
Páilvázati felhívás

A Budapest Főváros VIil. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat a Képviselő{estület
....számú hatźrozata atapján nyilvános pál|yázatot hirdet a Budapest VIII. kerület, Jőzsef

utca f5. szálm a|atti,35205 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére.

t. A, pá|y ázati fe|hívás kőzzététe|e

A pá|yázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabá|yzat LĹ. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáb|ź!én, a Bonyolító
ügyféIfogadásra szo|gátló helyiségében, a Józsefuáros című helyi lapban, az onkormźĺnyzat és a
Bonyolító honlapján, továbbá az onkormányzat és a Bonyo|ító számáłra elérhető k<iltségmentes
hiľdetési felületeken, egyéb rendelkezésreźů|ó inteĺnetes hiĺdetési portálokon tesziközzé.

A Kiíró jogosult a veľsenyeztetési eljárást annak báľmely szakaszźlban indokolás nélkül visszavonni,
és eľľől köteles hiľdetménfi kifriggeszteni. A versenyeztetési eljárrás visszavonása esetén _
amennyiben a dokumentáciőt az aján|attevő ellenéľték fejében kapta meg _ a Kiíró köteles az
ellenértéket visszafizetni. A pá|yázati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más
esetben nem fizeti vissza.

2. A'pá|yázatĺ kiíľás adatai

Apá|yázat kiírĺíja:

A pá|y ázat Bonyolítój a :

Apá|yánztjellege:

Apá|yázat cé|jaz

A páIy ázati dokumentácĺó díj a:

A pá|yázati dokumentáció ľende|kezésre
bocsátásának feltétele:

Az ĺnga(lan mĺnĺmális vételáľa:

Az ajńn|ati biztosíték összege:

Az ajánlLatĺ biztosíték beÍizetésének módja,
szám|aszámz

A páiy ázattal éľintett ingatlan megtekinthető:

Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi
onkormány zat (IO82 Budapest, Baross u. 63 -67 .)

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (L082
Budapest, Baross u. 63-67.)

nyilvános, egyfordulós pá|y ázat

tulaj donj og átruházás (elidegenítés)

50.000,- Ft + ÁFA

- a pá|yázati dokumentáció díjáről szóló banki
befizetési bizonylat

- a pá|yázati dokumentációt cég á|ta| a|áírásta
jogosult szemé|y vagy meghatalmazottja veheti
át e|fue egyerterctt időpontban

1,97.090.000,- Fr

20.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosíték befizetése
csak magyaľ forintban teljesíthető, értékpapínal,
garanciaszerződéssel, zá|ogtárggya| nem
helyettesíthető.

átutalás, a lőzsefvźnosi Gazdálkodási Központ
Zrt. K&H Banknál v ezetett 10403387 -0002885 9-
00000006 számű szám|ájára

2017.09.12. és 2017.10J1-. kozott ,f e|őzeÍes
i dőpo nt e gyezteté s a|apj án. Időp ont głYś$eté se a
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Az ajánlati
hatáľideje:

biztosíték beéľkezésének

Józsefváľosi Gazdá|kodási Kclzpont Ztt.
Önkormányzati Hźnkeze|ő IrodźĄán lehetséges
(1084 Budapest, Tavaszmező u. 2., Te|.: 06-1'-

2r0 - 4928, 0 6 -L -f10 - 49 29)

fO17.I}.If. f4N őra. Az aján|ati biztosítéknak a
megjelölt határidőig a bankszámlĺára meg kell
érkeznie.

2OÍ7.IO.L3.1000 óľa.

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 1084
Budapest, Őr u. 8. I. em. Elidegenítési Iroda.

2OL7.IO.I3.I}t óra.

Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt., 1084
Budapest, Őr u. 8. I. em. Elidegenítési lroda. Az
ajźtn|aÍtevők a pźiytnatok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros
onkormányzat Képviselőtestülete vagy
Yárosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottsága, a
66l20L2. (xII.13) önkormányzati rendeletben
me ghatár ozo ttak szeri nt.

2or7.11..09.

magyar

Budapest VIII. kertilet, József u.25.

35205

kivett lakóh áz, udv at, gazdasági épiilet

882mr

összközműves

az ingat|an jelenleg több béľleti joggal terhelt; a

Magyar Államnak és Budapest Főváros

onkormányzatźnak el<ívásárlási joga van; az

ingatlan egyebekben per-, teher- és igénymentes.

A pá|y ázatok leadásának hatáľidej e :

A' pá'Jy ázatok leadásának helye :

A pá.Jy ánatok bontásá nak időpontj a :

A. páiy ázatok bontásának helye :

Ä. pá|yázat eľedményét megállapítő szew ezetz

A páiyázat elbíľálásának hatáľideje és a
váľhatĺi eredményhiľdetés :

A' páiy ázati elj áľás nye|ve:

A pá|yázatta| kapcsolatban
informácĺó kéľhető:

3. A páiyázattal éľintett ingatlan:

Címe:

Helyľajzĺ száma:

Megnevezése:

Alapteľülete:

Ktizmĺĺ ellátottsága:

továbbĺ Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ
Elidegenítési Irodáján

T el. : 0 6 -1. -f1. 6 - 69 61.

*š
Teľheĺ:
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Az ingatlanra vonatkoző ľészletes adatokat a páIyázati kiírás mellékletét képező ingatlanfoľgalmi
szakvélemény tartaImazza, Az ingatlan övezeti besorolása: Ll.VIII-I.

Kiíró felhívja a ťrgyelmet, hogy

- aÍ\ęmzeti vagyorľól szóló 2011. Cxcvl. tiiľvény 14. $ (2) bekezdése a|apján aMagyarAllamot
minden elővásárlási jog.jogosultat mege|őző e|ővásár|źlsi jog illeti meg. Az e|ővásárlási jog
gyakorlására a Magyar Allam részére fennálló határidő az e|ővását|ási jog gyakoľlására felhívó
értesítés postĺáľa adásának napjátó|' számitott 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991.
évi xxxIII. tv. 39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Főváiosi onkormányzatnak elővásáľlási
joga van.

4. Apő|yőzat célja, taľtalma

Az elidegenítésre kertilő ingatlan a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkoľmányzat
kizáľólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére anemzeti vagyorľól szőIő 201'1. évi CXCVI. tĺirvény, a
Budapest Józsefuárosi ontormanyzat vagyonźlról és a vagyon felętti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet, valamint a Képviselő-testület II2l20|7. (V' 11.)
számű határozata (Versenyeztetési Szabál y zat) v oĺatkozik.

A nyertes pá|yáző apá|yázat elbírálásáról szóló értesítéskézhemételét követő 30 munkanapon belül
köteles e|ószerzodéSt kötni. Az e|őszerződésben felek arľa vállalnak kötelezettséget, hogy a lakásolaa
kötött valamennyi béľleti szerződés megszűnését követően, az utolsó bérleti szeruodés megszíĺnéséről
szóló eladói éľtesítés kézhezvételétólszámított 30 munkanapon belül adásvételi szerződést kötnek.

Nz e|őszerződés aláírását követően eladó haladéktalanul megkezdi az épi|et kiürítését, amelyľe 12

hóńáiios határidőtvá||a|. Amennyiben a vállalt határidőn belü| az ingatlan kiĺirítése nem megy végbe,
ęmiatt pedig a birtokbaadáS nem történik meg, akkor az Önkormányzat, az épi|et kiürítése
megkezdése napját mege|őzó hónapľa előíft, lakások bérbeadásából származő bér|eti díj bevétel 1/30-
ad,iészének megfelelő összegíĺ napi kötbért fizet Vevőnek, azza| a kikötéssel, hogy amennyiben az
Önkormányzat éľdekein kívül felmeľülő ok miatt nem taftható az ingat|an átadására kijelölt határidő,
kötbér kötelezettség az onkorm ány zat teľhére nem kelętkezik.

Kiíró lehetovéteszi, hogy a vevó a véte|fuat

- egy cisszegben, vagy

- banki hitel felhaszná|ásźxa|

egyenlítse ki'

Vevő a vételáľ

a) egy összegben töfténő megfizetése esetén _ az aján|ati biĺosíték és vételárelőleg ĺisszegével
csokkentett _ vételáľat az adásvételi szerződés megkötését követo 60 napon belül köteles az eladónak
megťĺzetni,

b) a vételár banki hitelből történő kiegyenlítése esetén, az áIta|a megajánlott véte|ár - aján|ati
biztosíték és vételárelőleg összegével csökkentett - 50%o-át a szerződés megkötését kĺjvető 60 napon
belül megfrzetni. A fennmaradó 50%okiegyenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely teljesítésére - a
Budapest Fováľosi onkoľmányzat, va|amint a Magyaľ Állam elővásárlási jogának gyakoľlására
ľendelkezésre álló hatáľidő lete|téről szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 munkanap éil| a
nyeftes ajźn|attev o ľendelkezéséľe.

A vételár megfizetésére vonatkozó határidő nem hosszabbítható meg, Äz aján|ati biĺosíték foglalónak
minősül'

Az ingat|an bitokbaadásának időpontja: az ingatlan kiürítését követően, az adásvételi szerződésbenn
meghatźrozott időpont. il
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Az adásvételi szerződés megkötésével a vevot terhelő kötelezettségek:

a) az iĺgat|anon található épületeket elbontja, a birtokbaadásától számitott 2 éven be|ül jogeľős

építési engedélyt szęÍęz,

b) az iĺgatlaĺbiĺokbaadásátő| számitott 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélý szeÍez,

c) a jogeľős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbéľ cisszege

15.000.000,- Ft; a jogeľős használatbavéte|i engedély megszerzésének 60 napot meghaladó

késędelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki
garanciaszerzodés megkötésével, vagy közjegyzői letétbe helyezéssel (a továbbiakban:
garanciaszerződés) biztosítandók. A garanciaszerzodésben foglaltak 60 napnál kevesebb
késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az e|ózoeken túl felmerülő késedelem esetén

vevo által ťlzetendő napi kotbér mértéke 30.000,- Ft.

Az adásv ételi szerződés me gkötéséve 1 kapcsolatban felmeľülő kö |tsé gek :

- I.670,- Ft/személy JÚB eljárásí díj,

- 5.500,. Ft + ÁFA eljárási dij,

- 6. 600,- F tl ingatlranl igylet ťoldhivatali elj árási illę1ék.

