
Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képvise|ő-testü|ete számára

I. TényáIIás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Fővláros VIII. keľület Józsefi,ĺíľosi Önkoľm ányzat(továbbiakban:.onkoľm anyzat)100 %-os tulajdoruíban áil 
" 
ń;"p; VľI: kňü.ńä;, Sándor u. 11. szám alatti,35128hľsz..ú, kivett |akőh?,."d';;;ň;; 

"ł,tiĺngutlun;;.u Buu.,. sá"d", 
".ls. szám a|atti,35127 hrsz.-u, kivett |akőház, ii,il' e*au.egĺ äptil"iň.s-1.^""1esű ingatlan . A 35128hľsz.-úingatlan a 35128 hrsz..ú (Bil;iäiao. Y..iijä.ł'\\,,, h,.;:ú.iil;;; Sĺándor u. 9.)ingatlanok egyesítése reven l."le* JÄi,, * ĺngutl*n-ny,|iintartásbancímként 

Bauer Sríndoľ u.17. szálmta7á|hatő, az onkormźnwł,i"v,l"ĺoiá.ta,"ŕťun 
öuu", Sándor u. q-ii cím szerepel.

Az ingat|anokra vételi szłíndékný |atkozatkenilt benyújtásra a JGK Zrt.-hez.
Az értékbecslést az- Avant.Imm" 

'"T9'Ti Ý, 1gľ.ĺg"gyi Szakétői Kft. készítette 2017. 
đ

május 6-iín, mely a|1v1!y.asuä;n*.Vrlr. kerül 
"t 3śiź8.ľ,.9"ł ĺnguĺää,*ĺmi értéke 

W^ ĺ305.620.00o,. r't. u išlzl h'';.J ilg:ĺ* m.!ui-í-&:, 147.82O-n0ó,- rt A foľgalmi il'Véľtékeket Gódoľ Ĺasilő ĺ"Á"iä.ĺ".g"l'iĺ ie*,eiííii."äi.ängąx1Eľgľt 15-én jőváhagy'a

Előterjesztő: dr. Pesti Ivett i gazgatôságeln<ike

szĺikséses.
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BBrBRrBszľÉsnB ALKÁLMAS :

Váľosgazdálkodási és PénzügyÍ Bizottság véIeményezi
Em beľi Eľőfoľľás Bízotts ág v é|emény ezi

I.Ii:,"lŽT::]kodási 
és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő.testtiletnek az előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testĹilet!
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Az ingatlanok szomszédosak, ingatlanfejlesztés esetén :gyutt kedvezőbben hasznosíthatóak,

ezétěrtékesítésük egyĹitt javasolt, azegyüttes forgalmi érték453.440.000'- Ft.

A Budapest VIII. kerĹile1, Bauer S. u. 1 |. sz. aIatti 35t28 hrsz.-ú ingatlan 1398 m2 terĹiletri,

melyen egy 453'13 fiŕ hasznos alapterĹiletű' rossz állapotu felépítmé1ľ 'található, 
mely

múemléki védettséggel nem rendelueiit.. A felépítményben lévő 10 lakásból 3 lakás bérlője

haÍáľozat1arlidejű, í-l*a' bérlője határozottidejti béľleti szerződésselrendelkezík,3lakásnak
jogcím nélkiili hasznźtlőja van' egy lakás 

- 1 lÉ1ľ5 Program keĺetén belül került
"ha-sznosításra,2lakás 

pedig üres. A bérbeadásból az onkormtnyzatĺak havo1t144.008'- Ft

bevétele keletkezik. e, i"gurlu"teľtiletén gépkocsi beállókat adott bérbe az onkormźtĺyzat,

i.ńia íi ia e",pkocsi beállót béľelnek,-amelyből összesen |45.996 Ft + AFA bevétel

keletkezik havonta. A gépkocsi beállókra kötött bérleti jogviszony felmondási ideje 30 nap.

A Budapest VIII. keľĹilet, Baueľ S. u. 13. sz. alatti35127 hĺsz.-ú ingatlan 649 m2 teriilettí,

melyen egy 669,53 m2 hasznos alapteľĹilehĺ, gyenge múszaki állapotu felépítmény talźtlhatő,

mely miĺěmléki védettséggel nem rendelkezik. A felépítményben lévő 5 lakásból 1 lakás

berl"oje hatźrozat1an'idejĺ]'r hkás bérlőjehatźrozott idejrĺ bérleti szeľződéssel rendelkezik, 1

lakásnak jogcím netniíĺ hasznźiőja van' 1 lakás pedig üľes. A bérbeadásból az

onkormányzatnak havonta 32.646,- Ft bevétele szźrmazík.

Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat }OLI. decembeľében tiímogatási szeruodést kötött a

Nemzeti Erőforrás Minisztéľiummal (továbbiakban: Minisztérium) a Józsefuarosban

hajlékta1ann ávźitszemélyek komplex rehäbilĺtĺci őjźń cé|ző Józsefuaľosi Laktratási, Élewiteli,

Lelki-segítségnýjtási, Egzisztencia-teremtési Közösség' ľ'.oT* (továbtiakban: LÉIBK-
ľrog1am) ňá"Íľ.e'l"iĺ program megvalósítása érdekében. A LELEK-Programot

Ö''ř"*'á"yzatunk sikeresen megvalósítottí, amodellkjsérleti program szakmai és pénzügý

elszámolás a lęzźru.1t. A támogatási szerződés alapjan onkormĺányzatlnkat 8 éves fęnntaľtási

kötelezettség teľheli atźĺmogátźtssal létrehozottiigyon tekintetében, a szeruődés 8.2. pontja
-^,*^ 

; đ'mń6oyzat a vagyont a Minisztérium előzetes jóvahagyásával idegenítheti el,

adhatja béľbe ',,ugy *á. hasznilataba. A tĺímogatásí szeruődésben foglaltak alapjan tĺibbek

között a 1086 Bud'apest, Bauer Sandor utca 9-1í. fszt. !. szźlma|atti34 m2 alapterĹiletú lakás

került felújításra, ńely jelenleg is rÉrnr lakásként funkcionál. A Minisztériummal az

egyeztetés-megkezdőaott * eiőzetes jóvahagyás m",gadása érdekében. A Minisztérium

tźljékoztatésa szerint az előzetes jovĺĺhagyas meghozata|ához be kell mutatnia az

ř'""k;;á"y zatĺaka megsztintetésre tórulo es á hetyette azonos célra kijelölésre javasolt lakás

"ĺ*ě,'*_,,ł-ii 
komľołfok ozatát, a támogatás terhére beszerzett, beépített, stb.

vagyontrĺľgyakat, melyekĺől a Minisĺérium szernélyes ellenőrzés keretébęn is meggyőződik.

Amennyiben a Minis zté1um az e|ózetęs jóvahagyás megadásaľól a .mellékelt 
páIyźzati

felhívásban meghatźnozott eredményhiľdetési hataľidőig nem nyilatkozik, vagy a

hozzájaralźlst nem adja meg, u,,",.",,ý"ztetési eljárás az onkormtĺnyzat által visszavonásľa

keľülne.

Mivel az ingat|aĺok jelenleg lakottak, ezek kiiirítéséről gondoskodni sztikséges. A vonatkozó

költség- és- feladatelemzés szerint, a bérleti jogviszony megváltása megközelítőleg

25.688.056,- Ft összegben került meýlatźrozásľa. 'Ennek fedezetét a Józsefuarosi

Gazdá1kodási Központ Zrt. anyertes pa|yĺaő által megfizetett ajáĺ|atí biztosítékból kívanja

biztosítani.

Fentiek a?apjtnjavasoljuk, hogy a páIyázatot az onkoľmźnyzat az a|áhbi feltételekkel

hirdesse meg:

a Budapest VIII. kerület, Bauer Sĺándor u. 11. szttm a|att található, 35|28

hľsz.-ú, és Bauer Sándoľ u. 13.

ingatlanok egytittes elidegenítése

\$ pźt|yázat cé|ja:
szźtm a|att talLźĺhatő 35|27 hrsz.-ú



A két ingatlan együttes minimális véte|źlral.453.440.000,- Ft

Apźůyázatbirá|atí szempontja: a két ingatlanra együttesen megajłánlott legmagasabb vételríľ.

Az ajźnlatí biztosíték: 46. 000.000,- Ft.

A két ingatlalr ktzarő|ag egyĹitt vászľolható meg, csak az egylk ingatlanra benyújtott pá|yázat
érvénýelen.

A nyertes péiyźtzőva| előszęrzőďést köt az onkormźnyzat, amely a|apján a nyertes páIyaző a
46.000.000,- Ft-ot foglalóként ťlzetmeg, amely megegyezik az ajén7ati biztosíték összegével,
majd ezt kĺivetően megkezdődik a bérleti jogviszonyok megszĹintetése. Az adásvételi
szerződés megkötésének végső hatarideje a lakások, valamint a gépkocsi-beállókĺa kötött
valamennyi bérleti szerzőďés megszĹintetését követően, az utolsó bérleti szęrzőđés
megsztintetéséről szóló eladói éľtesítés kézhezvéte|étő| számitott 30. munkanap.

Az ingat|anok konkrét kiiirítésére az adźsvéte|i e|őszerzíĺdés'megkĺitését követően keľül sor,
melyľe az onkormźnyzat az adźsvéte|i e|őszerződés megkĺitésének dátumától 18 hónapon
belül vállal kötelezettséget. Amennyiben a vállalt határiđőn be|i| az ingatlanok kiürítésére az
onkormányzatnak felróható okból nem kerĹil sor, emiatt pedig a biĺtokbaadás nem töľténik
meg, akkor az onkormźnyzat az épületek kitirítése megkezdése napját mege|őzo hónapra
előíľt bérleti díj bevétel |l30-ad' részének megfelelő ĺisszegű napi kcitbért ťlzet a Vevőnek,
azza| a kikötéssel, hogy amennýben az onkormźnyzatnak nem felróható, érdekkörén kívĹil
felmeľiilő ok miatt nem taľthatő az ingatlanok źľradására kijelĺilt hatźridő, kĺitbéľ ťlzetési
kötelezettség az onko rmźnyzatterhére nem keletkezik.

Javasoljuk tovźhbá, hogy a pźiytz;atta vonatkozó hirdetmény a Képviselő-testiilet II2/20|7.
(V.11.) számű az onkormrínyzat fulajdonában źL||ć, ingatlanvagyon hasznosítására,
tulajdonjogĺának átruhźnásara vonatkozó versenyeztetés szabéiyairő| szó|ő határozatában
foglaltak szerint keľüljĺin megjelentetésre, azzaI, hogy a felhívás nyomtatott sajtóban, f,rzetős
hirdetésként nem kerĹil kozzététe|re, de megjelentetésre keľül a www.ingatlan.com hirdetési
portálon.

II. A beteľjesztés ĺndoka

Az ingat|anok értékesítésével kapcsolatos dĺjntés meghozata|ára a Képviselő-testĺilet jogosult,
tekintettel alľa, hogy azíngat|anok értéke meghaladja a 100 millió Ft-ot.

III. A döntés célja, pénzügyĺ hatása

A pźlyáztatással kapcsolatos dĺintés mepllozata|a pénnlgý fedezetet nem igénye|. Az
onkormanyzat szźtmára pozitiv pénnlgyl hatźs az ingatlanok elidegenítése esetén lesz,
amennýben apźiyźzatra érkez1k érvényes ajźn7at, és az e|jarźts éľvényesen és eredményesen
zźĺ.ul.

fV. Jogszabályĺ ktiľnyezet

A Budapest Józsefuĺíľosi onkormźnyzat vagyonĺĺról és a vagyon felettí tulajdonosi jogok
gyakorlásĺáľól szóló 66120112. (XII. 13.) önkormányzati ľendelet 16. $ aa) alpontja a|apjźn: ,,A
Képviselő-testület a tulajdonosi jogglakorló a ]00 millió Ft feletti értékű vcrgyon
tulajdonjogának és értékhątártól fi)ggetlenül az onkormányzat törzsvag1łonába tartozó -
elidegeníthető - vagyon tulajdonjogának átruházásával lrapcsolatos döntésre.,, nyĄĺ

a\t



A versęnyeztetési eljárás lebonyolításának részletes szabá|yaira a Képviselő-testĺilet
1I2l2O17. (V.11.) számű az onkoľmźnyzattulajdonában á1ló ingatlanvagyon hasznosításáľa,
tulajdonjoganak átruházásálta vonatkozó veľsenyeztetés szabályaiľól szo|o hatźrozata (a
továbbiakban:VersenyeztetésíSzabttlyzat)azirźnyado.

A Versenyeztetési Szabźůyzat 11. pontja éľtelmében a nýlvános pźiyázati felhívást kőzzékeL|
tenni:
a) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblźLján,
b) a Bonyolító ügyfélfogad ásra szo|gá|ó helýségeiben,
c) a Jőzsefvźros című lapban,
d) az Onkormźnyzatés a Bonyolító internetes honlapjiĺn,
e) az Onkoľmźtnyzat és a Bonyolító rendelkezésére álló egyéb internetes hirdetési poľtáljain,
Đ az a) _ e) pontban foglaltaktól tulmenően a Kiíró döntése szerinti más helyen, illetve

módon.

