍ

koĺlńtozásáľóI a tulajcloni lapon bejegyzetteken túlmenöen nincs tudomástlnk, đe ezéĺĹ
felelł5*ségec nem vállďunlĺ.

A rendelkezcsiinkre bocsátotĺ adatok és információk, melyeket ĺiz. éľtékęIés során
felhasználturrk, tuĺlomásunk sz,etini helyĺ'állóak és pontosď<" azonban teljes köní
ellenőrzéstiket nem volt módunkban elvógezni, ezérl' felelősségiink e vonotkozírshan
korlátozottnak tekintendő. A szakvéIeménvhez csłttolt iratok és dokunłentumok csak az
ingatlan bemutatását szol gĺiljík.

IvÍegbízó udonrásul veszi, lrogy az &tékęlő eľ értí:kelĺist' siłemľevételezés es a Megbíĺ.l
adatszolgáltatásai alapjlrn kÉszíti. Á'z esetlegesen fennłĺllti. de szemľevélĺelezéssel nem
észlelhetó érÍéktrcfolyásolĺ5 tényezőkeĺt az' úľtékelő felclôsséget neln váilal (pl.:

épüI ets zet kezeti, ĺal uj fels zín ĺrla tti, stb. pľobl ém ák).

Az ingatlanon éľtríkelt fblépítlltények éĺéke nlagában tbglalja az épiilet ręncĹęlt.ptésszeĺü

használatához szükséges felszetelések, gépészeti berendezések óľtékét, de neln tartalnrazza
az ađott funkcióhoz kapcsoióđó telepített vagy mobil eszktĺzĺik értéhét.

Az értđkelés idŕipontia 2017. február hó, a kiizgazdasági' jogi feltételrk és piaci viszonyok
előre lcellő pontossággď nem pľognosztizźůhaĺő változásai módosíthatják' illetve
é.rvényteleníthetik a szakértÓi véIeĺnény ťorgalnri éľtékrĺl vonatkozó megáIĺłpításaít' ezérÍ'

az értékelés fordulónapjĺít ktivetö 6' hóuaporr fi1l tiifténő felhasználás es+tén a megadott
c'rték fel Íĺ lvi zsgálata indokol t.

Az áItalunk meghatáľozott éľtck a fentiekben vázo|t feltételeken itlapul' ćs a Meghízó által
megi el öI t céIr' a ttiľtélrő felh aszná| Łsbĺm t!ľvényes'

i:ii
Ĺ'.'

ĺili
líLi

Ěiĺi
[*^ł

łi
ł'"i.

Íjtili :-łł:t
Jtí!iĺ'i

I; "r

t{-1l39 Burlapest' Váci út95. TĘĺ.: .i3t (1) I.7c sĐ $ŕ; Ěłłx:'+.]€ (Í);7ô s.J 87 É.mpłll nĺg5*vĺľÉgr;fipĺ"b*



GR IFTON
tn,é*'elt itłgatkln: Bp., WIl, ker.. JóLÍďÍLltc(. 14. Ietek (Ílĺsz.: 349o2) P.r.o.p'e'r,t'y

MELIÉKLETEK

Tulajdoni lap
Téľképszeĺvény

JózseÍVfu'os Kerĺĺleti Építĺsi Szabólyz.ata (ľészlet)
Fél1v1'épvk

Téľkép

tfi
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Kömyezet, utca

A vizsgált ingatlan utcafrontja Utcafr onti |akőhźa kapualj a

Utcafr onti lakőház udvari ľésze
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A vizsgá|t ingatl an udvaľa
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GYimóthy Ba|ázs

Józsefoárosi Gazdá|kodási Központ Zrt
Vagyongazdá |kodási igazgatóság

Budapest V||l' keĺ.
őr utca 8. sz.