A Kiíró kikĺjti továbbá, hogy

a) a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljáľás soron következő
he|y ezettjével szeľződést kötni,

b) jogosult arra,hogy a veľsenyeztetési eljárást eredménýelennęk nyilvánítsa,

c) sztikség esetén az aján|attevőtő| az aján|at lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben
írásban felvilágosítást kérhet annak előľebocsátásával, hogy az aján|attevő ezze| kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eľędméĺyezheti a versenyeztetési eljárásban tett

aján7atábaĺ megfogalmazott feltételek olyan megváItoztsát, arĺely az értéke|és soĺán a beérkezett
aj ánlatok sorrendj ét módo sítaná.

Az aján|attevő tudomásu| veszi és elfogadja' hogy a Kiíró

a) az ajźn|attéte|i határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja' amit - az indok
megjelötésévęl - a Kiírás közlésével megegyezó helyeken, az eredeti benyújtási határidő Lejárta

előtt legalább 5 nappal köteles hiľdetményben megjelentetni;

b) jogosult az ajánIattételi felhívását a versenyeztetési eljáľás báľmely szakaszában indokolás nélktil
visszavoĺľrí azza|, hogy eľľől köteles a kiíľás közlésével megegyezo módon hirdetméný
megjelentetni,

c) a pá|yázaÍi biaosítékot a kiírás visszavonása, az eIjártls eredménýelenségének megállapítása
esetén' illetve - az aján|atok elbírálását követoen _ a nem nyeľtes ajánlattevők részéľe 15

munkanapon belĹil v isszaťĺzeti,

d) az ajén|ati biaosíték után kamatotnemťlzet, kivéve, ha a visszafizetési hatáľidot elmulasĺja,

e) a nyeľtes ajánlaÍtevó esetében a beťlzetett biztosítékot az aján|attevo á|tal fizętendo vételáľba
beszámitja,

Đ ĺęm ťlzeti vissza a nyeftes által teljesített biztosítékot, ha a szerzódés megkötése a nyertesnek
felľóható vagy éľdekkörében felmerült okból hiúsul meg. A vevőnek felľóható ok az is,' ha a
vételáĺat banki hitel felhasználásával klváĺja kiegyenlíteni, de a banki hitelt hatáľidoben nem

kapja meg, vagy az afizetési hatáľidő napjának 24 őráig nem érkezik meg eladó bankszäm|ájára.
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5. Az aján|at benyújtásának előfeltételei

Az ajtn|atbenyújtásának elengedhetetlen feltétele az aján|atibiĺosíték határidőig töľténő befizetése-.

A Kiíró az ajáĺl7atí biztosítékot apźiyázati felhívás vísszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megti|apitása esetén, illetve _ az ajttn|atok elbírálását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők részére
köteles 15 munkanapon bęltil visszafizętni.

ApäIyázaton való részvétel további előfeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje a pá|yázat tárgyát, az
ajtn7attétel fęltételeit - vagyis apźůyázati dokumęntációt _ és aztmagára nézve kötelezőnek tekintse.

A nemzeti vagyonĺól sző|ő 2011. évi CXCVI. töĺvény 1 l. $ (10) bekezdése a|apjźn, a pá|yázatoĺ csak
át|áthatő szervezęt vehet részt.

Az ajtn|at benyújtási hatfuido leteltét követően aján|atot a Kiíró nem vesz át.

6. A' páiyázaton ttiľténő résnéte| feltételei

Az aján|attevő részÍ. vehet a pá|yázaton amennyiben

a) az ajźtnl'ati biĺosíték összeget határidőben megfizeti, és az beérkezik a Kiíró által megjelölt
bankszámlára,

b) az ajánlatok leadásának hatźtidejéig az ajánIatát benyujtja.

7. Az aján|at tartalmi kłivetelményei

Az ajźn|attevőnek

a) az aján,latban közölnie kell a cégnevét, székhelyét, adőszámátladóazonosító jelét,
cégjegyzékszámźtt, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszám|a számát, elektronikus
levęlęzési címét, ha ilyenĺel rendelkezik.

b) az aján|athoz csatolni ke|| az aján|ati biztosíték befizetéséľől szóló visszavonhatatlan banki
átuta|ást v agy a bankszámla kivonatot.

c) az ajánlatban nyilatkoznía ke|| anól, hogy vźilalja a PáIyázati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leírt szerződéskötési és egyéb feltételeket,

d) az ajfutl,atban nyilatkoznia kell arľól, hogy rá vonatkozőan a 2015. évi CXLil. törvény 62. $ és

63. $-ban foglalt Ý.jzáró korÍilmények nem állnak fenn'

e) az ajáĺIatbat nyilatkoznia kell arról, hogy adó és adók mődjára behajtható kőztarÍozása nincs. E
ĺyí|atkozat męllé kęll csatolnia a NAV igazo|ástú anól, hogy nem ál1 fęnn köztartozása.

Đ az ajtnlatban nyilatkoznia kell arľól, hogy Kiíróval szemben béľleti dij tartozása nincs, tovtlbbá a
Kiíróval szemben szerzodésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az aján|atához csatolni kell a társaság 30 napnál nem ľégebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
képviseletére jogosultak a|áirási címpélđányának eredeti péIdźlĺyát vagy hiteles másolatát'

h) az aján|atban nyilatkoznia kęll arról, hogy nem á|I vége\szźlmolás alatt, ellene csod-, illetve
fęlszámolási eljáľás nincs folyamatban.

Đ az aján|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy anemzetí vagyonról szőIő 2011. évi CXCVI' törvény 3.

$ ( 1 ) bekezdés 1 . pontja szerint át|átbatő szervezetnek minőstil.

j) az ajálúatban nyilatkoznia kell arról, hogy az adźsvételi e|őszerződéssel kapcsolatosan Van-e
bármilyen módosítási j avaslat.

Az aján|attevőnek a ptúyázati e|járás során benyújtott aján|atát, továbbá az ajźtn|at mellékleteként
benyújtott valameĺnyi nyi|atkozattú cégszeru aláíľással kelľ ellátnia. Cégszerű a|áírás során a cég
képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek a társaság kézze|, vagy géppel írt, előnyomott, vagy
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nyomtatott cégneve aIá nevétlnevüket önállóaďegytittesen íĄaliaák a|á a hiteles cégaláirási
nyilatkozatuknak megfele lően'

Az ajtn|at benyújtásával egyidejűleg, aján|attevő jogosult a páLyázati felhívás mellékletét képezo
adásvételi e|oszerzodés tervezettel kapcsolatos észľęvételek, módosítási vagy kiegészítésľe irányuló
javaslatok megtételére arurak tudomásul vételével, hogy ezeket a Kiíró nem köteles elfogadni.
Ajánlattevő koteles nyilatkozatot tenni aľra vonatko zőan, hogy a pźúyázati felhívás mellékletét képezo
adásvételi e|őszerzódés tervezettel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre iľányuló
javaslatok kiíľó általi elutasítása esetén is fenntartja ajźnlatát.

Amennyiben az ajánlatÍevő észľevételei, módosításra iľányuló javaslatai a veľsenykor|átozás tilalmába
ütközőek, vagy egyébként jogsértoek, úgy azokat a Kiíró mér|egelés nélktil köteles elutasítani.

Hiánypótlási eljáľás során a páIyt.zati felhívás mellékletét képező adásvételi előszeľződés
tervezetekkel kapcsolatos észľevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok megtételére
nem kerĹilhet sor'

A Bonyolít ő aján\ott, tértivevényes levélben, hatáľidő kitíĺzésével fe|szo|ithatja az aján|attevot az
aján|atta| kapcsolatos formai vagy tarta|mi hiányosságok pótlására, amennyiben a szükséges
nyilatkozatokat, igazo|ásokat nem megfelelően' illetve nem teljes köľűen csatolta. Amennyiben az
aján|attevő a felhívás kézheméte|ét követően az abban megjelolt hatáľidőľe a hiáný nem' vagy nem
teljes köľiĺen pótolja, úgy aján|ata a hiánypót|ási határidő elteltének napjtt követő naptól
érvénýelennek minősül, és apá|yázat további ľészében nem vęhet ľészt'

A hiánypótlás nęm te{edhet ki az ajźtnLat módosítására.

Nincs helye hiánypótláSi felhívás kibocsátásának, és az ajźtn|aÍtevő aján|ata éľvénýelennek minősül,
amennyiben

a) az ajáĺ|ati biĺosíték osszege a pá|yázati |<tirás 2. pontjában meghatározott határidőn belül nem

kerül jóváírásra a Kiíró bankszámláján,

b) nem jelölmeg vételárat

Amennyiben ajánlattevő nem jelöli meg a véte|ár megfizetésének módját, Kiíró úgy veszi,hogy azt az
adásvételi szerződés megkcitése után egy összegben fizeÍimeg.

8. Az ajánlat foľmai kiivetelményei

Az ajźn|attevonek ajźn|atát egy eredeti és ery másolati példányban kell elkészítenie, feltüntefre az
adott példányon aZ ,,Eredeti aján|at" és ',Másolati aján|at,, megjelölést, melyeket ktilön - kiilön
sértetlen. lezárt borítékban kell bęnyrijtania. A példányok közötti eltérés ęsetén az eredeti példány
érvényes.

Az aján|at első oldalán kell elhelyezni a megfeleloen kitĺiltott ,,Jelentkezési lapot''' a második oldalon
a kitöltött ,,Ajźnlati összesítót'', kĺilönös tekintettel a megajánlott véteIár és megfĺzetési módjának
megjelölésére, Ezt. követően kell elhelyezni az aján|ati felhívás mellékletét képezo értelemszeríĺen
kitöltött nyl|atkozatokat, valamint a 7. pontban rész(etezett valamennyi dokumentumot a |f .

melléklętbęn szereplo soľľendben' Az ajttn|aÍtevőnek közölnie kell a benyrijtó nevét, lakcímét
(székhelyét), ahová a pá|yázati eredmény közlését kéń, továbbá ań' a bankszámlaszámot és a
bankszámla kedvezményezettjéĺek nevét illetve más azoĺositőját, ahova az aján|ati biĺosíték
(bánatpénz)visszautalásátkén,amerľryibennemnyerteseapá|yázatnak.

Aa, ajdnlat és az összes melléklet minden oldalát - osszefúzve, az oldalak számĺínak
dokumentálásával _folyamatos számozással (az iires oldalakat is) kell elldtni.