A Versenyeztetési Szabźiyzat 12. pontja szerint a pźiyź.z;ati felhívásról szóló hirdetményeket
legalább 15 napra ki kell függeszteni.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy az ingatlanok elidegenítésével
kapcsolatos pźiyázat kiiräsźra, és a páiyźnat feltételeire vonatkozó döntését meghozni
szíveskedjen.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1.) hozzájźtru| a Budapest VIII. kerület, Baueľ Sándor u. 11. szán a|attta|źihatő,35|28
hľsz.-ú, és Baueľ Sandoľ u. 13. szám a|att talrźůhatő 35|27 hrsz.-ú ingatlanok egyĹittes,
nýlviĺnos, egyforduló s pźiyźnat útj an töľténő éľtékesítéséhez.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.va1yongazdálkodási ígazgatőság
Hatrĺľidő: 2017 .június 8.

2.) e|fogadja ahatźtrozat mellékletétképezó, a Budapest VIII. kerület, Baueľ Sándor u. 11. és
|3. szźlm a|attta|á|ható ingatlanok éľtékesítésére vonatkozó pźiyźr;ati felhívást az a|źtbbi
feltételękkel:
a.) akét ingatlan együttes minimális vételara: 453.440.000.- Ft,
b.) a pá|yźzat bíráIati szempontja: a két ingatlanľa együttesen megajanlott legmagasabb
véte|ár,
c.) a két ingatlan |nzźről'ag egyutt vásárolható meg, csak az egýk ingatlanľa benyujtott
pźůyźnat érvénýelen.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpoŃZrt.va1yongazdálkodási igazgatőság
Hatĺíridő: 2017.június 8.

3.) a páIyazati fęlhívást a Képviselő-testĺilet 11212017. (V.11.) szźmű hatfuozatźnak
(Versenyeztetési Szabályzat) 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Buđapest Főváros
VIII. keľület Józsefuiírosi Polgármesteri Hivatala hirđetőtáblájĺán, a Józsefuiĺrosi
Gazđálkodási Központ zÍt. (Bonyolító) iigyfélfogaďásra szo|gźůő helýségében
(telephelyein), a Józsefuaľos című helyi lapban, az onkoľmźnyzat és a Bonyolító



honlapján, továbbá az onkoľmźnyzat és a Bonyolító számĺĺra elérhető költségmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésľe álló internetes hirdetési portálokon kell
kozzétemi.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KdzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőság
Hatrĺľidő: 2017 .június 12.

4.) felkéľi a Józsefurírosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a veľsenyeztetési eljarás
lebonyolítására, és ana,hogy apá|yźzat eredményére, valamint a 1086 Budapest, Bauer
Sándoľ utca 9-11. fszt. ĺ. szźtm alatti lakás helyett másik lÉlnr-program keretében
hasznosítható lakás kijelölésére vonatkozó javaslatát teľjessze a Képviselő-testĹilet elé.
Amennýben a péiyázat eredménýelenül zĺárul, felhatalmazza a Yźtrosgazdźtlkodási és
P énZL|gyL Bizottságot a pźlyźzatot Leztrő eredmény megállapít źsfua,

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. va1yon9azđálkodási igazgatőság
Haüáĺidő: 20|7. szeptember 7.

A döntés végľehajtásźltvégző szervezeti egység: Józsefułáľosi Gazdá|kodási KözpoftZrt.

Budapest, 20|7 . május 30.

igazgatőság elnöke

Töľvényességi ellenőrzés :

Danada.Rĺmán Edĺna
jegyző

nevében és megbízásából:

ł, ,fuh/
dľ. Mészar Erika

a|jegyzĺl

Melléklet:

- Pźůyźnati felhívás
- Ingatlanforgalmiéľtékbecslés
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Pá'trvázati felhívás

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi Önkormźnyzat a Képviselő-testĹilet
'.........szĺámú határozata aIapjáĺ nýlvános páIyäzatot hirdet a Budapest VIII. kerület, Bauer

Srándoru. 11. szám a|atti,35|28 hĺsz.-ú és aBauer Sandoru. 13. szám a|atti,35127 hrsz.-ú, ingatlanok
egyiitt történő értékesítésére.

|. A' páiy ánati felhívás kłizzététe|e

A pźiyázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabźiyzat 1 1. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtĺáb|źýán, a Bonyolító
iigyfélfogadásra szo|gáló helyiségében, a Józsefuáros című helyi lapban, az onkormźnyzat és a
Bonyolító honlapján, továbbá azonkormtnyzat és a Bonyo|itó szźtmáraelérhető költségmentes hiľdetési
felületeken, egyéb rendelkezésre á11ó internetes hirdetési portálokon teszi kózzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljarást annak bĺárme|y szakaszźtban indokolás nélkÍil visszavonni, és
erről köteles hirdetméný kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljárás visszavonása esetén - amennyiben a
dokumentáciőtazaján|attevőellenéľtékfejébenkaptameg-aKiíróköteles azel|enértéketvisszafizetni.
Aptůyźnati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívtil semmilyen más esetben nem fizeti vissza.

2. A'páilyánati kiíľás adatai

Apá.Jyázalt kiíľója:

!ĺ p áiy őzat Bonyolítój a :

Apáiyázatjellege:

tĺpáiyánú cé|jaz

A páiyázati dokumentáció ľendelkezésľe
bocsátĺísa:

Az ingatlanok mĺnimális vételáľa

a Bauer Sándoľ u. 11. szám alatti ingatlanľa

a Baueľ Sándor u. 13. szám alatti ingatlanľa

Osszesen:

Az ajánlLatl biztosíték łisszege:

Az aiánlLati biztosíték beÍizetésének módja,
szńm|aszőlmz

A pá.Jyázatta|
megtekinthetőek:

Budapest Főváros VI[' keľület Józsefoáľosi
onkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63 -67 .)

Józsefuárosi Gazdálkodási Kci4pont Zrt. (1082
Budapest, Baross u. 63-67.)

nyi lváno s, egyforduló s p á|y ázat

tulaj doqj og źttruhź.z;ás (elidegenítés)

50.ooo.- Ft + ÁFA

305.620.000,- Ft

147.820.000,- Ft

453.440.000,- Ft

46.000.000,- Ft. Az aján|ati biztosíték beÍizetése
c sak magyar forintb an te lj e s íthető, értékpapin a|,
garanciaszeľződéssel, ztioglźlrggyal nem
helyettesíthető.

źltutalás, a J őzsefvźtrosi Gazdálkođási Kĺizpont
Zrt. K&H Banknál v ezetett 1 0403 3 8 7-00028 8 5 9-
00000006 szźlmu száĺl.iźi ára

20|7.06.13. és 2017.07.I0. k<jzött előzetes
időpont eryeztetés alapján. Időpont egyeztetése a
Józsefuarosi Gazdálkodási Központ ZÍt.

,Áŕ
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éľintett ingatlanok
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Az ajánlati
hatĺírĺdeje:

biztosíték beéľkezésének

onkormányzati Hźz:kezelő Iľodáján lehetséges
(1084 Budapest, Tavaszmezo u. 2., Tel.: 06-I-
210 -4928, 0 6 -r -21 0 -4929)

2017.07.I1.2400 őra' Az ajánlati biztosítéknak a
megielölt határidőig a bankszámlára meg kell
érkeznie.

20|7.07.I2.1000 óra.

Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt., 1084
Budapest, or u. 8. I. em. Elidegenítési koda.

2017.07.I2.1130 óra.

Józsefuárosi Gazdtůkodási Központ Zrt., 1084
Budapest, or u. 8. I. em. Elidegenítési koda. Az
ajánlattevők a pźńyźnatok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáros
onkoľmányzat Képviselő-testiilete vagy
Yźtrosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottsága, a
6612012. (XII'13) önkormányzati rendeletbęn
meg!'ntfu ozottak szerint.

2017.09.07.

rnagyar

Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺizpont ZÍt.
Elidegenítési kodájan

Tel.: 06-1-216-6961

Budapest VItr' kerület, Bauer Sándor u. 11.

35128

kivett lakóház,vdvar
1398 m2

összközműves

az ingat|anon jelenleg bérlők ta|źihatőak; az egyik
lakás lÉlBr-progľamban szerepel; a Magyar
Államnak és Budapest Főváros onkoľmány zatźnak

elővásrárlási joga van; az ingat|an egyebekben per-,

teheľ- és igénymentes.

A' páiy ánatok leadásának hatáľidej e :

A' páiy ázatok leadásának helye :

Ä' pőiy ázatok bontásának időpontj a :

A' pá'Jy ánatok bontásának helye:

A páiy ázat eredményét megállapító szeľvezet:

A páiyáłzat elbírálásának hatáľideje és a
váľhatĺó eľedményhĺľdetés :

A pá.ly ázati etj áľás nyelve:

A páiyázatta| kapcsolatban további
infoľmácĺó kéľhető:

3. A' páiyőĺzattal éľintett ingatlanok:

Címe:
Helyľajzi száma:

Megnevezése:

A|apteľülete:
Közmű ellátottsága:

Teľheĺ:

valamint
\l

\

\
+



Címe:
Helyľajzi száma:

Megnevezése:
A|apteľülete:
Kiizmű el|átottsága:

Terhei:

Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor u. 13.

35127

kivett lakóh áz, vdv ar, gazdaság1 épiilet

649 Íŕ
összközműves

az ingat|anon jelenleg bérlők találhatóak; aMagyar
Államnak és Budapest Főváľos onkormány zatźnak

elővásár|ási joga van; az ingat|an egyebekben per-,

teher- és igénymentes.

Az ingatlanokľa vonatkozó rész|etes adatokat a pźiyázati kiírás mellékletét képező ingatlanforgalmi
szakvélemények tartalmazzźtk.

Kiíró felhívja a ťrgyelmet, hogy

- anemzeti vagyonľól szó|ő 2OI1' CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése a|apjźna Magyar Államot
minden elővásárlási jog.jogosultat mege|óző elővásárlási jog illeti meg. Az e|ővásźrlási jog
gyakorlására a Magyar Allam részére fennálló határidő az e|óvásźr|ási jog gyakoľlására felhívó
értesítés postiára adásanak napjától szźtmitott 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontźrgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991.
évi XXXIII. tV. 39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnak elővásárlási
jogavan.

- Budapest VIII. kerĹilet, Bauer Sĺándor u. 11. fszt. 1 . szám alatti LÉLEK.lakás értékesítéséhez a
Nemzeti Eľőforľás Minisztéľium előzetes jővźhagyásźra van szfüség. Amennyiben a Nemzeti
Erőfoľrás Minisztéľium az e|őzetes jóváhagyás megadásfuő| a pźiyázati felhívás 2. pontban
meghatźrozott eredményhirdetési hataľidőig nem nyilatkozik,vagy ahozzź|źlru|ást nem adjameg, a
veľsenyeztetési eljrárás a Kiíró által visszavonásľa kertil.

4. A'páiyánat célja, tartalma

Az elidegenítésre kerülő ingatlanok a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat
kiziárólagos tulajdonát \.epe,i, elidegenítésére anemzeti vagyonľól szőIő 2011. évi CXCVI. t<irvény, a
Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáről és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásráról
szóIó 66/2012. (XIJ. 13.) önkoľmányzati rendelet, va|amint a Képviselő-testiilet II2|20I7. (V. 11.)
szźlma haűtr ozata (Versenyeztetési Szabályzat) v onatkozik.

A nyeľtes páúyźaő a páůyźaat elbírálásáról szó|ó éľtesítés kézhemételét követő 30 munkanapon belül
köteles e|őszerzódést kötni. Az e|ószerződésben felek aľra vállalnak kötelezettséget, hogy adásvételi
szerzodést kötnek. Az adásvéte|i szerzódés megkötésének végső határideje a lakások, valamint a
gépkocsĹbeállókra kötött valamennyi bér|eti szerződés megszüntetését követően, az utolsó bérleti
szeľzodés megszüntetéséről szóló eladói étesÍtes kézhen,éte|étó| szźmitott 30. munkanap.

Az e|őszeruődés aláírását követően eladó ha|adéktalanul megkezdi az épületek kiiirítését, amelyre 18

hónapos hatłáridőt váIlal. Amennyiben a vállalt határidőn belül az ingatlanok kiiirítése nem megy végbe,
emiatt pedig a bitokbaadĺás nem tĺirténik meg, akkot az onkormanyz at, az épuIetkiiirítése megkezdése
napjźtmegelőző hónapra előírt béľleti díj bevétel l/30-ad részének megfelelő ĺisszegÍi napi kötbét fizet
Vevőnek' azza| akikötéssel, hogy amennyiben azonkoľmányzat érdekein kívĹil felmeľülő ok miatt nem
tarthatő az ingatlaĺok átadásźra kijelölt határidő, kötbér kötelezettség az Önkoľmźnyzat terhére nem
keletkezik.

