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I. Tényáltás és a diintés taľta|mának ľészletes ismeľtetése

A

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányzat (tovźbbiakban: onkormányzat) |}OYo-

os tulajdonát képezi a Bródy Sándor u. 15. sz. a|atti36623 he|yrajzi számű lakóépület.

Az

épli|et a Palotanegyedben ta|źůhatő, oľszágos műem|éki védettséga\att á||, ezért a Budapest
Józsefr'árosi onkormányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tu|ajdonosi jogok gyakor|ásáľól szóló
66/20|2. (xII.13.) önkoľmányzati rendelet (továbbiakban vagJonrendelet) zł.5 Q1a"kezdése alapján
az onkormá ny zat korlźúozottanforgalomképes törzsvagy onáĺ képezi.

A

Pázmźny PéteľKatolikus Egyetem ľészéľőligény mutatkozott a Budapest VIII. keľület, Bľódy
Sándoľ u. 15. sz. a|atti, önkormányzati tulajdonban lévő 36623 he|yrajzi számű ingatlanra, mivel
ntjvelni kívánják az ingat|annal szomszédos egyetem területét.

A

l00%-os ĺinkormányzati tulajdonú épĹiletben 24 db |akás ta|ál|ható' amelybő| 22 dbjelenleg béľlő
által lakott, egy |akás iires, egy lakásnak pedig jogcím nélküli használőja van. Az épület uávaľán
gépkocsi beállókat adott béľbeaz onkoľmányzat. A 30 db beállóból jelen pillanatban 25 db-ot
bérelnek, amibőI 1 db mozgáskorlátozott beálló. A gépkocsi beállókra kötött bérleti jogviszony
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felmondási ideje 24 beálló esetében 30 nap, míg egy 1984-ben kötött
ami közös megegyezéssel módosítható.

A

bérleti szerződés esetében 1 év,

Képviselő-testtilet 20|7. március 09-én hozott 68/20|7. (I[.09.) sz. határozatźxa| az alábbiak

szerint döntĺjtt az ingat|an pźiyázat útján tĺiľténőelidegenítéséről:

Apólyázatcélia: a Budapest

VIII' kerijlet, Bródy Sóndoľ utca 15. szóm alatti, 36623 hrsz.-ú

lakóépület elidegenítése.

A minimólis vételár összege: 619.500.000,- Ft
A páIyazat bírólati szempontja: a legmagasabb megajónlott vételar.

Az érvényes póIyazatra vonatkozó kikötés:

-

az ingatlan kizárólag ohatási célrą hasznosítható,
ajánlati biztosíték a minimáIis vételár l0 %-a: 61,950'000 Ft,
ą nyertes pályazóval előszerződést kot az onkormányzat, amely alapján a nyertes pólyázó

a

vételór

33 %-ót

előIegként megfizeti, amelybe

az ajónlati

biztosítékösszege

beszómítósra kerüI, és az előleg így az ingatlan kiurítésénekfedezetéülszolgáĺ,

A

Képviselő-testiilet a versenyeztetési eljárás lebonyolításźxa|a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
Zrt.-tbizta meg (a továbbiakban: Bonyolító).

A

pá|yázati felhívás f017' március 16. napja és f017. ápti|is2I. napja között került kifüggesztésre
Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvárosi Polgármesteri Hivatal hirdetótáb|źĘźn, a Bonyolító
ügyfélfogadásra szo|gátló helyiségében, a Józsefuáros című helyi lapban, az onkoľmźnyzat és a
Bonyolító hon|apján, tová.ŕlbá az onkormźnyzat és a Bonyo|itő számára e|érhető költségmentes
hiľdetési felületeken, egyéb ľendelkezésľe álló intemetes hirdetési portálokon.

Az

ajźn|ati biĺosítékbeérkezésénekhatáridejeként 201'7. április 20. (cstitöľtök), 24:00 óra került
meghatźrozásra. A rendelkezésre álló haüáridőben a pźiyázati dokumentációt egy érdeklődő vásárolta
meg) azajźtn|ati biztosítékotegy pźiyźnőfizette meg.