Az iratokat magyar nyelven, |ezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benyujtani. A borítékľa klzáróIag apá|yázattárgyát kęll ráírni' az alábbiak szerint:

ě
\

,,Budapest VIII. keľütet, József u. 25. szálm alattĺ ingatlan elidegenítése - páiyánat,'

2Ô+



A Bonyolító lezárat|an vary sérült borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az aján|attételi határidőn túl
benyújtott ajánlatot érvénýelerľrek nyilvánít.

Amennyiben az ajánIatIevő a pźiyźlzati e|jźrźs bárme|yik szakaszźlban meghatalmazott iltján jár e|, a
teljes bizonyító erejĹĺ magánokiľatba foglalt meghatalmazás eredeti péIdźlnyát ís mellékelni ke|| az
ajánlathoz. Apolgári perľendtaľtásľól szóló 1952. évi III. törvény 196. $-a szerint a teljes bizoĺyitő
erejű magánokiratnak az a|ábbi feltételek va|amelyikének kell megfelelnie:

a) a kiál|ító az okiľatot saját kezűleg írta és a|áífta;

b) két tanú az okiľaton a|áirásźpa| igazo|ja, hogy a kiállító a nem álta|a írt okiratot előtt1ik írta a|á,
vagy a|áírását ęlőttiik sajátkezu a|áírźsánakismeľte el az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel
kell ti.intetni;

c) a kiállító a|źłírtsa vagy kézjegye az okiratonközjegyzó által hitelesítve van;

Đ a gazdá|kodő szervezet źúta| uz|eti köľében kiállított okiratot szabáůyszerűen aláírták;

e) ügyvéd (jogtanácsos) az á|ta|a készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bízonyítja, hogy a
kiállító a nem á|ta|a írt okiratot előtte írta a|á, vagy aláírźsélt előtte saját kezu a|źúrásának ismeľte
el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus a|áirásápa| aláíľt elektľonikus okiľat taľtalma aZ
ügyvéd á|ta| készitett elelĺtronikus okiratéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiľaton kiállítója minősített elektronikus a|áirást helyezett el.

Ha az ajánlattevő gazdálkodó szewezet, a pźiyázati eljáľás soľán nevében nyilatkozatot a
cégjegyzékben feltüntetett képviseleti joggal rendelkező személy, vagy e személy meghatalmazottja
teheJ.

9. Az aján|at mĺódosítĺísa

Az aján|attevo az ajźn|aÍtételi határidő |ejátáig módosíthatja vagy visszavonhatja pá|yázati ajźn|atát,
az aján|attételi határidő lejártát követően azonban a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

Az ajźtn|ati k<itĺittség az aján|aÍtételi határidő lejáľtának napjával kezdődik.

10. Ajánlati kiitiittség

Az ajźtn|attevő legalább 60 napig teľjedő ajttn|ati kötöttséget köteles vállalni, amely az aján|attéte|i
határido Iejáltának napjával kezdődik. Az ajźtn|attevő köteles nyi|atkozni, hogy amennyiben a Kiírő az
ajánlatok eľedményének megáIlapltźsára vonatkozó határidőt elhalasztotta, úgy vállalja az ajtln|ati
kötöttség meghosszabbitásźt a pá|yázat eredményének megállapítására vonatkozó határido
e|ha|asztásálnaknapjaiszźtmáva|megegyezően.

Az ajfutlati kötöttség tanalmának meghatározására a Polgári Törvénykönyv rendelkezései iráĺyadőak,
kiilön<js tekintettel a 6:64. $-ra.

Az aján|at olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot je|ent. amely a tĺirvény a|apjáĺ
lényegesnek tekintett szeľződéses elemeket tarta|mazza, s egyételműen kitűnik belole' hogy az abban
foglaltak íigyletkötési akaratot tükröznek, tehát a nyilatkozó - aján|ata elfogadása esętén _ azt magára
nézve kötelezonek ismeľi el.

Az ajźtn|ati kötöttség azt jelenti, hogy ha a másik fé| az adott időhatáľon be|i| az ajźln|atot elfogadja, a
szerződés a törvény rendelkezése folytán létrejön. Az aján|at megtételével tehát fiiggő helyzet alakul
ki, amely az ajźn|ati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az ajénlattevő az ajttn|ati kotöttségének ideje a|att aján|atát visszavonja, abeťlzetett
aj án'Iati bizto sítékot elveszti.

A Kiíró az aján'Lati biztosítékot a páIyázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megá|lapíttlsa esetén, illetve _ az aján|atok elbírását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők részére .#
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köteles 15 munkanapon belül visszaťlzetní. A Kiíró az ajtnlatí biztosíték után kamatot nem f,rzet,

kivéve, ha a visszafizetési hatáľidőt elmulasaja.

1 1. Á' pályázltok bontása

A'pá|yázati ajánlatokat lartaImaző zźrtbontékok felbontását a Bonyolító végzí apáIyázati fęlhívásban
megje|ölt időpontban. Az aján|atok bontásán, a Bonyolító képviselójén kívtil az ajánlattevők, illetve
meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazo|vány,
meghatalmazás) igazolni kell.

Az aján|attevők a bontás idopontjáról külön értesítést nem kapnak. Az ajźn|atok felbontásán jelen
lévok jelenlétük igazolásárajelenléti ívet ímak alá.

Az aján|atok bontásakor a Bonyolító ismeľteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét (széV,helyét), az
azonban az aján|atokal kapcsolatos további részletek nem hozhatók nyilvánosságľa.

A Bonyolítő az ajźnlatok bontási eljárásľól jegyzőkĺinyvet készít, amelyet az aján|attevőknek elľe
vonatkozó igény esetén źńad, illetve megkü|d. A jegyzőkönyvet a Bonyolító képviselóje és a
jegyzőkönyvvezető írja a|á, és a bontáson megjelent ajánlattevők k<izül kíjelöltek, pedig aláírásukkal
hitelesítík.

|2. A pá.Iyánati eljáľás érvénytelenségének és eredménytelenségének megállapításáľa a
Veľsenyeztetési Szabályzat ľendelkezései szeľint keľiilhet soľ.

13. A pályázatl tján|atok elbíľálása, az e|bírźllás szempontjaĺ

A pá|yázati ajánlatokat a lehető legľövidebb idon belül el kell bíľálni. A pá|yázat eredményének
megá||apítására vonatkoző határidő egy alkalommal meghosszabbítható. Az űj határidőrol, illetve
annak ftiggvényében az ajźn|ati köt<ittség időtaľtamának meghosszabbitásáró| a Bonyolító köteles
ajánlott levélbęn tájékońatĺí az összes pá|yázőt.

A Bonyolítő a pá|yázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el és

rangsoľolja az éľvényes pźúyázati aján|atokat, sztikség szerint szakéľtők bevonásával.

Az e|bírá.Jás fő szempontja:

. aZ ajánlott Vételáľ összege.

A Kiíľó apźilyźnati felhívásban igényelt iľatokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgźt|ni az
ajánlattevők alkalmasságtú a szeruődés teljesítéséľe, és ennek során a csatolt dokumentumok
eľedetiségét is ellenorizheti.

A Kiíľó szĹikség esetén az aján|attevőtó| az aján|at lényegét nem érintő technikai-foľmai kérdésekben,
írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az aján|attevő páIyáző ezzel kapcsolatos
írásbeli váIasza semmílyen formában nem eredményezheti az aján|atában megfoga|mazott feltételek
olyan megvá|tozását, amely a pźůyázat során a beérkezett ajánlatok sorľendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéľéséről, és annak tarta|mtróI haladéktalanul íľásban értesíti a többi ajánlattevőt.

A' pá|yánat nyeľtese ĺz, aki a páIyázati felhívásban rogzített feltétęlek teljesítése mellett a vétęlár
osszegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételárra tobb ajánlat is
érkezík a ptiyázat Bonyolítója aZ azonos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb vételáľat
megajánló ajánlattevőknek lehetőségi'ik, van a véte|źlrra licit formájában lijabb ajánlatot, ajánlatokat
tenni. Az induló vételár abeérkezett legmagasabb vételáľ aján|at, a licitlépcső 1.000.000'. Ft, azaz
egymillió forint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyeľtese az) az aján|attevő, aki a legmagasabb
összeget aján|ja'

A veľsenýáľryalásľól jegyzőkönyv készül, amelyet a Bonyolító jelen lévo képviselője, a
jegyzőkönyvvezető, a Bonyolító jogi képviselóje és az ajánlattevők jelen lévő képviselői ínak a|á.
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A Bonyolító az aján|atok értékeléséről jeg1zőkönyvet (a továbbiakban: éľtékelési jegyzőkĺinyv) készit,
amely tartalmazza

a) apáIyázati eljaľás ĺövid ismeľtetését, abeérkezętt ajánlatok számát,

b) a beérkezett ajánlatok rövid értékelését,

c) a legjobb ajántatta vonatkozójavaslat indokait,

d) az ellęnéľték (vételár) meghatározásának szempontjait (ideértve a vételárat befolyásoló
kötelezettségvállalásokat),

e) a kikötött biĺosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ a döntések indokát,

g) a pá|yázati eljárás eľedményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt péiyźnő
megjelölését, ha erľe mód van,

h) abiréiatban közľeműködok által fontosnak taľtott kĺjrtilményeket, tényeket'

14. osszeférhetetlenség

Apá|yázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha apá|yázatoketbírálásában olyan
természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük veszrészt, aki maga is ajánlattevő,vagy

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

b) arľrak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja,

c) annak más szerzodéses jogviszony keretében foglalkoztatoja, vagy foglalkoztatottja,

d) ha bármely oknál fogva nem váľható el tőle az ugy elfogulatlan megítélése.

15. Eľed ményhiľdetéso szeľződésktités

A pá|yázat eredményéről a Kiíró legkésőbb 2017. novembeľ 9-éĺg dönt, amelyľől Bonyolító l5 napon
belül valamennyi ajánlattevót írásban értesíti. A hatáľidőt a Bonyolító egyoldalú nyilatkozattaI, egy
alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbitharja.

Kiíró a pá|yázat nyertesével a jelen dokumentáció 4' pontjában meghatározottak szerint adásvételi
e|őszerződést köt.

A nyeľtes pá|yáző visszalépése esetén az e|adő jogosult a pźilytnati eljáľás soľon következő
helyezettjével adásvételi e|(iszerződéSt kötni, amennyiben apźiyázat eľedményének megállapításakoľ
a második le gj obb aj ánlat me ghatár o zásra került.