Kiíľó lehetővé teszi, hogy a vevő a véte|źrat

. egy összegben, vagy

- banki hitel felhaszná|ásźxa|

egyenlítse ki.



Vevő a vételáľ

a) összegben töľténő megfizetése esetén _ az aján7ati biĺosíték összegével csölĺJ<entett _ vételźrat az
adásvételi szerzodés megkötését követő 60 napon belül köteles aze|adőnakmegťlzetni,

b) a vételĺáľ banki hitelből történő kiegyenlítése esetén, az áúta|a megajánlott vételáľ - aján|atibiĺosíték
összegével csĺjlĺJ<entett - 50%-át a szęrzódés megkötését követő 60 napon belül megfizetnl. A
fennmaľadó 50% kiegyenlítéséľe banki hitel vehető igénybe, amely teljesítésére - a Budapest Fővárosi
onkoľmányzat,va|amintaMagyar Allam elővásáľlási jogának gyakorlásara ľende|kezésre álló határidő
leteltéről szóló értesítés kézhezvételétől számított45 munkanap áll a nyeľtes ajánlattevő rendelkezéséľe.

A vételár megfizetésére vonatkozó hatáľidő nem hosszabbítható meg. Az ajánlati biĺosíték foglalónak
minősĹil.

Az ingatlanok birtokbaadásának időpontja: az ingatlanok kiiirítését követően, az adásvételi
szerződésben meghatáro zottak szerint'

Az adásv ételi szerződés me gkötésével kapcsolatban felmeľülő költségek :

- 1.670,- Ft/személy JÜB eljárási díj,

- 5.500,- Ft + ÁFA eljárási díj,

- 6.600,- Ft/ingatlaďügylet ťoldhivatali eljárási illeték

A Kiíľó kiköti továbbá, hogy

a) a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljĺárás soron következő
helyezettjéve| szerződést kötni,

b) jogosult arľa, hogy a veľsenyeztetési eljárást eľedménýelennek nýlvánítsa,

c) szükség esetén az ajźn|attevótő| az aján|at lényegét nem érintó technikai.formai kérdésekbęn
írásban felvilágosítást kérhet annak előľebocsátásával, hogy azajánlattevő ezzel kapcsolatos írásbeli
váIasza semmilyen formában nem eredményeńeti a veľsenyeztetési eljrárásban tett ajáĺllatźlbart
megfogalmazott feltételek olyan megváItozźsźú, arne|y az értékelés során a beérkezett ajánlatok
sorrendj ét módosítaná.

Az ajźn|attevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy'a Kiíró

a) az ajźn|attételi hatláridőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbithatja' amit - az indok
megjelölésével - a Kiírás közlésével megegyező helyeken, az eredeti benyujtási hatźridő lej áľta előtt
legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjelentetni;

b) jogosult az ajánlattételi felhívását a versenyeztetési eljárás bármely szakaszában indokolás nélkiil
visszavonni azza|, hogy erról köteles a kiírás közléséve| megegyezo módon hirdetméný
megjelentetni,

c) apźiyázatibiztosítékot a kiírás visszavonása,aze|jźrás eľedménýelenségénekmegá||apításaesetén,
i||etve-azajánlatok elbíľálását követően _ a nem nyertes ajánlattevők tészére 15 munkanaponbeltil
visszafizeti,

d) az aján|ati bizosíték utłĺn kamatot nem ťrzet, kivéve, ha a visszafizetésihatfuidőt elmulasĺja,

e) a nyertes ajźn|attevő esetében a befizetett biaosítékot az ajźn|attevó źita| flzetendó vételárba
beszámitja,

Đ nem fizeti vissza a nyertes által teljesített biztosítékot, ha a szerzłĺdés megkötése a nyeľtesnek
felľóható vagy érdekkörében felmeľtilt okból hiúsul meg. A vevőnek felróható ok azis,haavéte|áĺat
banki hitel felhaszĺrálásávalkivánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt hatáľidőben nem kapja meg'
vagy azafizetési határidő napjĺának 24 őráignem érkezik meg e|adó bankszáml'ź$źra.
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5. Az ajánlat benyújtásának e|őfeltételei

Az aján|at benýjtásának elengedhetetlen feltétele az aján|ati biĺosíték hatáľidőig történő befizetése.

A Kiíľó az ajźtnlati biztosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, az e|jtrts eredménýelenségének
megźillapítźtsa esetén, illetve - az aján|atok elbírálását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők részére
köteles 15 munkanapon belül visszafizetni.

A pźúyźaaton való részvétel további előfeltétele, hogy az ajánlattevő megismeľje a pźůyázat tárgyát, az
ajánlattétel feltételeit - vagyis apźiyźnati dokumentációt - és aztmagźľanézve kötelezőnek tekintse.

A nemzeti vagyonról szőIő 2011. évi CXCVI' törvény 11. $ (10) bekezdése alapján apá|yźzaton csak
áÍ|áthatő szeÍvezet vehet részt.

Az ajźn|at benyujtási hatĺáridő leteltét követően ajźn|atot a Kiíľó nem vesz át.

6. A pá|yánaton történő ľészvétel fe|tételei

Azajánlattevő részt vehet a ptiytzaton amennyiben

a) az ajźn|ati biĺosíték összeget határidőben megfizeti, és az beérkezik a Kiíró által megje|ölt
bankszáĺĺt7áĺa,

b) az ajźtn7atokleadásának határidejéig az ajful7atát benyrĺjtja.

7. Az aján|at taľtalmi követelményei

Az ajźnlattevőnek

a) az ajánlatbaĺ közölnie kell a nevét/cégnevét, |akcimétlszékhelyét' ađőszźlmźúĺadóazonosító jelét,
cég esetében cégegyzékszźlmát, képviselőjének nevét és eléľhetőségét, bankszám|a számát,
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b) az ajźnlathoz csatolni ke|| az ajanlati biztosíték befizetéséľől szóló visszavonhatatlan banki átutalást
vagy abankszámla kivonatot'

c) az ajźnlatban nyilatkoznia kell arról, hogy vá||a|ja a Pá|yázati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leíľt szerződéskĺitési és egyéb feltételeket,

đ) az aján7atbaĺ nyilatkoznia kell arról, hogy ľá vonatkozóan a20I5. évi CXLIII. törvény 62. $ és
ó3. $-ban foglalt Ý,jzárő körülmények nem állnak fenn.

e) az ajźnlatban nýlatkoznia kell arról, hogy adó és adók módjrára behajtható konaftozása nincs. E
nyiIatkozat mellé kell csatolnia a NAV igazo|ását arról, hogy nem áll ferľr köĺartoztsa.

Đ az ajźnJatban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíľóval szemben bérleti díj taĺtozása nincs, továbbá a
Kiíróval szemben szeľződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az aján|atához csatolni kell a tráĺsaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
képviseletére jogosultak aláírási címpéldányának eredeti példźnytt vagy hiteles másolatát.

h) az ajźn|atban nyilatkozlia ke|| arról, hogy nem áll végelszámo|ás a|atĹ, ellene csőd-, illetve
felszámolási eljárás nincs folyamatban.

Đ az ajtnlatban nyilatkoznia kell aról, hogy a nemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI. torvény 3.

$ ( l ) bekezdés l . pontja szeľint túl'źúbatő szervezetnek minősül.

Az aján|attevőnek a pźiyźzatí eljárás során benyújtott ajáĺiatát, tovźtbbá az ajáĺúat mellékleteként
benyújtott valamennyi nyil'atkozatźú cégszenĺ aláírással kell ellátnia. Cégszeriĺ a|źńtás során a cég
képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek a társaság kézze|, vagy géppel írt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve a|á nevétlĺevfüet önállóaďegytittesen írjďír1ák a|á a hiteles céga|álrásí
nyilatkozatuknak megfelelően. /
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Az ajźn|at benyujĺásával egyidejűleg, ajánlattevő jogosult a pźiyázati felhívás mellékletét képező
adásvételi e|őszerződés tervezettel kapcsolatos észrevételet módosítási vagy kiegészítésre iľányuló
javaslatok megtételére annak tudomásul vételével, hogy ezeket a Kiíró nem köteles elfogadni.
Ajánlattevő köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozőan,hogy a pźůyázatí felhívás meltékletét képezó
adásvételi e|ószerződés tervezettel kapcsolatos észrevételet módosítási vagy kiegészítésre irányuló
javaslatok kiíró általi elutasítása esetén is fenntartja ajtnlatźĺt.

Amennyiben az aján|attevő észrevételei, módosítĺásľa irányuló javaslatai a versenykor|tltozás tilalmába
titközőek, vagy egyébként jogsértoek, úgy azokata Kiíro méľlegelés nélkül köteles elutasítani.

Hiánypótlási eljarás során a pźiyźu;ati felhívás mellékletét képezo adásvételi e|ószerződés teľvezetekkel
kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészitésre iľrányuló javaslatok megtételére nem kerülhet
sor.

A Bonyolító ajánlott, téľtivevényes levélben, hatĺáľidő kitíĺzésével felszólíthatj a az ajźn|attevőt az
ajánlattaI kapcsolatos formai vagy tartalmi hiányosságok pótlásara, amennyiben a szĺikséges
nyilatkozatokat, igazo|źtsokat nem megfelelően, illetve nem teljes körtĺen csatolta. Amennyiben az
aján|attevő a felhívás kézhezlléte|ét követően az abban megjelölt hataridőre a hiáný nem' vagy nem
teljes körűen pótolja, űgy ajän|ataahiźnypőt|ási határidő elteltének napját követő naptól érvénýelennek
minősül, és apźiyázattovábbi részében nem vehet ľészt.

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megje|ĺilt hiĺányokľól, a hiánypótlási hatĺáridőről
egyidejűleg, közvetlenĺil, írásban köteles tájékoztatni az összęs ajánlattevőt.

A hiánypótlás nem te{edhet Ł'l az ajźnlat módosítására.

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

a) az aján7atibiaosíték összege apá|yázatikiírásf . pontjában meghatározott határidőn belül nem kerül
jőváirásra a Kiíľó bankszámláján,

b) nem jelölmeg vételárat.

Amennyiben ajánlattevő nem jelöli meg a Vételĺár megfizetésének módját, Kiíró úgy veszi,hogy aztaz
adásvételi szerződés megkötése után egy összegben fizeti meg.

8. Az ajánlat formai ktivetelményeĺ

Azaján|attevőnek ajźtn|atźú egy eľedeti és ery másolati példányban kell elkészítenie, feltíintetve azadott
példanyon az ,,Eredeti ajánlat" és ,'I\dásolati aján7at" megjelölést, melyeket kÍilĺin - kÍilön sértetlen. lezárt
borítékban kell benyújtania. A példányok közötti eltérés esetén az eredeti példány érvényes.

Az ajźtn|at első oldalán kell elhelyemi a megfelelően kitĺiltĺitt ,,Jelentkezési lapot'', a második oldalon a
kitöltött ,,Ajánlati ĺisszesítőť', kĺilönös tekintettel a megajánlott vétę|źtr és megfizetési módjának
megjelĺllésére' Ezt követően kell elhe|yezĺi az aján|ati felhívás mellékletét képező értelemszerűen
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban rész|etezett valamennyi dokumentumot. Az
ajánlattevőnek közölnie ke|l a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét), ahová a pźúytuati eredmény
közlését kéri, tovább á azt abankszźtm7aszźlmot és a bankszámla kedvezményezettj ének nevét illetve más
azonosítőját, ahova az ajánIati biztosíték (btnatpélu) visszautalás źú kér., amennýben nem nyertese a
páIyérzatnak.

Az ajdnlat és az összes melléklet minden oldaldt _ összefrĺzve, az oldalak szĺĺmának
dokumentálásával -folyamatos szómozóssal (az íłres oldalakat is) kell ellótni.

Az iratokat magyaÍ nyelven, |ezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benyrijtani. A borítékľa Ł'lzźnó|agapźiyázattárgyźú kell ráírni, az a|ábbiak szerint:

,,Budapest VIII. keľĺilet, Bauer Sándoľ u. 11. és 13. szám alatti ingatlanok elidegenítése .
pá.Jyázat,,
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A Bonyolítő |ezźrat|an vagy séľtilt borítékot nem vesz át' Kiíró minden, az ajźn|attételi hatĺáridőn tul
benffi tott aj anlatot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az ajźn|attevó a pźiyźnati eljĺárás báľmelyik szakaszttban meghatalmazott iltjtľ' jár e|, a
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghata|mazás eredeti pé|dźnyźt is mellékelni kell az
ajátr:/rathoz. Apolgári perrendtaľtásról szóló 1952. éviIII. töľvény 196. $-a szerint ateljes bizonyító eĘií
magánokiĺatnak az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiratot saját keziĺleg ína és a|áirta;

b) két tanú az okiľaton a|áirásźlva|igazo|ja, hory a kiállító a nem źůta|airt okiľatot előtttik írtaa|á'vagy
a|áírásál/. előtttik sajźtkezú aláírásának ismeľte e|; az okitaton a tanfü lakóhelyét (címét) is fel kell
tĹintetni;

c) a kiállító a|źńrásavagy kézjegye az okiľatonkozjegyző által hite|esítve van;

d) a gazdá|kodő szeĺlezet á|ta|ijz|eti körében kiállított okiratot szabźúyszeruen a|áírtźkl'

e) ügyvéd (ogtanácsos) az á|ta|a készített okirat szabźůyszeru ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a
kiállító a nem źital.airt okiľatot előtte írta a|á,vagy a|áirásźlt előtte saját kezu a|źńrásának ismerte el,
illetőleg a kiállíto minősített elektľonikus a|źtíráséxal' aláírt elektronikus okirat tartalma az igyvéd
á|tal készitett el ektronikus okiratéval mege gyezik;

Đ az elektľonikus okiraton kiállÍtoja minősített elektronikus a|źńrásthelyezett el.