A

pźúyánatbeadásának határideje 2017. éryri|is 21. (péntek) 10:00 óľa volt.

A

pá|yázatra egy ajźtn|at érkezett határidőben:

-

pá|yźvatot benýjtó neve: PźzmźnyPéter Katolikus Egyetem
pźiyázatot benyújtó adőszáma: |8055342-2-42
pźúyźaatotbenýjtó székhelye: 1088 Budapest, Szentkirályi utca f8-30.
megajánlott vételáľ: 619.500.000,- Ft
fizetési mód: banki átutalás

Apźiyźnatbontására 2017. ápri|is2|-én 10 óľa 05 perckor kerü|t sor, a Józsefuárosi Gazdálkodási
or utca 8. szám a|attitárgyalójában.

K<izpont Zrt, 1083 Budapest,

A benyújtott

ajźn|at éľtékelését
követően megźi|apítźtsrakeľtilt' hogy hiánypótlásra

nincs sztikség.

A fentiek figyelembevételével aPázmźny Péter Katolikus Egyetem éľvényespá|yázatot nyrijtott

be'

A nyeľtes pźiyźnőva| e|őszerzodést köt az onkormányzat, ame|y a|apján a nyeľtes pźůyźaőavéte|ár 33
oÁ-át e|o|egként fizeti meg, amelybe az ajźn|ati biĺosítékbeszámításra keriil, majd ezt követően
megkezdhető a bérleti jogviszonyok megszűntetése cserelakás biztositásź*a|, illewe a béľletijog
megváltásával.

Az éptilet műemléki státusza miatt annak

fe|űjításához, átépítéséhez,bontásához a Műemlékvédelmi

Hatóság hozzź|źlru|ása szĺikséges,valamint a kultuľális örökség védelemľől sző|ő 200|. évi LXIV.
törvény 86. $ (1) bekezdés a) pontja alapján aMagsĺar Allamot elővásárlási jog illeti meg.

A

nyeľtes pźiyźnőa pźůyázati anyaghoz mellékelt e|őszerzódés tervezethez kiegészítésekettett,
amelyeket a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jogfanácsosa, Dľ. Lőrźnth József ellenőrzött és
jogi állásfog|a|ása szeľint, azok nem ellentétesek a pźůytaatifelhívásban foglaltakkal, azok a

pźiyázőva| tĺiľténtegyeztetés eredményeképp kialakított módosítással befogadhatóak. A módosítás, a
kiegészítésretett javaslat 1. pontját érinti, amely szerint,,A felek rögzítik, hogy a pźt|yázati kiíľás a

jelen

e|oszerződés elválaszthatat|an részétképezi. Eladó jelen megállapodás a|áírásźtva|
kifejezett kötelezettséget vállal az e|iószerződés (illetve annak esetleges módosításai) a|apjźn az
adásvételi szerződés megkötésére aPtk. 6:73 ' $-ában foglalt feltételek szeľint azza|,hog7ĺ az adźsvéte|i
szerzíSdés megkötését a Ptk. 6:73. $ (3) bekezdésébenmeghattrozott feltételek teljesülése esetén

tagadhatja meg."

Javaso|juk a Tisztelt Képviselőtesttiletnek, hogy Budapest VIil. kerület, Bródy Sándor utca 15. szám
alatti ingatlan elidegenítésérekiiÍt páLlyázatot éľvényesnekés eredményesnek, a pźt|yázat nyertesének
pedig a Pźnmány PéteľKatolikus Egyetemet nyilvánítsa, eg;ruttal járuljon hozzÁ az ingatlan adásvételi
szerzodés megkötéséhez 6l9.500.000 Ft vételĺármellett.
II.