A nyertes ajáĺ|attevő esetében abeťlzetett biĺosíték az aján|attevő źita| fizetendő vételár összegébe
beszámításra kerti|, azonbanha a szerzodés megkötése az aján|attevőnek felróható, vagy éľdekköľében
felmerült más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biztosítékot elveszti. Az ęlvesztett biĺosíték a Kiírót
illeti meg.

16. Egyéb rendelkezések

Az ingat|an megtekinthető a Kiíľás 2. pontjttban megjelöIt időpontban, de a megtekintés előtt két
nappal a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. onkoľmányzatiHázkeze|i5Iľodájának munkatársával
telefonos egyeztetés szĹikséges a következo telefonszámokon: 06 | 210-4928, 210-4929, 21'0-4930,
210-4766.

Az aján|attevó az aján|atok felbontásáig köteles titokban taftani az ajźn|atźnak tarta|mát, toväbbá u - -ďKiíró által a részletes dokumentációban vagy bármely módon ręndęlkezésérę bocsátott minden téný, V/-ł
információt, adatot köteles bíza|masankezelni, anőItájékoztatást haľmadik személynek nem adhat'Ez áí
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a tilalom nem teľjed ki a finanszírozó bankkal és konzoľciális ajźn|at esetén a ľésztvevőkkel való
kapcsolattartásra. Ha az ajźn|attevó vagy az érdekktjľében álló más személy a pá|yázat titkosságát
me gsért ette, a KIír ő az aj ánlatát érvénýelennek nyilvánítj a.

A Bonyolító az ajćn7atok tarta|máÍ. a pá|yázat lezárásźlig titkosan keze|í, tartalmukľól felvilágosítást
sem kívĹilál|óknak, sem a pályázaton résfuevőknek nem adhat.

A Kiíró az aján|atokat kĺzárő|ag elbírálásra haszĺá|hatja fel' más célú felhaszná|ás esętén az
aján|attevővel ktilön meg kell arľól állapodnia.

- A Kiíró a pá\yázati eljarás során készített jegyzőkönyveket; dokumentumokat koteles 5 évig
megőrizni, továbbá ilyen jellegű ellenőľzés esetén az ellenőrzést végző szerv, személyek
ręndelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabá|yozott kérdésekben a Budapest Főváros VIII' keľület
Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testületénęk 1lflf0I7 . (v. 11.) számú határozata, valamint a

vonatkozó egyéb j ogszabályok ręndelkezés ei az káĺyadőak.

Budapest, 2017. szeptember 07. 
Józsefuáľosi onkormányzat

nęvében elj áró Józ sefu ár o si G azdálko dási Kőzp ont Zrt.
Bozsik István Péteľ

v agy ongazdálko dási igazgatő
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1. számú melléklet

,,Budapesf VIII. keľiilet, József u.25. szám a|atti ĺngatlan elidegenítése - pállyánat',

Jelentkezési lap

Budapest,

pá|y áző aláir ásal cé gszeru a|źirás

l 
Meghatalmazott esętén

\\\
\)

Ąln
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Társaság neve, cégformája:

Székhelye:

Postacíme:

Tęlefonszáma:

Fax sziíma:

E.mail címe:

Statisztikai számjel.'

Cégnýlvántartási száma:

Adószáma:

Szám|av ezeto bankj ának neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselójének neve, beosztása:

Meghatalm azottnęve|:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címę:

If



. 2. számú mellélet

,,Budapest VIII. keľület, József u.25. szám alatti ĺngatlan elidegenítése - páiyánat,,

AJÁNLATI osszBsÍro

Alulírott. ...(névltátsaság
neve) a Budapest VIII. keľület, József u. 25. szám alatti ingatlan elĺdegenítéséľe kiírt
pá|yázatra aján|atomat az alźtbbiakban foglalom ĺissze:

Megajánlott vételár: .....Ft

A vételár megfizetésének módja:

a) egy ĺisszegben

b) banki hitel igénybevételével

(a meýlelő szöveg alóhúzandó)

Budapest,

pźlJy źző a|áir ása/ cé gszeru aláír ás

ŕrł-Ĺ
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3. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľület, József t*"25. szám alattl ingatlan elidegenítése - pá|yázat,,

NYILATKOZAT
végelszámolásľólo csődelj árásról, felszámolásľĺól

Alulírott..
(táľsaság neve) képviseletében kij elentem, ho gy a társaság

. végelszámolás alatt
o ellen csődeljárás folyamatban
. ellen felszámo|ási eljárás folyamatban

xáll/nęm áll
xvaďnincs
xvan/nincs.

Budapest,

páIy áző a|áir ásal c é gszeľű aláĺrás

4 x-gal megjeltilt részné| a megfelelő szöveg a|tlhuzandő.

Ň
\5

L4 q,ĺ{
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4. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľület, József u.25. szám alatti ingatlan elidegenítése. pályázat''

NYILATKOZAT
a pályázzti feltételek elfogadásárő|., szerződéskiitésľől, ingatlanszerzési képességľől'

ajánlati ktitiittségľől

Alulírott.

... (névltársaság neve) kijelentem, hogy a pźiyázat tátgyźú részletesen megismertem, az

ajćln|attéte| feltételęit, apźiyázati kiírást magamranézvę kötęlęzőnęk elfogadom.

Kij elentem, hogy Magyarors zźryoĺ ingatlanszerzésre jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pá|yázati felhívásban foglalt 60 napos ajźnlati kötöttséget vállalom.
Nyilatkozom, hogy amennýben a Kiíró aZ ajanlatok eredményének megá||apitásära
vonatkozó határidőt elhalasztotta, ugy vállalom az ajźn|ati kötöttség meghosszabbitäsźlt a
pźĺ|yázat eredményének megállapitásźlta vonatkozó hatáľidő elhalasztásának napjai számáva|
megegyezően.

Budapest,

páIy áző a|áirása/ c é gszeru a|áírás

"AC.ŕ." .
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5. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľü|et, Jĺózsef u. 25. szám alatti ĺngatlan elidegenítése - pá|yázat,,

NYILATKOZAT
adó és adók módjára behajthatőköztartozásľól és a Kĺíľóval szemben fennálló

tartozásr ől, kizár ő kłi ľii lm ény ľő l

Alulíľott (név)

mint a ... (táľsaság neve) vęzętő

tisztsé gvi selój e kij elentem, ho gy az aj ćn|aÍtevőnek,

- Adó és adók módjára behajtható koztaftozźsa * van / nincs;
- Kiíróval szemben tartozása (helyi adó, bérleti díj stb.) * van / nincs;
- Kiíróval szemben szęrződésben vállalt és nęm teljesített kötelezettsége * van / nincs.

amelyeket az alźtbbi okiratokkal igazolok:

1.

,)

Alulírott kijelentem, hogy cégünket érintően a kozbęszerzésekĺől sző|ő 2015. évi CXLIII.
törvény 62. $ és 63. $-ban foglalt kizźtő körülmények

a.) nem állnak fenn

b.) fenn állnak

(a meýlelő szöveg aláhúzandó)

Budapest, .....

Ň
ü

pźiy áző a|áirásal cé gszeĺa aláitás

J.

4.

4 *-gal jelĺllt résznéI a megfelelő szöveg aláhíuandő.

I6
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. 6. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľüIet, József u. 25. szám alatti ĺngatlan elidegenítése. pá|yńzat,,

N\/ILATKOZ'AT
pénzĺi gyi aIka|masságľĺí|

Alulírott (név)

mint a ... ',.. .. .. . (társaság neve) vezető

tisztségviselője, kijelentem, hogy a péůyźnat téľgyźń képező ingatlan véte|árźnak

megfizetésére képes vagyok, a szükséges anyagi eszközök rendelkezésemre állnak.

A számlavezető banknáI az e|m,6lt 1 évben sorban állás nem volt" amelveket az a|ábbi
okiratokkal igazolok:

Budapest,

pźiy źnő a|áft ása/ c é gszeríi a|áír ás

1.

f.

w-
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7. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľületo Jĺózsef u. 25. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat''

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéľől és bankszámlaszámľól

Alulírott ... lĺévl mint a
(társaság neve) vęzető tisztségviselője kérem, hogy a Pźiyázattal kapcsolatos mindennemű
ný|atkozatot, felhívást, értesítést, vaEY más informźrciőt, valamínt a Pźůyźtzattal kapcsolatos
esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az alábbi címre
kérem postázni:

Cimzett:.

Cím:.

Amennyiben az źita|am a fentiekben megjelolt cimzett a fenti címen az hatot nem veszi át,

ennek ŕovetkezményeit a gazdasági társas.ĺg váIla|ja. Tudomásul veszem' hogy amennýben a

címzett a fenti címen az értesitést nem veszi źń, az értesítés a postára adást követő 5.

munkanapon kézbesítettnek minősĹil.

A pá|yázati fęlhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvźsfu|ására fordított
ĺi s sz e get kérem az alábbi b anksz ám l aszámt a vi s sz autalni :

Bankszámlával rendelkezni j ogosult:
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

páIy áző a|áirźsal cé gszeru a|áír ás

s

x\Ň
\)
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8. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľület, József u. 25. szám alatti ĺngatlan elidegenítése - pályázat,,

NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy cégtink a nemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja szerinti

a.) átlátható szerv ezetnek minősül.

b.) nem minősül tńl'tńhatő szervezetnek.

(a meg1felelő szöveg aláhúzandó)

A jelen nyilatkozatomat a szewezet vezeto tisztségviselőjeként büntetőjogi felelősségem
telj es tudat áb an tęszem.

Budapest,

pá|y áző a|áft ásal cé gszerí| a|áítás

,A

4g
22Ô



Łry-'ucklct
,,Budapest VIII. keľĺĺlet, József u.25. szám a|attlingatlan elidegenítése - pá|yázat,,

NYILATKOZAT
t a pźiyánaton meghiľdetett ĺngatlan megtekintéséről, állapotának megismeľéséľől

Alulírott a páIyázaton meghirdetett Budapest VIil. kerület, József u. 25. szám a|atii
ingatlant előzetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az á||apotát és arľa vonatkozó
műszaki tźĄékoztatást me gismeľtem.