Ha azajźn|attevő gazđálkodó szewezet, apźĺ|yźzati eljárás soľán nevében nyilatkozatotacégegyzékben
feltĺintetett képviseleti joggal rendelkező szemé|y, vagy e személy meghatalmazottja tehet.

9. Äz ajáĺn|at módosítása

Az aján|attevő az ajźnlattételi határid ő |ejártźig módosíthatj avagy visszavonhatj a pźiyźnati ajźtnl'atźń, az
ajánlattételi hatźridó|ejártátt kĺjvetően azonban a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

Az ajźn|ati kötöttség az ajźtn|attételi határidő |ejártátnak napjával kezdődik.

10. Ajánlati kiitiittség

Az aján|attevő legalább 60 napig teľjedő aján|ati kötöttséget köteles vállalni, amely az aján|attéte|i

határidő lejártának napjával kezdődik. Az ajźn|attevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiiró az
ajánlatok eredményének megállapitásźtra vonatkozó határidőt elhalasztotta, űgy vźi|a|ja az ajźtn|ati
kötöttség meghosszabbítását a pá|yźaat eređményének megá|lapítására vonatkozó határidó
elhalasztásának napjai számźxa| megegyezően.

Az ajźtĺ.iati kötöttség tartalmának meghattlrozására a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóat
kíilönös tekintettel a 6:64. $-ra.

Az aján|at olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely a törvény a|apjźn
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta,lmaz'z'a' s egyértelmtĺen kitrínik belő|e, hogy az abban
foglaltak ügyletkötési akaratot tĺikr<izrek, tęhát anyilatkoző _ ajźnlata elfogadása esetén - aztmagára
nézve kö'telezőnek ismeri el.

Az aján|ati kötöttség azt je|eĺti, hogy ha a másik fé| az adott időhatáron beltil az ajánlatot elfogadja, a
szerződés a törvény rendelkezése folytán létĘön. Azaján|at megtételével tehát fiiggő he|yzet alakul ki,
amely az aján|ati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az ajén|attevo azajánlati kötdttségének ideje a|att ajźn|atátvisszavonja , abeťlzetett ajźn|ati
biztosítékot elveszti.

A Kiíró az aján7ati biztosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megźi|apítása esetén, illetve _ az aján|atok elbírását követően - a nem nyertes ajánlattevők részére
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köteles 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíró az ajfu.iatibiztosíték után kamatot nem fizet, kivéve'
ha a vi sszaťl zetési batáridőt e lmu lasztj a.

1 1. A pályázatok bontása

Ąpáůyőzati ajánlatokat l.arta|maző záľt boľítékok felbontását a Borryolító végzi a pźiyázati fellúvásban
megjelölt időpontban. Az aján|atok felbontásán, a Bonyolító képviselőjén kívül az ajánlattevők, illetve
meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazo|vźny,
meghatalmazás) igazolni kell.

Az aján|attevők a bontĺás időpontjáról külön éľtesítést nem kapnak , Az aján|atok felbontásán je|en lévők
jelenlétiik igazo|ásźra jelenléti ívet ímak alá.

Az ajfutlatok felbontásakor a Bonyolító ismeteti az aján|attevők nevét, lakóhelyét (székjrrďlyét), az
általuk felkínált véte|źr ajiáĺilatot, a vételár megfizetésének módját.

Az aján|attevő a fenti adatok ismeńetését nem tilthatja meg.

A Bonyolító az aján|atok fe|bontásźrő|, az ajánlatok ismeľtetett taľtalmáról jegyzőkönyvet készít,
amelyet az ajźn.iattevoknek erre vonatkozó igény esetén átad' illetve megküld. A jegyzőkönyvet a
Bonyolító képviselője és a jegyzókönyvvezető írja a|á, és a bontĺáson megjelent ajánlattevők közül
kijelöltek, pedig a|áírásukkal hitelesítik.

t2. A páiyátzú érvénytelenségeinek eseteĺ

A Bonyolító az ajáĺiatokbírálatakor megá||apitja, hogy mely ajánlatok érvénýelenek, és ez a\apjántesz
javaslatot a Kiírónak az aján7atok érvénýelenségének megá||apítására. A Kiíró érvénýelennek
nyilvánítj a az aj án7atot, ha

a) azt aklírásban meghatározott, illetve szabát|yszeriien meghosszabbitott ajánlattételi hatráridő után
nyújtották be.

b) azto|yanaján|attevó nyújtottabe, aki azonkormányzatta|szembeni, koľábbi fizetési kötelezettségét
(helyi adó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette.

c) az aján|aĺtevő a bizosítékot nem, vagy nem az e|őírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre.

d) a kiírásban szereplő adatokat' igazolásokat nem' vagy nem az előíľásnak megfelelően csatolta,
ideéľtve, ha az ajźtn|attevő nem csato|ta anól szóló nyi|atkozatát., hogy nincs kciĺartozása (adő-,
vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb' az á||arrthán'artás más alrendszereivel szemben
fennálló fi zetési kĺitelezettsége),

e) az aján|at nem felel meg a kiíľásban meghatározott feltételeknek vagy az aján|attevő nem tett a
kiírásban foglaltaknak megfelelő ajźn|atot,

Đ az aján|attevő valótlan adatot kĺizölt,

g) az ajźn|attevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes körűen tett eleget,

h) olyan ajánlat érkezett, amely a meghatározottfizętési fe|tételektől e|térő aján|atottarta|maz,

Đ amennyiben apá|ytnó csakaz egyik ingatlanra tett érvényes ajáĺ.ůatot.

Az e|jfuts további szakasztlban nem vehet részt az, aki a)-i) pontokban foglaltak szerint érvénýelen
pźiy ázati aj źn7atot tett.

13. A pályázati ajánliatok elbíľálĺísa, az e|bírá|ás szempontjai

A páiyźzati ajánlatokat a lehető legľövidebb időn belül el ke|l bírźini. A pá|yźaat eredményének
megá||apításáravonatkozőbatfuidő egy alkalommal meghosszabbítható. Azűjhatáridőről, i|letve annak
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fliggvényében az ajźn|ati kötöttség időtaľtamának meghosszabbitásźtő| a Bonyolító kĺiteles ajánlott
levélben tájékoztatru az ĺisszes pá|yázót.

A Bonyolítő a pźiyźuati felhívásban meghatźrozott értékelési szempontok alapján bírálja el és

rangsorolja az érvényes pźiyźaati ajĺánlatokat, sziikség szerint szakéľtők bevonásával.

Az elbíľálás fő szempontja:

. az ingatlanokra egytittesen megajánlott legmagasabb vételar ĺisszege.

A Kiíró apźiyźnati felhívásban igényelt iratokon és adatokon tulmenően is jogosult megvizsgźini az
aján|attevők alkalmasságźú a szerzodés teljesítéséľe, és ennek során a csatolt dokumentumok
eredetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíró szükség esetén az ajźn|attevótő| az ajźn|at lényegét nem éľintő technikai-formai kérdésekben,
írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsáĺásával, hogy az ajźtn|attevo pá|yáző ezze|kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eredményezheti az ajánlatźban megfoga|mazott feltételek
olyan megvá|tozását, amely a pá|yázat során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéréséről, és annak tartalmáról haladéktalanul írásban éľtesíti a többi aján|attevót.

A' pálilyázat nyeľtese az, aki a pźiyázati felhívásban rögzitett feltételek teljesítése mellett a vételźĺr

összegére a legmagasabb együttes ajánlatot tette. Amerrnyiben a legmagasabb vétęIźĺra több ajĺínlat
is érkezik apźiyźzat Bonyolítója az azonos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb vételarat

megajánló ajrĺnlattevőknek lehetőségiik, van avéte|źrra licit foľmájában újabb aján|atot, ajánlatokat
tenni. Az induló véte|fu abeérkezett legmagasabb vételár aján|at, a licitlépcső l.000.000'- Ft, azaz

egymillió foľint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyeľtese az) az ajźn|attevő, aki a legmagasabb

összeget ajtnlja'

A versenýárgyalásról jegyzőkönyv készĹil, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzőkönywezető, a Bonyolító jogi képviselője és az aján|attevők jelen lévő képviselői írnak alá.

A Bonyolító az ajźn|atok értékeléséről jegyzőkĺinyvet (a továbbiakban: éľtékelési jegyzőkönyv) készít,
amely tartalmazza

a) apáLyáĺzati eljarás rövid ismęrtetését, abeérkezett ajánlatok számát,

b) a beérkezett ajánlatok ľövid értékelését,

c) a legjobb aján7atravonatkozó javaslat indokait,

d) az ellenélték (vételrár) meghatározásanak szempontjait (ideértve a véte|árat befolyásoló
k<itelezettségvállalásokat),

e) a kikötött biĺosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ a dĺintések indokát,

g) a pźiyźľ;ati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első két helyľe javasolt pá|yaző

megjelölését, ha erre mód van,

h) a bírálatban közľeműködők á|tal' fontosnak tartott köľülményeket, tényeket.

14. osszeféľhetetlenség

ApáIyázati eljárás sorĺán összeféľhetetlenséget kell megállapitati,ha apá|yázatok elbírálásában olyan
természetes személy, szervezet, illetőleg képviselójük veszrészt, aki maga is ajánlattevő,vagy

a) annak közeli hozzźúartozója (Ptk. 8:1. $ (1) bekezdés 1. pont),

b) annak munkaviszony alapjáĺfelettese, vagy alkalmazottja,

c) annak más szerzódésesjogviszony keľetében foglalkoztatőja,vag7ĺ foglalkoztatottja,

d) ha bármely oknál fogva nem várható el tőle MUw elfogulatlan megítélése.
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15. A pá.tryőzati eljáľás érvénytelenségének és eľedménytelenségének megállapításáľa a
Veľsenyeztetési Szabályzat ľendelkezései szerint keľii|het sor.

16. Eľedményhiľdetés, szeľződéskiités

Apźiyázat eredményéľől a Kiíró legkésőbb 20|7.szeptembeľ 7-éig dönt, amelyről Bonyolító 15 napon
belül valamennyi aj ĺánlattevőt írásban éľtesíti.

Kiíró a páIyźnat nyertesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghatáľozottak szerint adásvételi
e|őszerződést köt.

A nyertes pźůyźző visszalépése esetén az e|adő jogosult a pá|yázati eljrárás soľon következő
helyezettjével adásvételi e|őszerzodést kötni, amennyiben apźiyázat eredményének megállapításakor a
másodiklegiobbaján7atmeghatározásrakerĹilt.

A nyeľtes aján|attevo esetében abeťlzetett biĺosíték az aján|attevó áLta| fizetendő vételĺár összegébe
beszámításra kerül, azonbanhaa szerződés megkötése azaján|attevőnek felróhatő'vagléľdekkörében
fe|meľült más okból hirisul meg, ajánlattevő a biĺosítékot elveszti. Az elvesztett biĺosíték a Kiírót illeti
meg.

|7 . Egyéb ľendelkezések

Az ingatLanok megtekinthetőek a Kiírás 2, pontjźhan megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt két
nappal alőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. onkoľmźnyzatiHźvkeze|ő Irodájának munkatársával
telefonos egyeztetés szükséges a következő telefonszámokon: 06 | 2|0-4928,2|0-4929,2|o-493o,2IO-
4766.

Azajźn|attevő azajtn|atok felbontásáig ktiteles titokban tartalĺazajźnLatźnaktata|mát,továbbáa Kiíró
tital a részletes đokumentációban vagy bármely módon ľendelkezésére bocsátott minden téný,
információt, adatot kĺiteles bizalmasan kezelni, aÍró|tájékoztatást harmadik személynek nem adhat.Ez
a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzorciális ajźn|at esetén a résfuevőkkel való
kapcsolattartásra. Ha az aján|attevő vagy az érdekkörében álló más személy a pźl|yźnat titkosságát
megsértette, a Kiíró az ajźn7atát érvénýelennek nyilvánítja'

A Bonyolító az ajźn7atoktartalmát apá|yázat|ezárásáigtĺtkosan kezeli,taĺtalmukról felvilágosítást sem
kívi'i lál lóknak, sem a pá|y źnaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajtnlatokat |lzárő|ag elbírálásra hasznźihatja fel' más célú felhasmálás esetén az
ajánlattevővel ktilön meg kell arról állapodnia.