A beteľjesztés indoka

Az

ingat|an éľtékesítésével
kapcsolatos döntés meghozata|äraa Képvise|őtestiilet jogosult, tekintettel
millió Ft-ot.

arra, hogy azingat|an értéke meghaladja a l00

III. A dłintéscélja, pénzĺigyihatása

Az épület éľtékesítésével
a a PźnmźnyPéteľ Katolikus Egyetem bővítésérenyílik lehetőség, növelve
ezzel a keľtiletben felsőfokú tanulmányokat folytató diákok sztlmźú,ugyanakkoľ aZ épület
elidegenítésévela rossz mĺĺszakiállapotu épület felújításikötelezettségétől mentesül az
onkormányzat. Az ingatlan értékesítésével
az onkoľm ányzatbevételre tesz szert'

A

kiürítés költsége megközelítőleg 200.000.000 Ft' a 22 db lakás bérleti jogviszonyának 60 o/o-os
értékentörténő megváltása mellett, mivel a bérleti szerződések határozatlan idejűek, va|amint az
ingatlan HVT III. teľületen ta|źúhatő. Ennek fedezete a kiürítésrekötendő e|őszerzódés alapján a
nyertes pźiyźuóáůta| kifizetett előleg' amelybe az ajánllati biztosítékösszege beszámításra keľü|. A
véte|ár előlegge| és a bérleti jogviszony megváltás énékévela kö|tségvetés módosítása indokolt.

fV. Jogszabályi ktĺľnyezet

A

Budapest Józsefuárosi Önkormányzat vagyonáról

és a vagyon feletti tulajdonosi

jogok

gyakorlásáról szóló 66/20|2. (xII.l3') ĺinkoľmányzati ľendelet 16. $ a) pontja a|apján a l00 millió Ft
feletti értékűvagyon tulajdonjogának és éľtékhatáľtólÍiiggetlenül az onkormányzat törzsvagyonába
tartoző - elidegeníthető _ varyon tulajdonjogának átru|tázásával kapcsolatos döntés a Képviselőtestiilet hatásköľébe tartozlk.

Fentiek a|apjźn kérem a Tisztelt Képviselő-testĺ.ilet, hogy az elidegenítéssel kapcsolatos döntéseit
meghozni szíveskedjék.

HłľÁnozłTIJAvAsLAT
A Képviselő-testület úry dönt, hogy

|')

a36623 hľsz.-ú,természetben a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 15. szźtm a|atti ingatlan
elidegenítéséľekiílt nyilvános pźiyźaatotérvényesnek
és eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: Józsefi,árosi Gazdálkodási Központ Zrt. vag7ĺongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. mźĄus |1.

2.)

a

páIyázat nyertesének a Pázmźny Péter Katolikus Egyetemet (székhely: 1088 Budapest,
Szentkirályi utca 28-30., adőszáma: |8055342-2-42) nyilvárrítja, a véte|árat 6t9.500.000,- Ft
összegben állapítja meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźridő: 20|7 . máĘus 1I.

3.)

me1bízza a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Közpoĺt Zrt.-t, hogy a Budapest Fővaľos VIII. kertilet
Józsefuárosi onkormányzat meghata|mazásźtból és megbizásźhő| e|jźtrva a 366f3 hrsz.-ti,
teľmészetben a Budapest VIII. keriilet, Bródy Sándor utca 15. szźtm alatti ingatlan adásvételi
e|oszerződését a nyeľtes pá|yźzó źL|ta| kért kiegészítésekkel,de azok előterjesztő źůtal.javasolt
módosításáva| a|źirja, melyeket az I. szźlmű melléklet tarta|maz.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l7. június 10.

4.) megbizza a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a meghatáľozott vételárelőleg

(204.435'000,- Ft) beérkezéseés az adásvéte|i e|őszerzódés a|źúrź,sautźtna Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuáľosi onkormányzat meghatalmazásábó| és megbízźtsából eljárva kezdje meg a
36623 hrsz.-ti, természetben a Budapest VIII. keľtilet, Bródy Sándor utca 15. szám a|atti ingatlan
kitirítését.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2018. decembeľ 31.

5.)

megbízza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrL,-t,hogy a vevővel egyeztetett időpontban, de
legkésőbb az ingat|an kiürítésénekés a lakások' valamint gépkocsĹbeállókľa vonatkozóan kötött

valamennyi bérleti szerződés megszűntetésétkövetően,

az utolsó bérleti szerződés

megszüntetéséről szóló eladói éľtesítéskézhenéte|étőlszámított 15 napon belül a 36623 hľsz.-ú,
természetben a Budapest VilI. keriilet, Bródy Sándor utca 15. szám a|atti ingatlan adásvételi
szerzódését aláírja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2018. december 3l.