1084

EtMÍi Há|órati{ft.
1tl2 Budapest, váci út 7 2-7 4.
Bejegyezte: F6városi Tôívényszék Cégbkósága
Cégi eEl|zé |azá m : 0 L-o9.87 4142

+36 1 238 281s
noemi.toth@elmu.hu

EtMtj Há|óÉtl t(ft.
Hálózat csat|akozási osztály
1132 Buda pest, V áci tlt 72-7 4.
Leve|ezési cím: 1393 Budapest 52. Pf. 511.
Hivatkozási szám:
|ktatószám: Hcsolt587-tĺzo77
Sep|and azonosító: IF.2816 uť'
Ka.pcso|attartó: TóthNoémi ^ĺ}ĺ"1

Te|efonszám: +361238L57z
Fax:
E-mail:

Tárgy: Budapest, Vl|l. József utca 14. 34902 hrsz-ú a|attíterĹileten |évőf2389ĺ10-es számú transzformá-
torállomás átheIyezése

Tiszte|t Gyimóthy Ba|ázsl

A társaságunkhoz beérkezett megkeresés szerint a Józsefutca 14. 34902 hrsz' alatti 2f389ĺLo-es transz-

formátorá!|omás megszüntetéséveI, áthe|yezhetőségéveI kapcsolatban szeretnének információt kapnĺ.

A je|zett transzformátorál|omásból 11 db' Q4 kV-os kivezetés indu|, je|entős számú közcélú fogyasztót

|átva el és a ktizelben nem tatá|ható olyan transzformátorá|lomás ahova a jelen|egi fo$yasztókat át |e.

hetne terhelni, ezért a transzformátorá||omás megszüntetése nem kivite|ezhető.

Amennyiben egy eset|eges építkezés során a transzformátorá||omás az építkezés útjában á||, az állomást

ideig|enesen a terÜ|et e|őtti közterÜ|etre ki kell he|yezni, majd később, az építkezés befejeztéve| az új

épü|etbe visszahe|yezni. Az állomás ideiglenes kihelyezésére is vezetékjog szükséges.

Az áthe|yezés a következő módon és feltéte|ekkel lehetséges:

Műszakĺ tarta|om:

A terüĺet e|é egy ideiglenes transzformátorá||omást ke|| telepíteni a terii|eten folyó munká|atok

idejére. A későbbiekben az épü|etben bíztosított he|yre a transzformátorá||omást vĺssza kell he-

lyezni. Az új e|osztóĺ tulajdonú berendezések elhelyezésére szo|gá|ó he|yiség az |génylő á|ta! Ié-

tesítendő épü|et 0. vagy -1. szintjén, az |génylő áĺtal kerĹi| kialakÍtiásra. Az építés során az lgény|ő

a Beruházási osztá|yunkka| és az ELMŰ megbízott építészéve| köte|es egyeztetni {p|. |eeresztő és

kábelaknák, szeIlőzés, kábe|bebrjvók kÍalakítása, stb.). fu á||omás alapterĹilete kb. 4x5m-es és |e-

\y"*í;.
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ga|ább 2,8m be|magasságú ke|l hogy legyen, és a nap f4 órájában az akadálymentes, közterĺi|et

felő| i megköze| íthetőségét biztosíta ní sztikséges.

- Az ál|omás 10 kV-os (Erzsébetváros/Somogyi je|Íí kábel} és 0,4 kV-os kábeleinek átforgatása

szükséges az ideig|enes á||omásba, majd a kábeleket vissza kel| forgatnĺ a terü|eten |étesü|ő á|-

loľnásba. A kihe|yezés-visszate|epítés során a 10 kV-os és o4 kV-os.kábe|eket szÜkség szerint

to|dani ke|| (kb' 2x5 m hosszban). Az ideigtenes á|lapotra ĺizeme|tetési megállapodást ke|| kötni,

melyben rogzíteni ke||, hogy az építési munkák befejeztével a trafóá||omás a 34902 hrsz-ú terü-

letre visszate|epítésre kerÜ|. Az alább megadott kö|tségek nem tarta|mazzák az ideigtenes állo-

más kö|tségét (bér|eti díját), csak a végállapotban ELMŰ részére átadandó berendezések kö|tsé-

geit.