A Kiíró apáiyázati eljárás során készítettjegyzőkönyveket, dokumentumokat kĺiteles 5 évig megőrizni,
továbbá ilyen jellegű ellenőrzés esetén aze||ení5rzéstvégző szeľv, személyek ľendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabźůyozottkérdésekben a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselőtestületének II2ĺ2O17. (v. 11.) számú hatźrozata, valamint a vonatkozó
egyéb jogszabályokrendelkezéseiaziĺányadőak.

Józsefu árosi onkormányzat
nevében eljaró Józsefuárosi Gazdźikođási Központ Zrt.

Bozsik Istvián Péter
v agy ongazdálkodási igazgató
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Mel1ékletek:

1. szźtm,tĺmelléklet: Jelentkezésilap

2. száműmelléklet: Ajánlatiösszesítő

3. számll melléklet: Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljiáľásról, felszámolásról

4. szźlmu melléklet: Nyilatkozat a pźúyázati feltételek elfogadásáról, szerzódéskötésről,
ingatlanszerzési képességľól, aj ánlati kötöttségről

5. számú melléklet: Nyilatkozat adó és adókmódjáľa behajtható konartozásról; Kiíróval szemben
ferrnál ló tartoztsr ól, kizźr ó körü lményrő l

6. szálmímelléklet: Nyilatkozatpénnlgyialkalmasságról

7. számű melléklet: Nyilatkozat a kéztesítés helyéről és a bankszám|aszźtmrő|'

8. sziámú melléklet: Nyilatkozat át|áthatő szervezetrő|

9. szźlm,ímelléklet: Nyilatkozat a pźiyázaton meghirdetett ingatlanok megtekintéséről,
állapotának megismeréséről

10' számú melléklet: Adásvételi e|őszerződés teľvezet

11. sztlmí melléklęt Adásvételi e|őszerződést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat

12. számumelléklet: osszefoglaló a benyujtandó ajánlat formai és tartalmi kĺivetelményeirő|,
tájékoztatźsazát|áthatőszervęzetfogalmáról

13. szttműmelléklet: Étékbecslés
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l. számú melléklet
,,Budapest vlil. keľület, Baueľ Sándor u. ĺ'1. és 13. szám alattĺ ingatlanok elĺdegenítése.

pá.Jyázat,,

Jelentkezési lap

Buđapest,

páIy aző a|áít ása/ cégszeru a|áirás

*
ĺt".

Tarsaság neve' cégformáj a:

Székhelve:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax szźtma..

E-mailcíme:

S tati sztikai szźlmj e|..

C égný lvánt artási szźlma:.

Adőszáma:

Szétmlav ezető bankj ĺának neve :

Bankszĺámlaszźtma..

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meghatalmazott nevel:

Telefonszáma:

Faxszáma..

E-mail címe:

l Meghatalmazott ęsetén



2. szźmú,me||é|et

,,Budapest YIII. keľüIet Baueľ Sándoľ u. 11. és 13. szám a|attl ingatlanok elidegenítése.
pá.lyánat,,

AJÁNLATI osszľsÍľo

Alulíľott. .(névltaľsaság
neve) a Budapest VIII. keľĺilet, Baueľ Sándor u. 11.. és 13. szám alattĺ ingatlan
elidegenítésére kiírt páIyázatra ajánlatomat az a|ábbiakban foglalom össze:

A Budapest VIII. keľület, Baueľ Sándor u. l.|.. szám alattĺ ingatlan tekintetében

amegaján|ottvételár: .........Ft

A Budapest VIII. keľĺilet Baueľ Sándoľ u. 13. szálma|atti ingatlan tekintetében

amegajĺínlottvételáľ: ............Ft

osszesen ,..Ft, azaz ......foľint

A vétęlár megfizetésének módja:

a) egyösszegben

b) banki hitel igénybevételével

(a megfelelő szöveg aláhtizandó)

Budapest,

páLy tuő a|źńr ása/ cé gszerll a|áir ás

ę
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3. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľület, Baueľ Sándoľ u. |'1. és 13. szám alatti ingatlanok elidegenítése.
pá.ilyázať,

NYILATKOZAT
végelszámo|ásľól, csődelj áľásról, felszámolásľĺól

Alulírott
(tĺáĺsaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a tĺársaság

o végelszámolás alatt *álllnem áll
o ellen csődeljáľás folyamatban *vaďnincs
o ellen fe|szźmo|ási eljaľás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

pálry aző a|áir ása/ cé gszerti a|źir ás

4 x-gal megjelölt résznél a megfelelő szöveg alźůlűzandő.

{ą
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4. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľĺilet Baueľ Sándor u. 11. és 13. szám alatti ingatlanok elĺdegenítése.
pá.ilyánat,,

NYILATKOZAT
a pá|yálzati feltételek elfogadásárő|, szerződéskötésľől, ingatlanszerzési képességľől'

aj ánlati ktittittségľől

Alulírott.

... (névltársaság neve) kijelentem, hogy a pá|yźzat tárgyát részletesen megismertem) az

ajĺánlattételfeltételeit, apá|yázati kiírást magaÍnÍa ĺézve kötelezőnek elfogadom.

Kijelentem,hogyMagyarországoningat|anszetzésľe jogosultvagyok.

Kijelentem, hogy a pźiyázati felhívásban foglalt 60 napos ajźtnlati kötottséget vállalom.
Nyilatkozom, hogy amennýben a Kiíró azajánlatokeredményének megállapításźravonatkoző
hatĺĺľidőt elhalasztotta, lgy vállalom az ajźlĺfl'ati kötottség meghosszabbítását a páIyźaat
eredményének megállapításara vonatkozó hataridő elhalasztásanak napjai szźtmávaI
megegyezően.

Budapest,

pá|y aző a|źtír ása/ cégszęĺu a|áír ás

F
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5. szźmńmelléklet

o,Budapest VIII. kerület, Baueľ Sándoľ u. ĺ.l.. és 13. szám alattĺ ingatlanok elĺdegenítése.
pá|yánat,,

NYILATKOZAT
adó és adók mĺódjára behajthatőkőztartozásról és a Kĺíľóval szemben fennálló

tartozäsr ől, |<izár ő kö růilm ényľől

Alulírott (név)

mint a (tríľsaság neve) vezető

ti sztsé gvi selőj e kij elentem, ho gy az aj źn|attevőnek,

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

amelyeket az alábbi okiratokkal ígazo|ok:

1.

Alulírott kijelentern, hogy cégĹinket éľintően a kozbeszerzésekľől sző|ő 20|5. évi CXLil.
törvény 62. $ és 63. $-ban foglalt kizárő korülmények

a.) nem állnak fenn

b.) fenn állnak

(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

Budapest,

pá|y źnő aláírása/ cégszerťi alétítás

4 *-gal jelĺilt részné| a megfelelő sztiveg a|źhizanđő.

2.

J.

4.

+ą
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6. számú melléklet

,,Budapest VIIL keriitet Baueľ Sándor u. |.1. és 13. szám alatti ĺngatlanok elĺdegenítése -
pá.ilyázat,,

NYILATKOZAT
pénzügyi alkalmasságról

Alulírott (név)

mint a ... (taľsaság neve) vęzeto

tisztségviselője, kijelentem, hogy a pá|yźuat tźrgyźú képező ingatlanok véte|árának

megfizetésére képes vagyok, a szükséges anyagi eszközĺik rendelkezéselnÍe állnak.

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

1.....

Budapest,

pá|y tző a|źtir ása/ cégszenĺ a|áir ás

2.

k*a-zĄ/ 4Ą+a)



7. számú melléklet

o,Budapest VIII. kerület, Baueľ Sándoľ u. 11. és 13. szám a|atti ĺngatlanok e|idegenítése .
pá.ilyázat',

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéľől és bankszámlaszámľĺil

Alulíľott .... /név/ mint a
(tĺĺrsaság neve) vezetłĺ tisztségviselője kéľem, hogy a Pályźtzattal kapcsolatos mindennemű
ĺý|atkozatot, felhívást, éľtesítést, vagy más információt, valamínt a Pźůyźzattal kapcsolatos
esetleges jogvitában minden értęsítést, idézést és bírósági hatźlrozatot, stb. az alábbi címľe
kérem postázni:

Cimzett:

Cím:

AmennyibeÍI az źitalarĺ a fentiekben megjelölt cimzett a fenti címen az iratot nem veszi át,
ennek következményeit a gazdaság; társaság vá||a|ja, Tudomásul veszem' hogy amennýben a
címzett a fenti címen az értesítést nem veszi źi, az éľtesítés a postaľa adást követő 5.
munkanapon kézbesítettnek minősül.

A pźiyázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásárlásfua fordított
ö s szeget kérem az aLźtbbi b ankszĺĺml aszátmr a vi s s zautalni :

B ank száml av ezetíł p énzintézet:

Bankszámlaszárn:.

Bankszámlával rendelkezni jogosult:
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

pá|y aző a|áirásď cé gszeríi aIáír ás

T&



8. számú melléklet

,,Budapest vlu. keľiilet, Baueľ Sándoľ u. 11. és 13. szám alattĺ ĺngatlanok elĺdegenítése -
pá|yázat',

I\TYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy cégünk aĺeĺnzeti vagyonľól szőIő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja szerinti

a.) át|áthatő szerv ezetnek minősül.

b.) nem minősül źúIárhań szervezetnek.

(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

A jelen nyilatkozatomat a szervezetvezető tisztségviselőjeként bĹintetőjogi felelősségem teljes
tudatában teszem.

Budapest,

páIy aző a|áirása/ cé gszerú a|áir ás



9. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľület, Baueľ Sándoľ u. l'1. és 13. szám alatti ingatlanok eľdegenítése.
páIlyánat',

NYILATKOZAT
a p áůy ázaton meghĺrdetett ingatlanok megtekintéséről, állapotának megismerésé ľő l

Alulírott apá|yázaton meghirdetett Budapest VIil. keľület, Baueľ Sándoľ u. 11. és 13. szálm
alatti ĺngatlanokat előzetesen egyeztetett időpontbarl megnéztem, az źi|apotát és aľľa
vonatko zó mtiszaki táj éko ztatást me gi smeľtem.

Budapest,

pá|y źnő a|áfu ása/ cé gszeríj a|áír ás

90r
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ADÁSvÉTELI
10. számú melléklet

EtO SZI.RZODES

amely létrej ött egyľészről
Budapest Főváľos VIII. keľůitet Józsefoáľosi onkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.

63-67.' adőszáma.. 1'5735715-2-42, KSH-száma: I57357I5-84II-32I-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester), mint eladĺó meghata|maztsábő| és megbizátsából eljĺáró Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zĺt. (szé|<hely: 1082 Buđapest, Baross u.63-67., adőszźlma:25292499-2-42, cégegyzék
sztlma:01-10-048457;KSH száma:25292499-6832.I1'4-0l,képviseli: .......)'

másľészrő|
..... (székfielye: .... '....; cégtregyzékszáma: ...'.; adószélma: .. ..'; statisztikai számjele: .......;
képviseli: ..), mint vevő (továbbiakban: vevő)

köz<jtt az a|u|írott napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel:

1.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képvlselő-testülete .../20|7. CvI.08.)
számtĺhatźrozata a|apjánegyfordulós, nyilvános páIyázatot írt ki a Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor
u. 1 1 . szám a|atti, 35128 hľsz.-ú' kivett |akóh źn, udvar megnevezésiĺ ingatlan és a Bauer Sándor u. 13.

szźlma|atti,35127 hrsz.-ú a|attta|źůhatő' kivett |akőhźn, udvar, gazdasźryi épület megnevezésű ingatlan

egyĺittes értékesítéséľe.

2.)
Apéiyázat nyertese a Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő.testület
..l20l7. (....) számú hattĺrozata szerint vevő.

3.) Eladó tulajdonát képezik IlI arźnybarĺ a Budapest VIII. keriilet,35128 hrsz.-ú, és 351'27 hrsz.-
ú ingatlanok.

Eladó tátjékozlatjaVevőt, hogy a Budapest VIII. kertilet, Bauer Sándor u. 1 1. szám alatti 35128 hrsz'-ú
ingatlan területén 10 db lakás található, amelyből 3 bérlő határozat|an idejií, 1 béľlő hatáľozott idejű
bérleti szeľződéssel rendelkezik, 3 lakásnak jogcím nélkiili haszntiőja van, egy lakás a Lélek pľogram
keretén belül kerĹilt hasznosításra,2 |akás pedig..iires. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy az ingatlan
területén 24 db gękocsi beállót adott bérbe az oĺIkormźnyzat' A gépkocsi beállókra kötött bérleti
jogviszony felmondási ideje 30 nap.

Eladó tźtjékoztatjaVevőt, hogy a Budapest VIII. keriilet, Bauer Sándoľ u. 13. sziám aIattí35l27 hľsz.-ú
ingatlan területen 5 lakás ta|źiható, amelýől 1 béľ|ó hatfuozat|an idejiĺ, 1 bérlő határozott idejű béľleti
szerződéssel ľendelkezik, l lakásnak jogcím nélkiili l:o;smáiőja van, 1 lakás pedig Ĺires.