Budapest,

pźiy źnő aláirása/ c é gszeru aláítás

\^\
.\'\\u!
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l0. számú melléklet

ADÁSvÉTELI ELosZF.F-ZooÉs

amely létrej ött eryrészról
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi Önkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.
63.67., adőszáma.. 15735715-2-42, KSH-szźlma: I57357I5.84IL-3}I-0I, képviseli: dr' Kocsis Máté
polgármester), mint eladó meghaÍa|maztsából és megbizásźbó| eljáró Józsefváľosi Gazdálkodási
Központ Zrt. (szé|úely: 1082 Budapest, Baross ll. 63-67 ', adősztĺma: 25f9f499-2-4f, cégtregyzék
száma..01-10-048457; KSH száma.,2529f499-6832-II4-0I,képviseli: . )

másrészľől
..... (székhelye: .........; cégjegyzékszáma: .....; adoszttma: .....; statisztikai számjele: .......;
képviseli: ..), mint vevő (továbbiakban: vevő)

kózött az a|u|irott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1.)
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat Képvise|ő-testĺilete ...l20t7. (......)
számu határozata alapján egyfordulós, nyilvános pá|yázatot fit ki Budapęst VIII. kerület, 35205
Łlrsz.-u, természetben a József u, 25' cim alatt ta|áIhatő, kivett lakóház, udvaĺ, gazdasági épület
megnevezésű ingatlan értékesítésére.

2.)
A pźl|yázat nyertese a Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuáľosi onkoľmányzat Képvise|ő-testĺilet
../2017. (....) számú hatźltozata szerint vevő. Vevő pá|yázatźhan az ingat|an terülętén ta|tihatő
felépítmények elbontását, maj d az ingatlan beépítését vá||alta.

3.)
Eladó tulajđonát képezi Il7 arányban a Budapest,35205 hrsz.-ú, természetben a Budapest VIII.
keľület, József u. 25. cim a|attÍaLáIható ingatlan.

Eladó tź!ékoztatja Vevőt, hogy az épületekben 7 db lakás ta|á|hatő, amelybol 5 db lakás bér|ő á|ta|
lakott, 1 db lakásnak pedig jogcím nélktili hasznáIőjavan.

Eladó ttýékoztatja avevőt, hogy a nęmzeti vagyorľól sző|ő 2011. CXCVI törvény 14. $ (2) bekezdése
a|apján aMagyar A1lamot minden elővásárlási jog jogosultat mege|őzo elovásáľlási jog illeti meg. Az
elővásárlási jog gyakor|ásźtra a Magyar Allam ľészére fennálló határidő az e|ővásárlási jog
gyakorlására felhívó éľtesítés postáľa adásanak napjától számított 35 nap.

Eladó ttĄékoztatja Vevőt, hogy az egyes állami tulajdonban lévo vagyontáľgyak önkormányzatok
tulajdonba adásáról szóIő 1991. évi XXXII. tv.39' $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi
Önkoľmány zatnak elővásárlási j oga van'

4.)
Eladó el kívánja adni vevőnek az iĺgat|aĺ 1lI arányű tulajdoni hźnyađá! vevő pedig meg kívánja
venni eladótól összes tartozékaival' szavatosság terhe mellett, vétel jogcímén az 1.) pontban írt
ingatlant a j elen okiratban íľt feltételekkel.

c_r.,?
,t-
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Az adásvéte|i szerződés megkötésének végső határideje a lakásokra kotött valamerľryi bérleti
szerzódés megsztĺnését követóen, az utolsó bérleti szerződés megszűnéséľől szóló elađói éľtęsítés

kézhezv éte|étó| számított 3 0. munkanap.

s.)
Yevő az ingatlan teľtiletén ta|á|hatő felépítmények elbontását, majd azingat|aĺbeépítését válrIa|ta.

6.)
Eladó vállalja, hogy az ingat|an kiüľítését jelen adásvéte|i e|őszeruódés a|áírásátől számított 12 naptái
hónapon be|u|, azaz legkésobb '.. '. napjáig végrehajtja. Amennyiben a vállalt határidőn belül az
ingatlan kiüľítése nem megy végbe, emíatt peđig a birtokbaadáS nem történik meg, akkor az
onkoľmányzat, az épület kiürítése megkezdése napjátmege|óző hónapra előíĺ, lakások bérleti díjábőlr

származő bérleti díj bevétel ĺl30-ad részének megfelelő összegtĺ napi kötbém fizet Vevőnek, azza| a
kikĺjtéssel, hogy amennyiben az onkoľmányzat érdekein kívül felmerülő ok miatt nem talÍhatő az
ingatlan átadásźrakijelĺ]lt hatfuidő, kötbér kĺjtelezettség az onkormányzattęrhére nem keletkezik.

7.\
A vétęlar Ft, azaz foľint, mely a vevo által a pźůyázati eljárás során

ajánlott vételáľ. A vételárat vevo az alábbiak szerint fizeti meg eladó ľészéľe:
A vevő pá|yźvatźnak benyújtásakor megfizetett az ęLado számltýźtra 20.000.000'- Ft, aztz húszmillió
foľint ĺĺsszeget aján|ati biztosíték címén. A szerződó felek úgy ľendelkeznek, hogy a befĺzetett
ajánlati biztosíték jogcímét fogtaló jogcímľe váItoztatjttk, igy felek a beťlzetett összeget,

20.000.000,- Ft ĺĺsszeget foglalónak fogadják el (,,Foglaló''). Előbbiek a|apjźtn tehát vevő foglaló
jogcímen megÍizetett 20.000.000 Ft összeget eladó részére. Az aján|ati biztosítékon felül a

vételárból, 26.300'000 Forintot, azaz hlszollhatmillió-háromszázęzer fońntot vételáľeloleg jogcímén

vevo jelen e|ószerződés aláíľástól számitott 60 naptári napon beltil megfizet eladónak. Amennyiben a

vételárelőleg megfizetése nem tör1énik meg 60 naptári napon belül, vevő a foglalót elveszti.

A vételáľból ferľrmaradó ...... .' Ft-ot, azaz ... ...... foľintot vevő a végleges adásvételi
szerződés megkötését kĺjvetően teljesíti a következők szeľint.

a.) ęgy osszegben tör1énő fizetés esetén az adásvéte|i szerzódés megkötését követő 60 naptári napon
beltil vevő köteles a vétęIárbő| fennmaradó Ft, azaz .... forint összeget
megťlzetni eladó részére. Eladó a véte|fu hátralék összegéről a bankszámláján tĺiľtént jóváírás
napjával, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiá||ítani Vevő részére. Továbbá e|adő a

biľtokátruházás napjáva|, mint teljesítési nappal koteles végszámlát kiállítani Vevő részéľe.

b.) banki hitel felhaszná|ása esetén az adásvéte|i szerződés megkötését követő 60 naptári napon Vevő
megfizetiB|adő részére az iĺgatlan vétęIáráĺak 50 yo-át, Ft-ot, azaz
foľintot, ame|ybe az ajánlati biztosíték összege beszámításra kerül, a fennmaradó véte|árat,

Ft-oÍ', azaz . .... forintot Vevő banki hitel felhasznáIásával ťrzeti meg eladó
részére, az E|adő .... áIta| vezetett számű bankszám|ájáta az elovásárlási jogról

lemondó nyilatkozatok vagy az elóvásáľlási jog gyakoľlásáľa vonatkoző határidő eredménytelen
elteltére vonatkozó ęladóí értesítés vevo ľészére töľtént sikeres kézbesítését követő 45 munkanapon
belül.

8.)
EIaďő az ingatlan kiüľítését követően, az adásvéte|i szerződésben meghatározott időpontban adja

birtokba az ingat|ant, összes ingóságaitól kiürítve, a kulcsok átadásáva|. Eddig az idópontig az
ingatlannal kapcsolatban felmerĺilo valamennyi költség az e|adőt, ettóI az idoponttól kezdodően pedig

vevot terheli.

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

\N 2f
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10.)
Az e|adő Magyarország töľvényei szerint működo helyi önkormźtnyzat, Vevo képviselője kijelenti,
hogy Magyaroľszágon bejegyzett gazdasági társaság, ügyletkötéSi és ingatlanszerzési képessége
kor|tltozlła nincs, kijelenti továbbá, hogy a ĺemzetí vagyonról szőIő 20||. évi cxcvl. töľvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja alapján át|áthatő szervezet.

Felek a jelen okiľatot elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt,
helybenha gyó |ag a|áir1 ák.

Budapest,20l7

Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefuárosi
onkormány zat e|adő meghatalmazásttbőI és

megbízásábőI eljźrő Józsefuárosi Gazdálkodási
KözpofiZrt.
képviseli:....

képviseli:
vevő

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

okiľatkészítő ügyvéd

C-ď
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11. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľület, József u.25. szám alattlingatlan elidegenítése - páiyázat;,

Adásvételi e|őszerző dést éľintő mód o s ítási j avaslatok és nyilatkozat

Alulíľott (név)

mint a .... (táľsaság neve) vezető
tisztségviselője jelen páIyázatban ta|źihatő adásvételi ęIoszerződéshez laz alábbi módosítási
javaslatokat teszem / nem teszek módosítási javaslatot*

1. ... ..

2.....

Alulírott (név)

mint a '... (táľsaság neve) vęzętő
tisztségviselője nyilatkozom, hogy páIyázati felhívás mellékletét képező adásvételi
e|oszerzođés tervezettel kapcsolatos észľevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló
javaslatok kiíró általi elutasítása esetén is fenntaľtom ajánlatomat.

Budapest,

pá|y áző aláir źsal cé gszeru a|áir ás

A *-gal jelölt résznéla megfelelő szöveg a|źlhuzandő

\N
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12. számú melléklet

Osszefoglaló a benyrĺjtandó ajánlat foľmaĺ és tartalmi ktivetelményeiľől, tájékoztatás az
áúI'árthatő szervezet fo galm áról

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

Az ajźnlatĺak folyamatos sorszámo zással kell ľendelkeznie.

A borítékon nem szerepelhet a benýjtóra vonatkoző je|zés.

Az ajánIatot két példányban, kiilön tęzártbontékban kell benýjtani, az egykpéldányon feltüntetve az

,,Eredeti példány'', a másikon a,,Másolati pé|dźny,, szöveget.

A borítékon a kovętkező szciveget kell és lehet felttintetni: ,,Budapest VIII., József u. 25. szám alatti
ingat|an e|idegenítés e - pá|y ázat,,

Az ajtn|atot sértetlen borítékban kell benyújtani, séríilt, felnýtott borítékot a Bonyolító nem vesz át.