6.) a) ahatfuozat 4.

pontjźlban foglaltak miatt az onkoľmányzatbevéte| I|602 cím _ önként válla|t

ingatlanok értékesítéséneke|óirźnyzatát és ugyanezen cím felhalmozási célú
támogatások á||amháztartáson kívülre e|óirányzatźtt204.435,0 e Ft-tal megemeli.
b) felkéľia polgármesteľt, hogy a hatźrozatban foglaltakat a 2017. évi költségvetésről szóló
feladat

-

rendelet következő módosíĺásán źův egy e

fi

gyelembe.

Fele|ős: polgáľmester
Határidő. a) pont esetében 2017. mźĄus l1., b) pont esetében

a költségvetési rendelet következő

módosítása

A döntés végľehajtását végző szervezetiegység: Józsefuárosi GazdźůkodźtsiKozpontZrt,
Budapest, 2017. május 08.
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Me||ékletek:

-

Javasolt módosítĺások az adásvéte|i szerzodéshez
Pźúyźnatbontási jegyzők<inyv

Pályźuat éľtékelésijegyzőkönyv
PźamźnyPéter Katolikus Egyetem pźůyázatiiratanyaga

l.

SZ.

melléklet

Észľevételek,javaslatok az Á'dásvételi E|őszerződés kapcsán
bekezdésben javasolt kieeészítések(dőlt. félkövéľen.ielzett ľészek.mondatok)
... 36623 hrsz.-ú, természetben a Budapest WII. kerüIet, ...
Á fetek rögzí.tik, hogł a póIyózati kiírás a jelen előszerződés elvúlaszthatatlan részétképezi Eladó
1

.

jelen

megdttapodds alóírdsóval kilejezett kötelezettséget vdllal az előszeľződés (illetve annak
esetleges módosítdsaÍ) alapjón az adósvételi szerződés megkötésére a Ptk. 6:73. $-óban foglalt
feltételek szerint azzal, hogy az adúsvételiszerződés megkötését a Ptk. 6.73. s (3) bekezdésében
meghatáľozott feltételek telj es iilése esetén tagadhatja meg.
3. bekezdésben javasolt kiegészítések(dőlt. félkövéren jelzett mondatok)

kutatdsi dokumentóciójót, valamint annak 2017. évi
Az eladó az ingatlan eľedeti építéstłirténetí
kiegészítéséta jelen előszeľződés aldírósdval egyÍdejűílega vevő részéredtadto. A vevő az
...

épí.téstörténetikutatdsi dokumentóció dtvételéta jelen előszerződés alóírdsóval elismerL
7.) bekezdésben javasolt kiegészítések(dőlt. félk<ivéren jelzett részek. mondatok)

vá||a|ja, hogy amennyiben az épu|et kiürítésénektitemezése lehetóvé teszi,
leg1feljebb J ütemben adja bitokba, a kiürítésrevállalt l8 hónapos határidőn belül.

Eladó

az

ingatlant

A felek a birtokbaadási íitemeket az alóbbiak szeľint hatóľoruńk meg aual, hogy a felek ezen

ütemezéstől közös megeglezéssel eltéľhetnek:
1. iitem: udvarifszt * I emeletes hdtsó épiiletszdrny'
2. iitem: udvarifszt ł 2 emeletes hótsó épiiletszárny,
3. iitem: utcafronton óllófszt ł 1 emeletes míiemlékifejépiilet.
Ebben az esetben az eladó biztosítja, hogł a vevő az ingatlan biľtokba adott ľészein munkdlatokat,
sziikség esetén bontósi munkdlatokat végezzen.
Az eladó a jelen előszerződés aldírásdval kiitelezettséget vúllal arra, hogł a vevővel jóhiszemíÍen
egyĺittmúíködik annak érdekében, hogl a vevő az ingatlanon, vügy _ iitemezett biľtokbaadós esetén _

annak birtokba adott részeína vevő áItal sziikségesnek tartott munkólatokat elvégezze, valamint
vállalja, hogy az ingatlan még bentlakó bérlői felé eljór annak érdekében, hogł amennyiben ezen
munkólatok el,végzéséhezbórmilyen bérlői, mint birtokosi hozzlźjórulds sziłkséges,ezen
hozzdjdr ulóst a bérlő(k) megadj a(dk).