Eladó tźtjékoztatja a vevőt, hogy a nemzeti vagyonról sző|ő 2011. cxcvl. tĺirvény 14' $ (2) bekezdése

alapján aMagyar Államot minden elővásáľlási jog jogosult at mege|oző elővásárlási jog illeti meg. Az
elovesĺĺľ|ási jog ryakorl ására aMagyar Állam részére fennálló határidő az elővátsźr|ási jog gyakorlására
felhívó értesítés postiára adásának napjától számitott 35 nap'

Eladó táĄékoztatja Vevőt, hog az eryes áIlami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok
tulajdonba adásáról szó|ő |991. évi XXXIII' tv.39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi
onkormany zatnak elővásáľlási j oga van.

f{
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4.)
Eladó el kívánja adni vevőnek, vevő pedig meg kívánja venni eladótól teljes tulajdonjoggal, tisszes
tartozékaival, szavatosság terhe mellett' vétel j ogcím én az I .) pontban írt ingatlanokat a j elen okiľatban
írt feltételekkel.

Az adásvéte|i szerzodés megkĺitésének határideje a lakásolľa, valamint a gépkocsi-beállókra
vonatkozóan kötött valamennyi bérleti szeľződés megsziĺntetését kovetően, az utolsó béľleti szerződés
megszüntetéséľől szóló eladói értesítés kézhezyételétől számított 30. munkanap.

s.)
Eladó vá||a|ja,hogy az ingatlanok kiürítésétjelen adásvételi e|oszerződés a|áirástttő| szttmitott 1 8 naptĺári
hónapon belu|, azaz legkésőbb napjáig végrehajtja. Amennyiben avźú|a|t hatĺáridőn be|u| az
ingatlanok kiiirítése nem megy végbe, emiatt pedig a birtokbaadás nem történik meg, akkor az
onkormányzat, az épület kiürítése megkezdése napjátmege|oző hónapra előírt, lakások bérleti díjából
származő bérleti díj bevétel |/30-ad ľészének megfelelő összegű napi kötbért fizet Vevőnek, azza| a
kikötéssel, hogy amennyiben az onkormányzat érdekein kívül felmerülő ok miatt nem tarthatő az
ingatlanok átadásźrakijelĺllt hatáľidő, kötbéľ kötelezettség az onkormanyzatterhérenem keletkezik.

6.)
A vételar Ft, azaz foľint, mely a vevő által apá|yźnati eljáľás során ajanlott
véte|ĺár. A vételárat vevó az alábbiak szeľint fizeti meg eladó részére:
A vevő pźúyźz;atźnak benyújtásakor megfizetett az eladó számlź!ára ...-Ft,lzaz...... foľint összeget
ajánlati biztosíték címén' A szerzodó felek úry rendelkeznek, hogy a beÍizetett ajánlati bĺztosíték
jogcímét foglaló jogcímľe vźůtoztatjźk, így felek abeťaetett összeget, Ft összeget foglalónak
fogadják el (,,Fogla|ó''). Előbbiek a|apjántehźttvevő foglaló jogcímen megÍizetett Ft iisszeget
eladĺí ľészéľe. Az ajánlati biĺosíték, ezá|ta| a foglaló összegének źLt1réte|ét eladó jelen szerzodés
aláir ásáva| elismeń és nyugfázza.

A vételárból ferľrmaradó Ft-ot, azaz forintot vevő a végleges adásvételi
szeruódés megkötését követően az a|ábbiak szerint fizeti meg:

a.) egy ĺisszegben történő fizetés esetén az adźsvéte|i szerződés megkötését követő 60 naptán napon
belü| vevő köteles a vételarból ferĺrmaradó Ft, azaz ...... forint összeget
megfizetni eladó részére' Eladó avéte|ár hátralék összegéľől a bankszámláján töľtént jővźúrás napjźxa|,
mint teljesítési nappal köteles előlegszámlźLtkiáL|Iitani Vevő részéľe. Továbbá eladó a biľtokátruháZás
napjáva|, mint teljesítési nappal köteles végszámlát kiállítani Vevő ľészére.

b.) banki hitel felhasznźiása esetén az adźsvéte|i szerződés megkötését követő 60 naptáń napon Vevő
megfizeti Eladó részéľe az ingatlanok vételłárának50 yo-źLt, Ft-ot, azaz
forintot, amelybe az ajźnlati biztosíték összege beszámításra kerül, a fennmaradó vételárat,

Ft-ot, azaz ... forintot Vevő banki hitel felhaszrrálásával fizeti meg eladó
részére, azEladő .,.' á|ta|vęzętęIÍ ,. száműbankszámlájźraaz elővásáľlási jogľól lemondó
nyilatkozatok vagy az e|óvásźtlási jog gyakorlásara vonatkozó hatáľidő eľedménýelen elteltére
vonatkozó eladói értesítés vevő ľészére t<jľtént sikeres kézbesítését követő 45 munkanapon belül.

7.)
Az ingatlanok biĺtokátruhźnásźtra az ingatlanok kitirítéSét kcivetően, az adásvéte|i szerződésben
meghatiírozott időpontban keľül sor.

8.)
Ezen okiľat elkészítésével kapcsolatos összes költség eladót terheli.

źg
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e.)
Aze|adő Magyarország törvényei szerint működő helyi önkormányzat. Vevő képviselője kijelenti, hory
Magyarországonbejegyzďt gazdasági tarsaság, ügyletkĺitési és ingatlanszerzési képessége korlátozva
nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonĺól sző|ő 201'1. évi CXCVI. tĺĺrvény 3. $ (1) bekezdés 1.

pontj a alapj an ttt|túhatő szęÍv ezet.

Felek a jelen okiľatot elolvasták, megéľtették és mint akaľatukkal mindenben eglezőt, helybenhagyólag
a|áĄźk.

Budapest,20l7

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi
onkormány zat eladő meghatalmazásáb ól és

megbízásábő|eljárőJózsefu árosiGazdálkodási
KöąontZrt.
képviseli:.'..

Eladó

képviseli:
Vevő

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

okiratkészítő ügyvéd

z3
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11. számúmelléklet

,,Budapest VIII. keľĺilet Baueľ Sándoľ u. 11.. és 13. szám alaffi ingatlanok elĺdegenítése.
pá|lyánat,,

Adásvételĺ e|őszerző ďést éľintő mó dosítási j avaslatok és nyilatkozat

Alulírott
mint a

(név)
(taľsaság neve) vezetó

ti sztsé gvi se lőj e j el en p áIy ázatb arĺ tal álható adásvétel i
javaslatokat teszem / nem teszek módosítási javaslatot*

e|oszerződéshez l az a|ábbi módosítási

1.

2.

Alulíľott
mint a (taľsaság neve) vęzető
tisztségviselője nyilatkozom, hogy palyazati felhívás mellékletét képező adásvételi
e|ószerződés tervezetekkel kapcsolatos észľevételek, módosítási vagy kiegészítésre iľanyuló
javaslatok k1iró źltali elutasítása esetén is fenntartom ajánlatomat.

Budapest,

pá|y aző a|áír ása/ cégszeru a|źlít ás

A
LB

A *-gal jelĺi|trészné| a megfelelő szĺiveg a|éhtaandő
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12. számúmelléklet

összefoglaló a benyújtandó ajánlat foľmai és taľtalmĺ kiivetelményeiľől, tájékoztatás az
áúIláúhatő szerv ezet fo galmá ľól

Az ajźn|atot a táľsaság képviselője minden oldalon kézjegyével kdteles ellátni.

Az Ąźtriatnak folyamatos sorszámozással kell rendelkeznie.

A borítékon nem szeręelhet a benyrijtóra vonatkozô je|zés.

Az ajful7atot két példányban, ktilön |ezźtrtbontékban kellbenyújtani, az egyikpéldányon felttĺntetve aZ

,,Eredeti pé|dźný,, a másikon a ,'I\łÍásolati példĺány'' szöveget.

A borítékon a következő szöveget kell és lehet feltĺintetni: ,,Budapest VIII., Baueľ Sándoľ u. 11. és

13. szám a|atti ĺngatlan elĺdegenítése - pő|yázat,,

Az ajźn|atot sértetlen borítékban kellbenýjtani, sértilt, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át'

Aho| az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő' az eredeti igazo|ást kell csatolni az aján|athoz.

Az ajźnlrati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beíľni: ajánlatĺ biztosíték
Baueľ S. u. 11. és 13.

Az ajátn|attarta|mźtt a következő sorrendben kéťiik összefüzni:

1. Jelentkezési lap

2. Ajánlati összesítő

3. Eredeti,30 napnál nemrégebbi cégkivonat

4. Eredeti a|áiĺási címpéldány

5. A Pp' előíľásai szerinti bizonyítő erejĹi meghata|mazás, amennyiben az aján|atot nem a cég
képviselője írjaa|źl

6. Pźůyźzati dokumentáció megvásárlásaról szóló bevéte|ipénztźtbizonylat másolata

7 ' Ajánlati biztosíték befizetéséľől szóló igazol'áłs másolata

8. Nyilatkozatvégelszámolásľól, csődeljárásról, felszámolásról

9. Nýlatkozat apźiyázati feltételek elfogadásárő|, szerzodéskötésról, ingat|anszerzési képességľől,
ajátn|atikötöttségrőI

10. Nyilatkozat adó és adók módjáľa behajtható kőztartozźsról; Kiíróval szemben fennálló taĺtozásrő|

11. NAV igazolása

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

13. Kiíróval, bonyolítóval szemben fennálló ,tartozás igazo|ása (beszerezhető: Józsefuárosi
Gazdźikodási Központ Zrt' Io}4.Fudapest, or u. 8., és Budapest Józsefuárosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Ugyosztály 1082 Budapest, Baross u. 63-67.II. em.)

1,4. Nyilatkozat pantgyialkalmasságról

l5. Nyilatkozat a kézbesítés helyéľől és a bankszámlaszámról

|6. Nyilatkozat źúliźthatő szeĺvezetrő|

|7. Az adásvételi e|őszerzodéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok
Ať
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Atlátható szervezet:

A20I1. évi CXCVI. tv. 3. $ rendelkezései alapjan źú|źúhatő szervezet:

1. átlótható szervezet:

a) az á||arn, a költségvetési szerv, a köztesttilet, a helý önkormányzat, aĺemzetiségi önkormányzat, a
társulás, az egyházijogi személy, az o|yan gazdá|kodő szervezet, amelyben az á||amvagy a helyi
önkormányzat kiilön-kĺilön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezit aĺemzetkÍczi szervezet,
a ktilftildi źů|am, a kíilfiildi helyhatóság, a kiilftildi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai
Gazdasági Térségľől szóló megállapodásban részes állam szabźlyozott piacźra bevezetett
nyilvánosan miĺködő részl énýársaság,

b) az oľyaĺbelfiildi vagy kĹilftildi jogi személy vagy jogi személyíséggel nem ľendelkező gazdźt|kodő
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tu|ajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a teľrorizmus ťlnanszirozása megelőzéséről és
megakadályozásáró| szóló törvény szeľint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasźryi Térségľő| szóló megáIlapodásban részes
államban, a Gazdasági Egyi.ittmiĺködési és Fejlesztési Szeľvezet tagźt||amźhan vagy olyan
á|lamban ľendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adónatás
e|keľĺiléséről szó|ó egyezménye van,

bc) nem minőstil a társasági adóról és az osztalékadóról szó|ó törvény szerint megllatfuozott
ellenőrzött ktilfr ldi tarsaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben k<jzvetlenül vagy kĺizvetetten t<jbb mint Zío/o-os tulajdonnal,
befo|yással vagy szavazati jogga| bíľó jogi szemé|y, jogi szemé|yiséggel nem rendelkező
gazdá|kodő szewezet tekintetében aba), bb) és bc) a|pont szeńnti feltételek fennállnak;

a) az a civi| szewezet és avízitársulat, amely megfelel a kcivetkező fe|tételeknek:

c a) v ezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civi| szervezet és a vízitźrsulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem át|áthatő
szervezetben nem rendelkęznek 25%o-ot meghaladó részesedéssel,

cc) szé|dle|ye az Európai Unió tagźi|amában, az Európai Gazdasźryi Térségľől szóló
megállapodásban ľészes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesĺési Szeľvezet
tagá||amában vagy olyan államban van, amellyel Mag;ĺarországnak a kettős adőztatźs
elkerüléséről szó|ó egyezménye van;

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

a/ jogosu|t e jogi személy vezeto tisztségviselói vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének
megvá|asztására és visszahívására, yagy

b) a jogi személy más tagtraiva|vagy részvényeseivel kötött megállapodás a|apjánegyedül rendelkezik
a szavazatoktöbb mint otven száza|élával:

3. $ (2) Az (Í) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésró| a szerződő
felnek cégszeríĺen aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat a|apjáĺ kötött
szerződés semmis.

26-
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Avant.lmmo MémÖkiés |gazságugyi Szakértöi Kft. T: 06-30/908-1995
1031 Budapest, Városfalkoz 5' e-mai|: avantimmo@t-online.hu

INGATLANFoRGALM| SZAKVÉLEMÉNY
a Budapest Vll|. Bauer Sándor u. 9-11.