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

Az aján|ati biĺosíték befizetésénél a közlemény ľovatba a kovetkezőt kell beírni: ajánlati biztosíték
József u. 25.

Az aj źln|at tafta|mát a következő s orrendb en kéť iik o ssze fűzn i :

1. Jelentkezési lap

2. Ąánlati összesítő

3. Eredeti, 30 napnál nem régebbi cégkivonat

4. Eľeđeti a|áírási címpéldány

5. A Pp. elóírásai szerinti bizonyító erejiĺ meghata|mazás, amennyiben az aján|atot nem a cég
képviselője irjaa|á

6. Pá|yázati dokumentáció megvásárlásráról szóló bevételipénńárbizonylat másolata

7. Ajánlati biztosíték befizetésérő| szó|ó igazo|ás másolata

8. Nyilatkozatvége|szźlmolásľól, csődeljárásról' felszámolásľól

9. Nyilatkozat apáIyázati feltételek elfogadásáľő|,szerzodéskötésľől, ingatlanszeľzési képességről,
ajánlati kötöttségrő|

10. Nyilatkozat adó és adók módjáľa behajthatő kőzhrtozásról; Kiíróval szemben fennálló
tartozásról

11. NAV igazolása

12. Helyi adóigazo|ás (beszerezhető: Budapest Józsefuáľosi ÖnkormányzatPo|gármesteri Hivatala
1082 Budapest, Baross v 63-67.)

13. Kiíľóval, bonyolítóval szemben fennálló 'tartozás igazolása (beszeľezhető: Józsefuáľosi
Gazdálkodási Központ Zrt. IO84.Budapest, or u. 8., és Budapest Józsefuárosi onkormányzat
Polgármesteľi Hivatala Pénzügyi Ugyoszttiy 1082 Budapest, Baľoss l.63-67.II. em.)

14. Nyilatkozat pénnlgyialkalmasságľól

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

Í6. Nyilatkozat át|tthatő szervezetrő|

17. Nyilatkozat apá|yázatonmeghiľdetett ingatlan megtekintés étő|, źi|apotának megismeľésérol

18. Az adásvétęLi előszerzódéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok 
7f
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Atlátható szęrvezet..

A 2011. évĺ cxcvl. tv. 3. $ rendelkezései alapján át|t./"hatő szervezet:

1. átldtható szervezet:

a) az á||am, a költségvetési szerv, a köztesttilet, a helyi ĺinkormányzat, a lemzetiségi ĺinkormányzat,
a társulás, az egyházíjogi személy, az o|yan gazdá|kođő szervezet, amelyben az á||am vagy a

helyi önkormáĺyzat ktilön-kĹilön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetkozí
szervezet, a kiilťoldi á|lam, a kÍilföldi helyhatóság, a kĹilťoldi állami vagy helyhatősági szerv és az
Euľópai Gazdasźtgi Térségről .szóló megáIlapodásban részes ti|am szabá|yozott piacára bevezetett
nyilvánosan miĺkcjdő részvénytáľsaság,

b) az o|yan bęlfloldi vagy kĺ'ilťoldi jogi szeméIy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdá|kodő
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tu|ajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terľorizmus finanszírozása megelőzésérol és

megakadályozásárő|szóló törvény szeľint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerheto,

bb) azEurópai Unió tagállamában, azEurőpaiGazdaságiTérségľől szóló megá|lapodásban részes
államban, a Gazdasági Egyĺittműkĺjdési és Fejlesztési Szervezet tagä||amźhan vagy olyan
államban ľendelkezik adóilletőségge|, amellyel Magyaroľszágnak a kettős adőnatás
elkerüléséľő| szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a táľsasági adóról és az osztalékadóľól szóló törvény szerint meghatározott
e llenőľzött külfr ldi táľsaságnak,

bd) a gazdálkodó szęrvęzętben közvetlenül vagy közvetetten tĺjbb mint 25%o-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíľó jogi személy, jogi személyiséggel nem ľendelkező
gazdáIkodő szervezet tekintetében aba), bb) és bc) alpont szęrinti feltételek fennállnak;

c) az a civll szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civi| szervezet és a vízitáľsulat, valamint ezek vezetó tisztségviseloi nem át|źthatő
szervęzetben nem rendelkeznęk fí%o-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhe|ye az Európai Unió tagá||amában, az Európai Gazdasági Térségľől szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagźi|amźban vagy olyan államban van, ame|lyel Magyarországnak a kettős adőnatás
elkertiléséről szóló egyezménye van;

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

a/ jogosult ! jogi személy vezetó tisztségvisel ői vagy felÍigyelőbizottsága tagjai tĺibbségének
megv áIasztására és visszahívásár a, v agy

b) a jogi személy más tagjaival vagy részvényeseivel kĺjtött megállapodás alapján egyedül
rendelkezik a szavazatoktöbb mint otven százalékáva\.

3' $ (2) Az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a

szerződő félnek cégszerűen a|áíľt módon nyilatkoznia kell. A valótlan taľtalmú nyi|atkozat a|apján
kötöÍÍ szerződés se mm i s.

f6 )tt
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Avant'|mmo @ Mémoki és lgazságijgyi Szakértri Kft. 2

ÉnľÉrrlÉs l azoľĺvĺnĺÁľy

A kívü|jegyzett kivett lakóhŁ,'udvar, gazdasági éptl|et megnevezésĹí ingatlan forga|mi érté.ket a fordulónapon, az a|ábbiak szeľinĺá||apftoÍuk.meg

tvezeti besoro|ás: Csamok negyed
Földterĺj|et mérete m2

Beépĺtett szintteni|et m2 fo|dszint
A pinceszint alapterülete m2

882
694,20

88,00

A megáltapĺtott forga|mi érték áfát nem tarta|maz.

\, t
\rrL\
(l '\

3=J{"ôł€"j t*"u
BártfaiLász|ó

okl. 0' mémók
ĺngąt|anforgalmi igazság{igyi szakértö

* ! lĺ łĺłtĺ í,Ę'řľ;ľ';*t äĺi

Fr.ł 5144

tu#
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í. E|őzmények

A Jlzsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. megbízási szeződése alapján az Avant.|mmo
Mémoki és |gazságĹigyĺ Szakértőĺ Kft. e|készítette a kívü|jegyzett ingat|an forgalmi érték-
becs|ését.

2. Alapelvek' fettéte|ek

. A megbízók által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságát és te|jességét nem vĺtattuk.
Az a|apadatokért a Megbízó szavatosságot vá|la|'
. Az átadott adatok rĘzĺtésén tĺjljogi természetťi vizsgálat nem tórtént.
- A vizsgá|at során az ingatlant szemrevételezéssel minósítettrik, más je|legĹĺ, ĺnvazív, stati-
kaĺ diagnosztikai vizsgálat nem történt.
- Potenciálisan veszélyes korÜlmények, anyagok előfordu|ását nem rogzitettük, ezekért, íllet-
ve a felfedezésiikhÖz szükséges szakéľte|emért nem vise|Ĺink fele|össéget.
- A forgalmi érték meghatározásánáĺ az ingatlan egészben történő értékesĺtését téte|eztÜk
fel' Az ingatlant tehermentes, birtokba vehető áĺ|apotban értékeltĹik.
- A szakvé|emény kizáró|ag az 1. pontban leĺrt cé|ra késztl}t, bármely egyéb célra tÖrténő
fe|használása nem engedé|yezett.
. A szakvéleményben szerep|ó érték mindig egy adott időpontra.a foľdulónapra. vonatkozik,
meń az érték nagysága fo|yamatosan változik. A befektetők ěs tu|ajdonosok az adott va-
gyontárgyat, a gazdasági, po|Ítikai, jogĺ kömyezet vá|tozását és az ezekkel osszefĹiggő koc.
kázatot minden idópontban, újabb infoľmációk bĺrtokában másként ítéiik meg' Az értékbecs.
lés váłtozat|an fe|téte|ek mel|ett 180 napig használható fe|.
. Minden adat és tény, amia szakvé|eményben szerepe|, legjobb tudomásunk szerint he|ytál.
|ó és pontos' Fe|kutatásuk soľán az e|várható gondossággal jártunk e|, de nem vál|a|unk
fele|ősséget olyan adat, vé|emény vagy becslés pontosságáért, amtt mások adtak át ré.
szĹlnkre.
- A szakvě|emény kizárólag a megbízó ľészére készü|t, i||etékte|enek semmĺlyen formában
nem haszná|hatják fe|. Nem hozhatók nyi|vánosságre sem a dokumentum ľészei, sem eg&
sze a készĺtő előzetes ĺrásbe|ijóváhagyása nélkiil. A szakvélemény a Ptk. 86.s (í4) bekez-
dése a|apján tĺirvénnye| védett sze||emi a|kotás. :

3' TanúsÍtvány

A szakvé|emény készítője tanrisítja, hogy az á|ta|a tett megál|apítások igazak, és helytá||lak,
a rnegbĺzott független, és díjazása nem fĺigg a megáltapĺĺott értéktőt. A vé|eményben foglalt
e|e mzéseket, vé|eménya|kotásokat a kor|átozl feltéte|ek határo lják be'

4. Az ingat|an |eírása

4.1. 
^z 

ingatlan kiĺrnyezete

Az ingat|an teľmészetben a kívü|jegpett cĺmen, beľterÜ|eten ta|álhatö. A környezet tobbnyire
rfui' něhány új építésű, társas lakóházakka| beépĺtett, a tárgyi ingat|an bal oldalán üres épĹ
tési telek, jobb olda|án a Magyaľ Te|ekom Csoport 6 szintes ingatlana van. Az rjttest és,a
iárda az ingatlan e|ött szilárd aszĺa|t burko|atri. Az utcában vÍzvezeték, csatoÍna, e|ektromos
és gázvezeték van. Csapadékvĺz-e|vezetésre egyeęített vízelvezetŐ rendszeľ szo|gál.
A tlmegkoz|ekedési eszkozÖk megá||ója 5 peľcen'.be|Ü| e|érhető' Szemé|ygépkocsiva| par-
kolniaz ingat|an terü|etén és előtte, az utcán |ehet'
E|elmiszer alape||átást szo|gá|ó bevásárlási lehetőség gya|ogosan, 5 percen b#),.ffizintéz.
mények, szolgá|tatások, piaą bevásár|óközpont tĺimegkÖz|ekedési jármiivekkeps-$,ercen

Budapest Vll|' József u. 25. 35205 hrsz

C-''? 230



Avant.lmmo @ MéľnÖki és |gazságügyi szakértői Kft.

be|ü| elérhető' A kömyezeti terhe|és és a levegőszennyeződés kozepes, a kdzbiáonsági
helyzet a rendőrség kÖze|sége miatt a kdrnyék árt|agáná|jobb.