A felek

ezen tíłImenően is mególlapodnak abban, hogy a jelen előszerződés, valamint az
előszerződés alapjón megkötésre keriilő végleges addsvételi szeľződés teljesí,tése,valamint a vevő
óItal az ingatlanon megvalósítani tervezett beruhóuts sikeres megvalósítósa érdekébenegymdssal
jóhiszemííen egłíittmíĺkiidnek,és késedelem nélkiil megtesznek minden szükséges jognyilatkozatot
eze

n k iite lezetts ég e k

te lj es

iil és e

ér d e k éb e n

8. bekezdésben szereplő szerződések szóhasznźúat helyett e|őszerződés megnevezés haszntúata,

valamint a 8. bekezdés a) pontja kiegészítésedőlten jelzett ľészekkiegészítésével
az adásvételi szerződés aldírdsónak napjdn _ abban az esetben, ha sem a Magyar AIIam, sem a
Budapest Fővdrosi onkormdnyzat nem éI elővlźsórlúsi jogóval '.. véte|źrhátralékoteladó ľészéľe,...
9. bekezdésben javasolt kieeészítések(dő|t. felkövéľen jelzett részek)

Eladó _ a 7.) pontban meghatźrozott kivételle| _ az adásvéte|i szerzodés megkotésétkövętő [*J napon
beliil adja biľtokba az ingat|ant. összes ingóságaitol és a bérlők ingósdgaitól kiíirítve, a kulcsok
źúadásáva|'
10. bekezdés abban az esetben elfogadható, ha a vevő vźilasztja ki az ellenjegyző ugyvédet. El|enkező
csetben ezt a kiiltséget az e|adőnak kell viselnie
1

l. bekezdésbenjavasolt kiegészítések(dőlt. felkövéren ielzett részek)

. .

. bejegy zett gazdasági tfusasáýjog i személy

4,

Jegrzőkönyv
VI[., Bródy Sándoru' l5. sz. alattí36623 hĺsz.ú,műemlék lakóépĹilet elidegenítéséľekiírt

a Budapest

pźiyázat, ajánlat bontási eljárásaról

Je[ęĺr vannak:

Gyimóthy Balaas irodavezető, levezető
dr. Godla Marianĺ5 jogi képviselő
Mezei Irén jegyzőkönyv hitelesítő
Nagyszegi-Vass Ágnes és Kulcsfu Batán (Pázm6ĺy Petęr Katolíkus Egyetem)
Helyszín: a Józsęfrarosi Gazđálkodási K<izpont zrt. |084 Budapest, or utca 8. szám alatti taĺgyalója.
Időponť

20i7.#21.

péntet i0 óra 05 perc

Gyimóthy Balázs elmondja, bogy a Képviselő-testÍÍletbatározata ďapjan, pá|yázat kertĺlt kiÍľásra a
Budapest VI[., Bródy Sándor u. 15. sz. alatti 36623 hrsz-ú, műemlék |akóépiilet elidegenítésére'A
pźÄyázatífelhívrĺs kiffiggesztésre Budapes Főváros V[[t. kerÍilet Józsefraľosi Polgáľmesteri Hivatal
hirdetőtábláján, a Lebonyolító ii5rfelfogadásra szolgáIó helyiségében, a Józsefoáľos című helyi lapban,
az Onkornrányzat és a [,ebonyolító honlapján' továbbá az onkormánrpat és a Lebonyolitő srÁmára
elérhetô költségmentes hirđetésifeltileteken, egyéb rende|kezesrc álló internetes hiľdetési poľtálokon.