35128 hrsz a|atti kivett |akóház udvarró|,
műszaki, újrae|őállítási érték a|apján

Budapest, 2a17. május 06.
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Avant. l mmo MérnÖki és l gazságü gyi Szakěrtői Kft 2

ÉnľÉrceÉ$ BEoNYĺĺvÁľY

A kívü|jegyzett kivett |akóház udvar ingat|an műszakiforga|mĺ értékét, újraelőál|ítási költség.
ből, avulássaĺ számítva, a fordu|ónapon, az a|ábbiak szerint á|ĺapítottuk meg:

Övezeti besoro|ás: Magdolna negyed
Építésiovezet
Fo|dteruĺet mérete m2

Foldterü|et értéke Ft

Beép ített szintterĹj|et m2 foldszint
A földszint mĹĺszaki forga|mi értéke Ft
A pinceszínt a|apterülete m2

A pinceszint műszaki forga|mi értéke Ft
Felépítmények műszaki foľgalmi értéke kerekítve Ft

Forga|mi műszaki érték összesen telek + felépítmény Ft

Lí-V|l|.í
í 398

288 6{0 000
366,99

í6 363 638
86,15

646 125
'l7 oío oo0

305 620 000

3'ä}4+ĺ L--^$łA
Bártfai Lászĺó

ok|' ü' mérnök
ingat|anforga|mi igazságügyi szakéĺtő

Budapest V|ll' Baueľ Sándor u. 9-11. 35128 hrsz
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Avant.Immo MémÖkĺés lgazságugyi Szakértői Kfi

í. Előzmények

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt' megbízási szeződése alapján az Avant.]mmo
Mérnöki és ĺgazságĹigyi Szakértői Kft. elkészítette a kĺvtjljegyzett |akóház ingatĺan mtjszakĺ
forga|mi éńékbecs|ését. Megbízásunk nem terjed kĺ a he|yiségek és lakások egyenkéntifel-
mérésére és egyenkénti értékbecslésére.

2. Alapelvek' feltéte|ek

- A megbízók által rende|kezésre bocsátott adatok valódiságát és teljességét nem vitattuk'
- Az átadott adatok rogzítésén tú|jogi természetű vizsgá|at nem tortént'
- A vizsgálat soľán az ingatlant szemrevételezésse| minősÍtettÜk, más jellegű, invazĺv, statĺ-
kai diagnosztikaĺ vĺzsgá|at nem tortént.
- Potencĺálisan veszélyes korĹi|mények, anyagok előfordu|ását nem rogzítettĹik, ezekért, i|let-
ve a fe|fedezésukhoz szĺikséges szakértelemért nem vise|Ünk felelősséget'
- A forgalmi érték meghatározásánál az ingat|an egészben torténő értékesĺtését tételeztÜk
Íe|. P'z ingatlant tehermentes, birtokba vehető állapotban értékeltĹik.
. A szakvé|emény kizárólag az 1. pontban leírt célra készü|t, bármely egyéb célra torténő
fe|hasznáĺása nem engedélyezett. Az értékbecs|és váĺtozatlan korÜ|mények esetén 180 na.
pig haszná|ható fe|.
- A szakvéleményben szereplő érték mindig egy adott időpontra -a fordu|ónapra- vonatkozik,
mełt az érték nagysága folyamatosan vá|tozik. A befektetők és tulajdonosok az adott va-
gyontárgyat, a gazdasági, politikai, jogĺ környezet változását és az ezekkel összefĹiggő koc-
kázatot minden ĺdőpontban, újabb információk birtokában másként ítélik meg'
- Minden adat és tény, ami a szakvéleményben szerepel, legjobb tudomásunk szerint he|ytál.
ló és pontos. Felkutatásuk során az elvárható gondossággal jártunk el, de nem vátlaiunk
feĺe|ősséget o|yan adat, vélemény vagy becslés pontosságáéri, amit mások adtak át ré-
szünkre.
- A szakvélemény kízáró|ag a megbízó részére készÜ|t, ilĺetékte|enek semmilyen formában
nem haszná|hatják fe|' Nem hozhatók nyilvánosságra sem a dokumentum részeĺ, sem egé.
sze a készítő e|ózetes írásbelĺjóváhagyása né|kĺi|. A szakvélemény a Ptk. s6.s (14) bekěz-
dése a|apján tĺirvénnyel védett szellemi a|kotás.

3. Tanrisítvány

A sza\vý|emény készffie tanĺisítja, hogy az általa tett megá|lapítások igazak, és helytá|loak,
a megbízott'függette-n, és díjazása nem fĹigg a megállapĺtott ertexto|. Ávé|eményben Íog|a|t
elemzéseket, véleményalkotásokat a korlátozó feltéte|ek határolják be.

4. Az ingat|an |eíľása

Környezet
-Beépíteitség A 9. sz. terĹl|et beépítetlen , a 11' sz' korábbi

o|dalhatárokon ál|ó U a|apraizú
urca Durt(olata Aszfalt és kockakő

]rJ'ąroa Díszburkolat
nU|äti Utcán

-^ozosseg I Koąlekeclési megálló 5 percen belulelérhető
5 percen be|Ĺl| e|érhető
Mérséke|t

l-r,IuleÍuIef

**=!lgę 1398 m'
lę

.$!t, épĹi|ette| és kerítésse| bekerített

Budapest Vl||' Bauer Sándor u' 9.11. 35128 hrsz
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Avant' lmmo Mérnokĺ és |gazságÜgyi Szakértői Kft. 4

Az épiilet ie||emzői
Szintszám Pince + foldszint csak a 11. sz. alatt
Éoítésiév 1880.
A|apozás Sávalapozás
Fugqő|eges teherhordó szerkezet Téola
Fodémek Tégla bo|tozatos pince, fagerendás zárőfo-

dém
Tető kia|akítása, héja|ása Magasteto, cserép héja|ás, felÚjított állapot

ban
Mtjszaki á|lapota, szemrevéte|ezésse| Gvenoe 20 %
Homlokzati repedések, sÜ|lyeclés H aĺszál repedés, fe| Ĺileti repedés
Pince ál|apota, beiárat magassága Mzes. beiárat 1.60 m
Pad|ás áĺ|apota Gyenge, az ácsolat korhadt
E|ektromos enerqĺa KözÜzemi hálózatra csatlakoztatva
Vízellátás Koztizemi há|izatra csatlakoztatva
Gázvezeték Kozuzemi há|ózatra ąsatlakoztatva
Csatorna Kozüzemi hálózatra csatlakoáatva
Szemétszállítás Kózüzemĺ szo|oá|tatás
Tulaidoni lap lll. oldal TeIekalakítás

A |akások. helviséqek iellemzői
Közos tu|aĺdoni hánvad 1 Qa o/o ĺinkormányzatĺ tu|aidon' nem táľsasház
A|apteruIet foĺdszint 366,98 m'
Alaoterü|et oinceszint 86.15 m'
Lakások száma 13 db + raktár' mosókonvha. |éocső. kaouali
Belmagassága Lakásokban és a he|viségekben 3'17 m
Táĺo|ás Udvaľi beiáratú lakások
Komfortfokozat Aĺtalában komfoľtos, a lefalazott lakásokba nem jutot-

tunk be
Tulajdonos Bo. Vl||. ker. onkormánvzat1l1
Elektromos enerqĺa Közüzem hálózatra csatlakoztatva. méróóra van
VízeIlátás KÖzüzem hálőzatr a csat| akoáatva
Gázvezeték Kozüzem háĺózatra csat|akoztatva. mérőóra. van
Csatorna Közüzem i há|őzatra csat|a koáatva
Szemétszá|lítás Közuzemi szo|qá|tatás
Feliiletképzések típusa Vegyes típusok
FelÜletképzések állapota A|talában gyenge, vizes, beázott

É rtérmóaosító tényezők

Ertéknove|ő ténvezők Naqv fö|dterulet kĺs |akásszám
Tető felúiítás

Ertékcsokkentő tényezők Nem társasház
Tańószerkezeti gvenqeséq
Falnedvesséo. reoedések. oenész
Gyenge, gazdaságosan nem fe|Újítható mű-
szakiáĺlaoot

Budapest Vtĺl. Bauer $ándor u. 9.11' 35128 hrsz
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Avant.Immo Mérnoki és lgazságügyi Szakértői Kft.

s. Értértépzés

5.1. Az ingat|an éľtéke|ésének módszeľe

Rz Á||óeszkoz Értétetok Európai Csoportja CľEGOVA) ajánlása alapján az ingatlan jellegére
va|i tekintette|, az Újraetoá||ítělsi értékbó| avulással számított műszaki érték megál|apítás
módszerét alkalmaztuk. Fĺgyelembe vettĹik a25ĺ1997. (Vlĺl. 1.)' a módosító 3212000 (Vll|.
29,) sz, PM, az 54ĺ1997, (Vll|.1.) FM sz. rendelet, az European Valuation Standards (EVs)
2oo3. 2012' évi értéke|ésĺszabvány, a Budapest, Józsefvárosi Önkormányzat 16/2005' (lV.
20.) és a módosító 55/2006 (X|l. 15.) rende]et e|őírásaĺt. Az a|apadat szo|gáltatást valósá-
gosnak fogadtuk el. F<ildmérésre, helyszíni, egyenkénti a|apterü|et fe|mérésre és egyenkénti
forga|mi érték meghatározásra nem szólt a megbízásunk, eá a megrende|és és munkadĹ
junk nem tarŁa|mazza. Az épĹi|et nem társasház, tulajdoni hányadok nĺncsenek. A közos teru-
|etek (kozlekedők, kapualj, stb. ) a szintterĹiletbe beleszámítanak.
Az ingat|anok értékelése osszetett feladat' Ezért he|yszínĺ szem|ét tartottunk, fényképeket
készĺtettünk, szóbeli tájékoztatást kaptunk, komyezettanu|mányt végeztünk, és az Önkor-
mányzatnál ĺnformálódtunk. A forgalmi érték megá|lapításához felhasználtuk a NAV Illetékhí-
vatalĺ, a nyomtatott és az e|ektronĺkus szaksajtóban felleĺhető, valamint a más szakcégek
á|tal rendelkezésünkre bocsátott árakat, és az Avant.lmmo Kft. adatbázisának információit.
Az Angol Királyi Vagyonértékelók szövetsége (Rlcs) szerint az oMV (open Market Va|ue)
azaz a nyí|t piaci éńék az az ár, amely osszegért egy Vagyontárgyban való érdekeĺtség mé|-
tányosan, magánjogi szerződés keretében készpénzért a |egnagyobb va|ószínűséggel elad.
ható. A pontos ár csak versenyeáetéssel állapítható meg'

Feltételei:

. Az e|adó haj|andó az eladásra.

. Az adásvételi tárgya|ások |ebonyolításához figye|embe véve a vagyontáľgy jelĺegét, és a
piaci he|yzetet, ésszerű hosszúságÚ időtartam áĺl rendelkezésre.
- A tárgya|ás ĺdőszakában az éĺték nem változik'
- A vagyontárgy szabadon kertj| piacra, meghirdetése megfe|elő nyilvánosságga| torténik.
. Aĺtaĺánosti| eľtérő speciá|ĺs vevői kulon ajánlatot nem veszünk figyelembe'

fu^
Budapest Vlll. Bauer Sándor u. 9.11' 35128 hrsz
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Avant. |mrno MérnÖkĺ és lgazságĹigyĺ Szakértői Kft. 6

Nettó szintterü letek d igitá| is mérések a|apján

Lakások és helvĺséoek a|apterü|éte Nettó a|aoterü|et m2

F1 Lakás 34.73
F2 Lakás 32.67
F3 Lakás 21.38
F4 Raktar 10.13
F5 Lakás 20.63
F6 Lakás 43,52
F7 Lakás 20.63
F8 Lakás 21.16
F9 Lakás 18,38
Fí0 Lakás 22,10
F11 Lakás 17.77
F12 Lakás 18.48
F13 Lakás 29,26
F14 Lakás 21.72
F l. Kapuali 11.52
F ||. Lépcső 4,68
F ll|, Mosókonvha 5.6?.