4,2. Az ingatlan adatai

He|yĘziszám 35205
Megnevezés Kiveü lakóház' udvar, gazdasági épĹilet

Tulajdonos Bp. Vl|l. Józsefuárosi Önkormányzat 1t1

Te|ek teľĹi|ete 882m2

A fö|dterü|et keskeny, hosszú, nagy o|dalarányÚ' hossztenge|yének tájo|ása megközelĺtő|eg
É.D.i, fe|színe sĺk. A területen je|enteg egy gyenge á||apotú, bualnatáľokon ál|đ beěpítésii,
részben a|ápincézett, fĺĺldszint + az utcafrorĺton és a ba| oldal egy részén egyemeletes, a
többi részen fo|dszintes |akóház és gazdasági épület ta|álható. A te|ek jobb olda|i o|dalhatá-
rán fÖ|dszintes tárollk, a hátsó telekhatáron mĺihe|y épii|et á||,
A ĺakiháznak he|yet adó telek az oldałhatárokon álló épii|etekket bekerített. Az utcában és
az ingatlanon minden közmĹi alapvezeték (elektľomos áľam, vezetékes víz, csatoma, gázve.
zeték) megta|á|ható' Az ingat|an 1ĺ1 önkormányzati tu|ajdonban van, tulajdonviszonya ľen-
dezett. Az ingatĺan.nyilvántaľtásba be nem jegyzett egyéb jogokról és tényekről nincs tudo'
másunk.
A lakóház a XX. század elején épiilt, zártsoros, L alakú beépítésse|,.tfu|a sávalapozássa|,
szigeteletlen, égetett agyagtégla felmenő fa|azattaĺ, poroszstiveg kózbenső, fagerendás záró
fodémszerkezettę|. A éiiggőfo|yoslk acél tartók kÓzötti vb. ĺemezek. Az ereszdeszkázat és az
eregzcsatoma rossz ál|apotti. Az utcai és a be|ső homlokzat vako|t, szĺnezett, vako|athiá.
nyos. Az épĹilet tetőszerkezete fagerendás, á|lószékes' A |épcső két karu, falazatba befogott
szerkezet. A lakóházban lift nincs. A bádogos szerkezetek horganyzott acé|lemezbő| készül.
tek' Az épü|et nyí|ászárói régi, gerébtokos, fakeretes, egyszeres iivegezésĹĺek. A |akőhźn
á|ta|ános mrjszakiá||apota gyenge, 15 %-os.

A Józsefuáros Kerü|eti Épĺtési Szabá|yzat (JóKÉsĄ szóló 66/2007. (Xt|' 12.} i,k, s7ámú ren-
de|et előíľásai szerint az ingat|an ovezeti besoroJása L1-Vl||-l"

Beépĺtesi mód:zártsoros, e te|ek megengedett legnagyobb beépítése 65 %, szĺntteľÚleti mu-
t-atija 4,0 m,ĺm,, terepszint atatti beépĺtes mertére-mélygarazs esetén 1Oo o/o, tegkisebb
építménymagassága 16,0 m, legnagyobb építménymagassága 23,0 m. A szabátyozási ter-
ven Pm = 19 m szerepe|. A ftldszinti beépÍtés méľtéke teremgarázs, intézményi, kereske.
de|mifunkció |étesĺtése, il|efue ezek vegyes alka|mazása esetén elérhetía 100 7o-ot. A kerĹl.
|eti tij építésű |akóhazak egy része két szĺntes mé|ygarázzsal épĹil.

Az övezetekben |étesíthető, |aklfunkcilt nem tańalmazó kÖzintézményi és száĺlásjel|egii
ĺntézmények épuleteinek beépítési mértéke az 1, ezámťł táb|ázatban meghatározott me*đk.
tő| eltérő |ehet, foldszinti beépítés e|érheti a 100%.ot, foldszĺnt földtti beépités elérhetĺ a
80 %-ot.

23ą

Beépítésimód Zártsoru
Maximá|is beépités terepszĺnt felett 65-75 olo

Maximá|is bęépítés terepszint aĺatt 85-100 %
SzintterĹileti mutató 4,g4.5 m.ĺm.
Minimálĺs zo|dfe]tllet mértéke 15-0 %

16-?3m
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Bu DAPEST FŐVÁRos v| t |. KE RU LET Jlzs E FvÁRos oN KoRfltÁNYzATA

KÉPus ELŐ-ľesľtj t.ETÉNEK

66/2007.{X$.12.1 RENDELETE
.lózservÁRos KERtjLEil ÉPhÉsl szABÁLYzATÁRlL (JlKÉsz) .

Budapest Főváros V|||. kerĹl|et Jizsefuáľosi tnkormángat Képvise|ő.testii|ete a helyĺ ön-
kormányzatokrótszó|ó, módosított 1990. évĺ LXV' törvény 16' $-ában, valamint az epĺtett
kÖrnyezet a|akításáľól és védelmérő| szó|ó 1997' évi LXXVl|l. törvény í4. s (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazá93rylán megalkotja Budapest Józsefuáros Kertldti.Építésĺ Szabály-
zatát (továbbiakban JoKEsZ)'

Lĺ.Vlll je|ii zártsorú beépÍtésĺi, nagyvárosias lakóteľii|et épÍtési övezeteinek rész|etes
e|őírásai

í.s

(1) Az Lí.V|ll jelű építésĺlvezetek teruletén
a) Az épÜletek földszinti beépĺtési mértéke . teremgarázs, intézményi, kereskedelmi

funkció |étesÍtése, illetve ezek vegyes alka|mazása esetén - az Lĺ-v|ll.5 kivéte|é.
vel. elérheti a 1007o.ot'

b) A felső szintek beépítési mértéke, a máľ meglévő épiiletek utólagos udvar|eÍedése
esetének kĺvéte|éve|. nem ha|adhatja meg az előírt beépítési mértéret.

c)' Az építesiövezet terÜĺetén |étesítenđő oj lärorlazuan kiskereskede|mi rendeltetési
egység csak az épĹilet pinceszintjén, földszintjén, valamint e|ső emeletén a|akítha.
tó ki, a bruttó kereskede|mi célú szĺntterÜ|et legfetjebb 1.000 m2 |ehet.

d) Az övezetekben létesíthető, lakófunkciót nem taľtalmazó krzintézményi és szállás.
je||egti intézmények épü|eteinek beépĺtesi mértéke az 1' számú táb|ázatban meg.
határozott rnértéktő|eľtérő |ehet, fd'|dszinti beépĺtés etérheti a 100%.oÍ, ír|dszint

^ 
fÔ|ötti beépítés e|érheti a 80 %-ot, az L1i/l|l.5 jeliĺ épĺtesiövezet kivéte|éve|.

e). Meglévrĺ tetőt$- kizárólag a meg|évő tetősíkok megtartásáva|- beépíthptő, de az
ingatlan beépítése az 5,0.Ös szĺnttenl|eti mutató értékét nem haladhatja meg.

f)s alapfokú önkoľmányzatife|adatokat e||átó intézmények esetén az építménymagasság
1. számÚ táb|ázat szerĺnti |egkisebb értékének |ega|ább 6,00 méternek kell lenni. A
csat|akozásnä| az ł|leszkedés szabá|yait ke|l ałkalmaznĺ'

. 
Egységes szeľkeeetben a |2ĺ2008. (Iil'18) sz. tjnk. reĺđeiette|,

pĺToosíroTTA ÉS EoYsÉGEs sZERKEZETBE FocLALTA A35/20o8.{vl.1s.) tlĺx.' nľľľBĺ-pľ
Egységes szeľkezętben a 46l2008.(IX.12.) onk. ľendetetfei, a 45ĺ2łł9.(XII.2l.) rendelette|, a 36tf0l9.{Ix'ł0.i
rendelettel, az58ĺ2a1t' (fi.l9.) ttnk. rendęlette|,a4tD012,(VII'26.irendelettel, a63ĺ2Đ12. txl'23.) onk. renđe-
IetFl, a 6Eĺ2012,(X|1.07") önk. ľendelettet, a2?/20|3' (Vl.l3.) sa{mrlľendelettil, a sgĺzolj. $ĺl 25') sz. ö,nk
ľendelettel, toviíbbá az 50D013. (XĺI. 05.) számĺr rendelettel, hatályos 20l3. decęmber 5.töĺ, továbbá a 18!2,a|4.
(w.|2,) sz' önk. rendeĺetteĺ, 'batáIyos 20I4' június l2.tŐl, ľęnđelkázéseit a fa|yaĺnabarl lévb ugyekbeĺ is alkal-
mazni kell, tsvěłbbőa42|20|4. (Xl.I3.) sz' ĺjnk. ĺendęlęttel, hatá|yos 2014. november20-tól. ľovĺĺĺĺ a48/2a14,
(xII.05.} lnk. rendelette|, haÍáłyos 2014. december5-ĺöl,8 15/2-0!5.(ilI.3l.) önk. ľendelettel, aa3E015.(X'22,)
önk. ľsndelettęlr, az55/2015.{xll l0'} önk. rendelett el, az 5ĺ20\6.Gĺ'ĺ t') önk. ľendeletľel, azgĺzarc' (xI. r7.) öľ:
teL
tMódosítotľaa ł512015'flIĺ'3l.)Önk.ręndeĺe.t l0. $, hatalyos2015.ápľi1is3-tól'
2 Megállapĺtotta az50/2a|t. (D(.19.) önk. rendęĺęt 12.$ (1) bekezdése, hatátyba|ép2g1l.10.l9.ĺín
3 Módosítoĺa a48|f014-(Xfi.05') önk' ręnde|et 9, $ (l} bekezdése, hatályos 2014. dęcembeľ 5-tőI.

C^ ""'/u}F"
^-ĺ...-"

BudapesĺV|||. Józsefu' 25. 35205 hrsz

oą,/-J t\



Avant.|mmo @ Mérnoki és |gazság{igyi Szakértői Kft.