Az ajáĺlati biztosíték beéľkezésénekhatáriđeje 2017. április f0.24:00 óľa volt. A ľendelkezésre álló
határidőig a petyázati dokumentĺĺciot egy személy vásáľolta meg, az ajánlati biaosíték bęfizetése
megtöľtént.

Apźtyäzatłaegyajźa|at&ezett,amely küIsójeryeiben megfele|apáIyáatifęlhívĺłsbanľtigzítetteknet
aaaznemtaftaLmaza benyijtóra vonatkozó információkat, a boríték |ezártés sértelen.
A bontísi e[iaľĺĺsonaz ajlán|atot tevő képvíseletében Nagyszegi-Vass Ágnes és Kulcsár Balázs jelent
męg.

Gpnóthy

Ba1l, zs felbontja a borítékot, és rögáti,

hogy az a|ábbi ajánlat kerĹĺlt beĺtyujtásra:

.
.

páLyázatotbeĺyújtó neve: PámányPéterKatołikus Egyetełn
ptúýzatot benyĺjtó szélÍrelye:1088 Budapest Szentkirályi uůca 28-30'
Az esetlegesen sztikségessé váló hiánypot|ásľa való felhívásľa a későbbiekben, írásban kerĺil soľ.
a
ApáIyázatbontást Gyímóthy Ba|ázs 2017' április 21ćn 10:15 peľckor |ezárta"páiyázat értékeléséľe
későbbi ekben ke;tiĺ sor.
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ľ

GýmóthyBalázs

I

lł#,

NagyszegiYVass Ágnes PPKE

írodavezető

pály áratb oĺtó bizottság elnöke
J-lzłesřárc'si Gazdrálkodásí Kĺizpont Zrt.

a'. ďóauMariann
iigyvéd, a JGK Zrt, jogi képviselöje

L---J"
Kulcsfu Balázs PPKE

pályázatbontó bizottság tagia
Központ Zrt.

jffi-azdálkodási
M'ezęíkén
referens
pály ázatbontó

b

izottság tagj a

Józsefuáľosi Gazdá:.lkod ási Kö4ont Zĺt.

4/
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T

ÉnľÉrrLÉsI
JE GY ZoroNYv
Készĺilt:
Táľgy:

2077. április 21.én 1lW órakor a Józsefuárosi Gazdálkođási KözpontZĺt(l0s4

Budapest,lľ utca 8) helýségében.

Budapest VIII., Bródy Sánđoľutca 15. szźtm a|attl, 366f3 he|yrajzi számú
ingatlan eliđegorítéséľe
kiíľtpźůyźľ'atĺa
érkezett ajánlatok éľtékelése

Jelen vannak: Gýmóthy Balázs, irodavezető
Dľ. Godla Marianna ügyvéd, a JGK. Zrt. jogi képviselője
Mezei kén' ręfęľens

Gýmóthy Ba|źns, a pá|yiaatbontó bizottság elnöke 201'7, április 2l-én 1l@-kor a Budapest
V[I., Bľódy Sándor utca 15. szálm a|atti,36623 he|yrajn számú inga,tlan éľtékęsítésérę
kiíľt

yilvĺĺnosp ály źaat értékelésielj áĺłsát m e gn ýtj a.
Felkéń Mezei h.ént ajegyzőkönyv vezetéséľe,valamint Dr. GođlaMarianna ügyvédet arrą
hogy a jegyzőkönyvet elkészültekor hitelesítőként ir1a a|á.
n

Az

ajźn|atok benýjtásának határideje 2017. április 21. 10qs óra volt, abenýjtás helye a
Józsęfuárosi Gazdálkodási KözpontZĺt 1084 Budapest, ir utca 8. alatti iľođája.
A ,,Budapest VIII., Bródy Sándor utca 15. szám alatti,36623 helyľajzi számú ingatlan
értékesítése''címti nyilvĺĺnosegyfoľdulós pá|yázati kiírást egy jelentkęzo vásárolta meg,
páIyánatot egy táľsaság adott le'