Bontandó kábeI nvomvona|hossz:
10 kV-os fti|dkábe|: kb. 2 x 5 m
0,4 kV-os fö|dkábe|: kb' 11x 5 m
Létesítendő kábel nvomvonalhossz:
10 kV-os fö|dkábel: kb. 2x5 m
0,4 kV-os fö|dkábe|: kb. 11. x 5 m

A műszaki tarta|om rész|eteinek pontosítása cé|jábó| a megbízott villamos kivite|i tervezőnek az ELMŰ
Há|ózati Kft. he|yileg i||etékes terü|etfele|őséveI szükséges fe|venni a kapcso|atot (Kovács Károly, te|: 238
2566, e-mail: karoly.kovacs@elmu.hu).

A beruházás becsült kĺi|tségei:

tervezés, és engedé|yeztetés kö|tsége: 1 50o ooo,- Ft + ÁFA
kivite|ezés kti|tsége: 12 o00 o0o,- Ft + ÁFA

A fenti költségek nem tarta|mazzák az ideig|enes állomás bér|eti díját és a járulékos költségeit {p|. közte-
rÜ|et-fogla|ási díj)'

A közcélú há|ózatot az igénylőnek saiát kö|tségén kel| megvalósítani, amely magába fog|a|ja az engedé-
|yezésse|, kárta|anítássa|, bejegyeztetéssel, és megva|ósítássaI kapcsolatos összes kö|tséget. A megvaĺó-
sult beruházást további üzeme|tetésre térÍtésmentesen az ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonába ke|| adni.

A beruházás kezdetekor, a tárgyi munka tervezésének megindítása e|őtt az átadás részletszabályait tar-
taImazó megállapodásban kívánjuk rögzíteni az e|készülő hálózat tu|ajdonba adásávaI kapcsoIatos kér-
déseket, feltéte|eket. Ameddig ez a megállapodás az onök részéről nem kerĹi| a|áírásra, addig az időktjz-
ben esetlegesen eIkészÜ|t terueket nem |ehet engedé|yeztetni.

A leve|Ĺink me||ék|eteként csatolt megva|ósítási feltéteIekben fog|a|t elvárásoknak megfe|elően |ehet
csak a kivitelezést lefolytatni.
A minősített tervezők és kivitelezők |istáját megta!á|ják hon|apunkon:
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A fent leírt munkák megvalósításához e|engedhetetlenü| szĺikséges a SzabályozásiTerv szerint kialakított
közút, vagy a közforgalom számára megnyĺtott magánút és az önkormányzat hozzájáru|ása.

Fe|hívjuk szíves figye|müket, hogy tapasztaĺatunk szerint a fent |eírt munkák várható átfutási ideje a ter-

vezési-, engedélyezésí-, és kivite|ezési munkákkaIegyütt kb. 10 hónap

Tájékoztatjuk onoket hogy kábe|fektetési munkák 0 fok fölcitt végezhetők.

Je|en tájékoztató |evelünk műszaki tarta|ma és a gazdasági feltételek 3 hónapig érvényesek.

Amennyiben je|en |evelünkben fog|a|takat e|fogadják, akkor a |evelÜnk me||é csato|t elfogadó nyĺlatkoza-
tot kérjük kitölwe és cégszerűen a|áírva az ELMIJ Há|ózati Kft. Hálózat csat|akozási osztály levélcímére:

1393. Budapest, Pf. 511. visszakĺ.ildeni.

A tájékoztató a|apján e|készítjrik a szükséges megá|tapodást, me|yet az onök által megje|o|t kapcsolat-

ta rtó személy részére ele ktro ni kusan megkü ldÜ n k'

Budapest, 2017. május 4'

ÜdvtizIettel,

Tóth NoémÍ
há |ózati csatlakozási szaké rtő
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