(2)' Az építési Övezetek terÜletén a te|kek ěs az épĺtmények kia|akĺtására vonatkozó para.
méteľeket a 1. számú táblázat taĺta|maza'

sarol<telek esefén
m é lyg arázs ĺéfesíŕése eseŕén

6

s
ĺ11

1. sz.
Az épĺtési

övezet
iele

a telek megengedett
az éptilet megen-

gedett

L1

Es
E
ah.o
.É
o.
{)o
-o

fegkisebb kiala-
kĺtható

legnagyobb legki-
sebb

|egkĹ
sebb

legna-
ovobb

terÜłe.
te

széles-
sége

beépĹ
tési

mérté-
ke

szintterü-
letimuta-

tója

terep
szint
alatti

beépí-
tési

mértéke

zö|dfeIii-
|etimér.

téke

építménymagas-
sága

m' m o/o m.l ín, olo o/o m

Lt-vilt-{ 7 500 18
65

s75
4,00

s 4.50
85

lootll
15
g{ĺl 16,0 23,0

Lí.\'|l|-2 z 500 í8 6o
s75

3,50
s 4,00

85
1ootí]

15
6fĺl

í6,0 23,0

Lí.V|ll.3 z 500 18
60

s75
3,50

s 4.00ii
85

1ggÍĺ]
15
Ottl

í4,0 19,5

Lí.v|ll4 z 500 í8 60
s70

3,50
s 4,00

80
loot1l

20
ptĺl 12,5 16,0

tí.v|l!.s z 500 ĺ8 50
s75

3,50
s 4.00

70 20 12,5 19,5

Lí.V|l|.6 z 500
65

s80
4,50

s 5.00
85

lootu
15
0tíl

16,0 25,0

LÍ.Vl||.7 z 500
65

s80
4,50

s 5.00
85

100t11

15
6tĺl

16,0 25,0
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7Avant.|mmo @ Méľnoki és |gazságügyi szakértői Kfr.

5. Ertékképzés

5.1. Az ingatlan éľtékelésének módszeľe

Az Állóeszkoz Értékelők Európai Csoportja (TEGOVA) aján|ása a|apján az ingatlan jeÍlegére
való tekintettel, a forgalmi értéket újraelőállÍtási értékből avulássa| számított mĺĺszakiéfték és
maradványéľték és módszerre| is meghatáľoztuk' Figye|embe vettĹik a 26/2005. (V|l|' 11.)
sz' rende|ettel módosĺtott 25/1997. (V|l|. 1'} PM és az ill1997. (V||l. 1.) FM sz. rende|et és
az European Valuation Standaľds (EVs) 2003 - 2012. évi értéke|ési szabvány módszertani
e|őírasait'
Az ingatlanok értékelése összetett feladat. Ezért he|yszĺni szemlét tartottunk, fényképeket
készítettünk, szóbeli tájékoztatást kaptunk, kömyezettanu|mányt végeztünk, és az Önkor.
mán16atná| informálódtunk. A forgalmi érték megállapításához fe|használtuk a KSH, a NAV
|||etékhivata|i, a nyomtatott és az ełektronikus szaksajtóban fe|le|hető, valamint a más szak
cégek álta| rende|kezésĹinkre bocsátott árakat, és az Avant'|mmo @ Kft. adatbázisának infor-
mácilit.
Az Angol Kiĺályi Vagyonértéke|ök szövetsége (RICS) szerint az oMV (open Market Va|ue)
azaz a nyí|t piaci érték az, az ár, ame|y összegért egy Vagyontárgyban való érdeke|tség mé|.
tányosan, magánjogi szeződés keretében készpénzért a legnagyobb valószÍnűséggel elad-
ható. A pontos ár csak versenyeáetéssel ál|apítható meg.

Feltételei:

- Az eladó hajlandó az e|adásra.
- Az adásvéte|i tárgyalások |ebonyolításához figyelembe véve a vagyontárgy je|legét, és a
piaci he|yzetet, ésszerÚ hosszúságú idÖtartam ál| rende|kezésre.
- A tárgyalás időszakában az érték nem váľtozik.
. A vagyontárgy szabadon kerĹi| piacra, meghirdetése megfele|ő nyilvánossággal történik.
- A|talánostó| e|térő specĺális vevői kü|on ajánlatot nem veszünk figye|embe.

ÉľtérmoaosÍto tényezők

Értékntive|ő tényezók Horuáth Mihály tér és a Hote| kÖzelsége
Rendezett sĺk terület
JóI bérbe adható |akások és helyiségek
Szálláshe|y cé|jára szolgáló épÜ|et is építhető

Értercsorlĺentő tényezők Keskeny, hosszÚ, nagy o|da|arányú frHteni-
let

Budapest V||l. József u' 25. 35205 hrsz
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Avant.|mmo @ MérnÖki és |gazságügyi Szakértői Kfi. I

5.2. MÍiszakiforga|mi érték ĺneghatározása rijľae|őá|lÍtási értékből avu|ássa|

5. 2. 't . Földteľii |et érték meghatá rozása összehason | Ító áľa k alapjá n

1 Éŕóre|endó I 3

3 Gazdasági tényezők

4 Áľ (Ft) í99 000 m0 180 000 000 180 000 000 254 000 000

5 ĺnformácĺl forrás ľ.lAV |lĺeték NAV ||l€ték NAv l||eték }.lAV l|ĺeték

6 Ingaťan aIaptertj|ete (m 882 785 804 766 1 243
I Fai|agos áľ (Ft/m ?29179 253 503 ?23881 234 987 20/.34r'.
I Ingaĺ|an je||ege ÉpíÉsi telek Építési tele{< ÉpÍtési telełĺ ÉpĺLési telek

I Az är łe|lege Tľanzäkđl Tľanza|(dó TÍanzakci5 Tranzakció

10 Konekcils ténvezó 1.00 1.00 1,00 1,00
11 Tulaĺdoniooí viszonv Tulajdon Tulajdon Tulajdon Tulajdon

12 Koĺĺekcĺós tényező 1,@ 1,00 1,00 1,00
13 Tarhek (szo|galom' használat) nincs nlncs ntncs nĺncs
14 Koirrekcils tényező 1.00 1,00 í'00 1,00
15 Eladás/aĺänIat idÖponth 2417. 2017. f417. 2:017. 2017.
í6 Korľekciós tényező 1,00 1.00 1.00 1,00

17 Korrigálĺ ár 199 000
000

180 000
000

180 000
000

254 000
000

18 Konigá|t egységár (FVĺnz 225 179 253 503 2Ź3ffi1 z3l.t/a7 2AW
19. HelyszÍni tényezők
20 Megköze|ĺthetósés ua. ua. ua. ua,
21 Korrekciós tényező 1.O0 1,00 1,00 1,00
22 t|he|vezkedés az utcán belÜ| ua. ua. ua. ua.
23. KonekciÓs ténvezó í.00 1,00 1,00 1,00
24' lńfľastruktrlra' köemúvek az utcán ua. ua. ua. ua-
25 Konekciós ténvező 1,00 1,00 1.00 1.00
26 |nftastruktúra' kÖzmrjvek a telken ua. ua. ua. ua.
f7 Konekciós ténvező 1.00 1,00 1,00 1,00
28 :Kerĺtés ua. ua. ua, ua.
29 Kórĺekcirs tényezó 1,00 í'00 1,00 1,00
30 Koiľigált eoYséo áĺ (Ftlm" 229 179 253 503 2?3881 23r'.987 244344
3.1 Eladhatőságí tényezök
3f Fiacképesség íobb íobb jobb jobb
33. Konekciós tényezó 0,95 0,98 0,98 0.98
34' H'asználhatóság, fu nkcĺi' oldalarány iobb iobb jobb 106szabb
35: :Kgnekciós ténvezö 0.90 0,95 0,95 1.02
36 Fe|szín.leités ua. ua. ua. ua.
37', Korrekciós tényezó 1,00 ĺ'00 1,00 1,00
38 'Panoľáma Nincs ua. ua. ua. ua.
39 Koľrekciós ténvező 1.OO 1.00 1,00 1.00
40 tpítésł e|óíľások, kötöttsések ua. ua. ua. ua.
41 Korrekcils tényező 1.00 1,00 í'00 1.00
42 ltĘy-Ąnyzet ua. ua. ua. ua.
43: Koľrekcios tényezí' 1.00 1,00 1,00 í'00
44 Koľľlgá|t ŕajlagos Íorgatmi értók Ft/mz 212 053 218?45 208 433 218773 2:o4263
45 Szám'itott forga|mi óĺ€k Ft 187 03ĺ 076
46 Kerekitefl Íorgatml érték Ft iíj

t Budapest Vlll. Jfzsef u. 25. 35205 hrsz
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Avant.lmmo @ MémÖki és lgazság{igyĺ Szakértói Kft.

ő,2.2. Felépítmények aleptsľÜ|ete albetét |ista a|apján

FÖldszint Hetviség (műhe|v) 340.00
Fsz,1. Lakás KomÍortos 70.00
Fsz.?. Lakás Komfortos 52.2A
Fsz. 3. Lakás Komfurtos 29.00
Fsz.4-5. Lakás Komfortos 47,O0
t.1. Lakás Komfortąs 72,44
t.1tA. Lakás Komfortos 32,00
1.2. Lakás Komfortos 52,4A
Pinceszint He|yiség 88.00

Összesen iii;ii.:r':.: liliř.üE'ia0.iii:iiii;.::...:

Fizikaiá||apot % 15
Funkcioná|is állapot % 60
Kórnyezetiá||apot % 60
Úiraelőállítási ktg' Ftlm2 260 000

' 
Felépĺtmény a|apteru|ete m2 ô94,?g
tplląéĺv számított értéke Ft I 746 568

E!4lkalá|lapot % 15
tgďqioná|is á||apot 7o 4A
Kornyezetiá|lapot o/o 40

.Ujraelőátlítási ktg. Ftlm2 í50 000
'j.: ' .

Pinceszint alapteľÜ ĺete m2 88,00
É1iĺmeny számított értéke Ft 316 800

t€Elhazflldszint és emelet Ft I 746 568
Léllház pinceszint Ft 316 800
ÉpítmÉnyek forgalmi értéke osszeseń Fi 10 063 368
ÉpÍtmények torga|mi éĺtéke kerekítve Ft i6.il0óüffi

ł
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Avant.lmmo @ Memoki és |gazságÜgyi Szakérffii Kft. 10

Nézet a 35204 hrsz fe|ő|

Udvar be|ső nézet

Nézet a 35206 hĺsz fe|ől

Udvar

Bútorasztalos műhe|y

Budapest V||l. Jlzsef u. 25. 35205 hľsz
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