Äz ajánlat ľłivĺdĺsmeľtetése:

1.) Ajánlattevő neve: Pár;mtny Péter Katolikus Egyetem
Székhelye: 1088 Buđapest Szentkirálý utca 30.
Az ajźnlott vétęlár: 6 l 9.500.000,. Ft

A

benyújtott ajänlat éľtékelését
követően megállapításra keľült, hogy nincs szĺĺkség
hiánypótlásra. A benyújtott ajłłnlat apáiyź.zatl felhívrásban foglaltaknak mindenben megfelelt.
Mindezek tekintetében a pźiyźnatértékelőbizottság javasolja Budapest Józsefuárosi
Önkoľmányzat Vaľosgazđáůkoóásiés Pénzügý Bizottsđgrínak,hogy a Buđapest VIII., Bródy
Sánđorutca 15. szźlm a|atti, 36623 he|yrajzi számú ingatlan értékesítésérę
kiíľtnýlvános
pályázatotnýlvánítsa éľvéĺryesnek,és eľedméľryesnek.

Előzőek alapján apáúyänat eľedményénekmegállapításfuavonatkozó javaslat a következĺí:

v

.) a lefolyt atott pá|yázat éľvényes
2.) a lefolý atott pźlyźnat eredmCIryes
3.) a ptiyźnat nyeľtese: Pĺázrnány, PéteľKatolikus Egyetem
4.) a vételráľ: 619.500.000,-Ft + AFA
1

Tekintettel arra, hogy egyéb észrevétel nincs, a bontĺĺsvezetoje
f01r7. ápĺilis 2|-én llru-oľakoľ |ezfuja,
értékęlését

a

pźůyźľ;ati
ajánlatok

K.m.f.

O^_tA--)
Gýmóthy Baláns
írodavezető
bontóbizottság elnöke

Dr. GođlaMaYianna ügyvéđ
egyzőkönyv hite le sítő

j

Mezei kén
jegyzókönywezető

ti

ď\
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keľůileto36623 helyľajzi számú, teľmészetbena
.elidegenítése''
ndoľ u. 15. cím a|atttalálható ĺngatlan

tźngytl,nyilvános,egyfoľdu\őspálryázatieljćtrź,shoz

EREDETI AJANLAT

2017. április 19.

t-

,{ ;'"*- lc

? á|y

:li';'.:ri il,.:.,..r.,.,

:

'...r1|.iiB1idapest

ii,i;ä.:i:,,r:j..',.

'

r

vm.

áuati

ös szefo

glaló

kerület, Bľódy Sándor utca 15. száma|atti ingatlan elidegenítóse
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*ĺEüaápw Főváĺos VIII. keriilęt Józsefvarosi onkoľmźnyzatKépviselő-testiĺlete 68./20|7.

ruiliffiś'ámúhataľozata a|apján
;łi::jrillii'1t: j':.l:l]:ji'

'' '

nyilvifuros pá|yázatothirdętętt a Budapest VIII. keriilet,

]

egy olyan tltfogó ingatlanfejlesztést tesz lęhetővé, amely egyńszt

a PPKE kaľainak jelenleg ís fenn.íIló budapesti férőhelyigényét,
a lehetőségét az Egyetem jelenleg több képzésihelyszínen
ységének racionális koncentrác iőjára, koľszeríĺelhelyezésére.

létrejövő épiiletkomplexum segítségéve|Intézményiink

i'$ffiĺ ahaltgatóilétsaámok
ffi,unu.*ony

vá|tozźsából adódóteľÍ'ilethasanálati igényekre

tizemeltetés mellett

-

az esętlegesen felmerülő szabad

.elképzelésmátr az Egyetem 20|6-f020 k<izotti tervezési iđőszakra
Tervében is ľĺigzítésrekeriilt'
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::l:'BuđapästVIII. keľĺilet,Bľódy Sándor u. 15. szám alatti ĺngatlan elidegenítése- pályázat
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1. számú
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Jelentkezési lap

s 19.