F lV. Lomtáľ 7.50
F V. Léocső 5.10
Fö|dszint tsszesen 366.98
Pĺnceszĺnt 86.í5
Épu|et Összesen 453.í3

A |efa|azott, |ezáĺt ingatlanokba nem |ehetett bejutnĺ, a mért adatok tájékoztató je|legĹĺek

Budapest Vĺll. Bauer Sándor u. 9.11. 35128 hrsz
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Avant. lmmo MérnÖki és lgazságÜgyi Szakértői Kft. 7

5'3. Fö|dterÍilet értékelés

lnírastruktúra, közmŰvek az utcán

Inírastruktúra, közmrjvek a telken

Korrigá|t Íaj|agos forgelmi érték Ft/m,

,{,
'#

Budapest V|ll. Bauer Sándoľ u. 9-11. 35128 hrsz



Avant.lmmo Mérnöki és lgazságtigyi Szakértői Kft' I

Ą
I Szerkezeti e|emek (a|apok' főfalak) szemrevéte|ezés

Gyenge, szigetelés hĺbás' csök-
kent teherbírású 20 %

z- KozÖs teĺü|et, pince szgmÍevéteIezés Gyenge 20 %

? Kozos terÜlet, pad|ás szemrevét€lezés Gyenge 20 %

Utcaihomlokzat szemrevét.e|ezés GyengeZ5 o/o

Udvari hom|okzat, be|ső udvar szemrevétglezés Gyenge 20 %

Fďé|szék szemíevéte|ezés Kôzepes 50 %

7 Tetofedés szemrevéte|ezés Kôzepes 50 %

8 Kémények Szemrevéte|ezés Gyenge 20 %

Y Csapad ékvíz elvezető ereszek Szemrevátelezés Jó 5o o/o

10 Gázbekötó Vezeték szemÍevéte|ezés Megfe|e|ő 40 %

11 SzennyvÍzvezeték (kozÖs) sfemÍevételézés Gyenge 20 %

5.4. Az'épÜ|et miiszaki á|lapota

5.5. A |akóház műszaki értékelése újraelőá||ítási kii|tségből, avu|ássa|

Fĺĺldszint, lakások és helyiségek

Pinceszint

Fizikai ál|apot % 20
Funkcionális állapot % 50
Környezetiá||apot % 50

Újrae|őállítási Ko. Ft/mz 150 000
Pinceszint alapterü|ete m2 86,15
Epítmény számított értéke Ft 646 125

Felépítměn!Íek összesen

Lakóház fo|dszint Ft 16 363 638
Lakóház pinceszĺnt Ft ô46 125
Építmények ĺorgp|mi ertéke osszesen Ft 17 009 763
Épĺtmények forgaĺmi értéke kerekítve Ft í7 0í0 000

Ł?:i13j:tti ĺemez garázsok és nyĺtott tárolók értéke csekély a foldterĹi|ethez képest, a for-ga|ml erték meghatározásánál nem vettiik figye|embe. Építési és haszná|atbavéte|i enge.
délyt a garázsokról nem láttunk, ä iui"iaoni lapon és az tngatlanvagyon kataszterben nem
sżerepe^lnek^

Fĺzikai á|lapot % 35
Funkcĺoná|is á||apot o/o 70
Kornvezeti á|lapot % 70

Úirae|oállítási kto' FUmz 260 000

Felépítménv aĺapteru|ete m2 366.98
Epítmény számított értéke Ft 16 363 638

Budapest Ml|. Bauer Sándor u. 9-11- 35128 hrsz

\c\



Avant'|mmo MérnÖkĺ és lgazságugyi Szakértői Kft' I

5.6. osszesités, földteriilet és felépífrľtények miiszakiértéke Ft

Épĺtésiovezet
Fo|dteľulet értéke Ft

Beépített szintterület m2 fo|dszint

A fö|dszĺnt műszakiforga|mi értéke Ft

A pinceszint alaPterulete m2

A pinceszint mĹĺszakiforga|mi éńéke Ft

Fe|építmények műszaki forg alm i értéke kerekítve Ft

Forga|mi műszaki érték összesen teĺek + felépítmény Ft

L'l-VlIl.Í
288 610 000

366,98
í6 363 638

86'í5
646 125

17 0í0 000

305 620 000

Budapest V|ĺl. Bauer Sándor u. 9.11' 35128 hĺsz *&



Avant. I mmo MérnÖki és lgazságÜgyi Szakértói Kft. 10

6. Forgatmi érték meghatározása összehasonlító adatok alapján

6.Í. Földszint, |akások és helyiségek

A fe|építmény értéke tartalmazza a kozös tertiletek és a foldterĺi|et értékét ĺs. Az FHB jelen.
tése szerint az é|énkülő keres|et miatt a használt lakások piacán reálérték novekedés va|ó-
szĺnűsíthető.

łĺt

Fajlagos ár (FI}m,

Az épü|et kora' mtjszaki á|lapota

Épůleten belÚ|i íekvés (ut€], udvaÍi. em.)

Budapest Vlĺ|' Bauer Sándor u. 9.11, 35128 hĺsz
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6.2. Pinceszlnt

71 810

.ľľ'1:!".ľlľó módszerrelszámĺtott értékbecs|és a ku|onleges körÜlmények, a
:z?m' nagy foldterü|et, a lakások, helyiségek és az épi.llet lerońlott á||apota miatt
l.kelhető eredményt aoott, eiéń-il on'äil"n kívul hagytuk.
i.t, '.

Lakások és hęlyiségek forqalmi értéke Ft 88 080 000
Pinceszint forga|mi értéke Ft 6 370 000
Osszesen Ft 94 450 000

kis lakás.
nem érté-

Budapest V||l. Bauer Sándor u' 9-1 í. 35128 hrsz



Avant. I mmo MérnÖki és ĺgazságtigyi Szakértcĺi Kft'

Műszaki leírás, diagnosztika

A tárovi kivett |akóház, udvar megnevezésĹi ingatlan a T-74242 ttszámú ténajz alapján a

35ĺ 2ě és a 35129 hrsz ingatĺanok egyesĺtésével ke|etkezett 35128 hrsz a|att.

A 351 29 hrsz Bauer S. u. 9. alatti telek beépítet|en, egy db utcára nyíló trapéz|emezbő| ké-

szített garázs, ĺ||. a telken belül 5 db hulĺámlemez garázs és 2-3 db oldalt nyĺtott tároló taláĺ-

ható rajta. Az építményekrőltervrajzot, engedé|yt nem láttunk, tu|ajdoni |apon és vagyonka-
taszterben nincs nyoma. A teĺek felszíne sík, a két hosszanti oldalon épÚletekkel, az utca-

fronti és hátsó oĺdalon fémlemez kerítésse| bekerĺtett. A te|ken aszfaĺt és beton térburkoĺat

található'

A Bauer s. u' .11. sz alatti pince + foldszintes éptiletet nem a|akították társasháĺzá, 10a o/o

onkormányzatitulajdon. A lakóház 1880-ban épÜlt, o|dalhatárokon álló U a|akú beépítéssel.
Az egyesített te|ek jól használható, kedvező o|dalarányú tégla|ap. Az épü|et utcafrontja a
korábbi te|ek te|jes szélességét e|fog|alja, kőzépen kétszárnyú te|ĺ fa kapu ta|álható, csak
gya|ogos bejárás lehetséges. Az udvaron toredezett, megsÜllyedt, hul|ámos térbeton burko-
lat talá|ható, növényzet nincs'
.A |akiház kő és tég|a sávalapozással, szĺgeteletlen tomor agyagtég|a fe|menő fa|akka|, szĹ
|árd pince, fagerendás foldszinti fodémekkel késztj|t. A falak a szigete|és hibája miatt vĺze-
sek' Az utcai és az udvari homlokzat vako|at szennyezett, több, mĺnt 50 Yo-ban hiányos. A
tetó az utcafronton nyereg az udvari szárnyakon félnyereg kialakítástj, cserép héjalású. A
tetőszerkezet, a héjalás, az ereszcsatorna és az ereszdeszkázat fe|újĺtĺitt á||apotú'
Az épü|etben 13 db fo|dszintĺ |akás és 3 db nem lakás céĺti heĺyiség található' A |akások egy
részét |efa|aáák, belső á|lapotuk nem ismert. A lakások udvari nyílászáróĺtobbnyire régĺfa.
.keretes, egyszeres üvegezésűek, gyenge állapotban. A lakások falai vizesek, fa|nedvesség,
penészedés, beázás |átható.
A pad|ás |épcsó korhadt, rálépéskor töľnek a lépcsőfokok, a padlást oSB lapokkal lezár1ák.
A pince az udvarró| nyí|ik, bejárata 1,60 m magas, nem szabványos' A tég|a boltív legna-

belmagassága 2,0 m. A pince Vĺzes, szemetes, |omtalanítás szÜkséges.

Á |akóház mŕjszaki á|ĺapota gyenge' kialakítása, kora, a nagy foldterü|et és a kis |akásszám
]miatt, a gazdaságosan nem felÚjĺtható kategóriába tartozĺk.
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B U DAP EsT pŐvÁnos vl| l. KERÜ LET JózsEFvÁRos oľ xonmÁNYzATA

KÉPVE ELŐ.ľesĺÜlETÉN E K

66/2007.(x||. í 2.) RENDELETE
ĺ ozse rvÁRos KERÜ LET| ÉPĺTÉsl szABÁLYzATÁRoL (J oKÉsz} .

Budapest Főváros Vĺ|ĺ. keľü|et Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testĹilete a helyion-
kormänyzatokrólszóló, módosĺtott 1990. évi !|V Jcirvény 16' $-ában, valamint az épĺtett
környezet a|akításárólés védelmérőlszóĺó 1997. évi Lxxv|l|. törvény 14. s (9) bekezdésé-
oeń Ŕápott fe|hatalmazás'alapján mega|kotja Budapest Józsefiĺáros Kerületi Építési Szabá|y-
iatát (tbvábbiakban JlKÉsz).

Lí.Vllljelű zártsorú beépÍtésii, nagyvárosias |akóteľii|et építési övezeteinek részletes
e|óírásai

í.s

(1) Az L1-Vl|| je|ű épÍtesĺ ovezetek terĹi|etén
a) Az épü|etek foldszinti beépítési mértéke - teremgarázs, intézményi, kereskedelmi

funkcĺó létesí.tése, il|etve ezek vegyes a|ka|mazása esetén * az L1-V|ll-S kivéte|é.
ve|- elérheti a 100%-ot.

b) A felső szintek beépítési mértéke, a már meg|évő épu|etek utó|agos udvar|efedése
esetének kivételéve|- nem haladhatja meg az e|óírt beépítési mértéket'

. c)1 Az építési ovezet területén |étesítendő új |akóházban kiskereskede|mi rendeltetési

']. egység csak az épü|et pinceszintjén, fo|dszintjén, valamint e|só emeletén alakítha-i. tó ki, a bruttó kereskedelmĺ céltj szintteru|et legfe|jebb 1.000 m2 |ehet'
d) Az övezetekben létesíthető' lakófunkcĺit nem tarta|mazó közintézményĺ és szállás-

i je|legrĺ intézmények épu|eteinek beépítési mértéke az 1. számÚ táb|ázatban meg-
határozott mértéktőle|téľő lehet, fĺildszinti beépítés elérheti a 100%-ot, foldszĺnt

^ 
fo|otti beépítés elérheti a 80 Yo-ot, az L1.V|l|-S jelű építési övezet kivéte|ével'

e). Meg|évő tetőtér. kizárólag a meg|évő tetősíkok megtartásával - beépíthető, de az. ' ingat|an beépÍtése az 5,0-os szintterü|eti mutató értékét nem ha|adhatja meg.

f)3.alapfokú onkormányzatifęladatokat el|átó ĺntézmények esetén az építménymagasság
. l . . í ' számú táb|ázat' szerinti |egkisebb éľtékének |egalább 6,00 méternek kell ĺenni. A
] csatlakozásná| az i|leszkedés szabá|yait kel| a|kalmazni'

" Egységes szeľkezetben a12ĺ2a08'(Ill'ls) sz. önk. ľendelettel,
MoDosIToTTA ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBEFOGLALTA A 35/2008.(Vt.l8.) oNK. RENDELET
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ľ:o::n:* a 15/2015.(III.3t.) ŕĺnk. ręndelet 10. $, hatá}yos 2015. ápľiĺis 3-tó|.

ľľ::llaľtottaaz 
50/20|l. (x'19.) önk. ľendęlet 12'$ (1) bekezdése, hatályba lép 2011.10'l9{nąĺĺĺd1ĺ1ottaa 48/2014,(Xil.05') önk. ľendelet 9. $ (1) bekezdése, hatályos f0ĺ4. ó*embeľ S.tol.

Budapest Vl||' Bauer Sándoľ u. 9.11. 35128 hrsz



Avant.Immo Mérnoki és |gazságügyi Szakértőĺ Kft' 14

Az építési ovezetek terĹi|etén a telkek és az építmények kia|akítására vonatkozó para-
métereket a 1 . számÚ télb|ár:at taĺta|mazza'

1. sz. táblázat

saroktelek esetén
mélygarázs létesĺtése esetén

legkĺsebb kĺa|a-
kĺthato

.o
E
'6
.o
.ô.
.o
o
-o

terep
szint
alatti

beépĹ
tési

mértéke

építménymagas-
sága

Budapest V|l]. Baueľ Sándor u' 9-11. 35128 hrsz
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Lemez kerítés és garázs

9. sz. a|attite|ek és garázsok

Lábazat

Kapu bejárat

9. sz. alattite|ek és garázsok

1 1. sz. a|atti be|ső udvar

Budapest Vlll. Bauer Sándor u. 9.11. 35128 hrsz
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Udvar

Udvar a kapualj feĺé

Ereszcsatorna, deszkázat

Lezárt |akások

LezáĺIpad|ás feljárat

Budapest Vl||. Bauer sándor u. 9-1í' 35128 hrsz
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