'(-

rektoľ
pá|y aző al áíľásďcé gs zerťi alák źs
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2. számú mellélet

ü.ffi*'VIIL

- pályrĺzat
kerĺilet, Bródy Sándoľ u. 15. szám alattĺ ĺngatlan elĺđegenítése

Á.JÁNLATI

összpsÍľo

Szuĺomi Szabolcs DSc, mint aPáanáĺy PétęľKatolikus Egyetem képviselője
neve) a Budapest VIII. keľület, Bródy Sándoľ utca 15. szám alattĺ ingatlan
1r,.líĺpá|yáz'ataajánlatomatazalábbiakbanfoglalomĺĺssze:

elár: 619.500.000 Ft
'*,1
i.;ii:::

l!:J

módja:

Dľ. Szuromi Szabolcs DSc
ľektor
páły ŕnő aLáíĺasa/cégszeľiĺa|áítás
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EMBERI

EnlľonnÄsor

MlNľszľÉruuvĺĺ.

ecyÍIÍ,Í]roonon'łAcĺosÉsrĺpcsor.ąľľenľÁsrľŐoszľÁry

Ügyintézö: dr. Homisch Tibor

KIVONAT

Ę

Er.dő
1iĺ.18. $-ai érte|mébena Magyar Katdikus Egyház képvise|etében e|járó
12. Íébruár 28.án benyújtott bejelentés ala$án nyiĺvántartásba vett adatokat
e kivonat kiadmányozása napján Íenná||ó állapotának megfeÍelő
vételéve|, azegyhäzi elismeresrŐ| és az egyházijogi szemé|yek jogá|lásának
szabáIyairl| szó|ö295ĺ2013. (V||. 29.) Korm. rendelet 15. $ a a|apján adtam

Minisztériuma Szervezetł és Működési Szabályzatáról
miniszteľe nevében eliárva:

szlló

3312014 (|X.16.)

g*íot{ zuliĺĺ

.ä-%

?**, -ý)

055 Budapest, Báľroryutca 10'Teľ+36 1 7954435 Fax +36 1 7950280
e-mall: tibor.fedor@emmi.gov.hu
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ALAIRASI CIMPELDANY
DR. SZUROMI sZABoLcs
,

(született:

magyar állanrpolgár,

lakos, mint a Piłzmány Péter Katolikus Egyetem (székhelye:
, a továbbiakban: Egyetem) ľektoľa, az Egyetemet akként
iś-é:lffi'lhoigyu Egyetem kézze| vagy géppe| e|őírt' elonyomott, nyomtatott vagy
;1Ęg7étt.lo*uéhez,ľöviđítettnevéhez a nevemet azBgyetem nevében iináIlóan a hitelęs
ileímĺmáĺ'ynul.megfelelően,azalźtbbiakszerintírom:-----.l':''j':łÍii:i:]:':i'; ::.
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Adám Kiizjegyzői Iľoda

ifłst, Ráday u. 34. I/8.
76-01 58 ĺ (1) 47 6.af7 I. e-maíl:noĺar@notar.hu
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ROMI szABoLcS

-

(szüIetett:

.)' magyar állampolgár,
Iakos, aki személyazonosságát az ęlőttem felmutatott
tó igazolvaĺnyal, lakcímétpeđig
számri magyÍlľ
igazolvĺánĺyal igazolta, ezen az ,Aldirási CímpéIddny,,
szeľeplő ďáírásanak valódiságát.

a

i közremtĺködés megtagadasának kĺitelezettség&ó| és a 122. $ (8)
bej elentési kŕjtelezetts égétőI, valamint az ęIlen&zÉssoľán megismert
(kettőezeľ-tizenharmadik) év június hónap

1

8. (tizennyolcadik)

dľ. Rádonyi Dénes

koz1egyzőhelyettes

4
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szź:m: | | 063 ĺw 1.l
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t,
másolat az e\őttem eĺedetikéntfelmutatott
---Tanúsítom, hogy ez a tulolđaiihiteles
olautuol állo ól.ĺrattai mindenben m:geęy::l\^
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5. számú męIléklet
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ľp. előíľásai szerĺnti bizonýtó eľejű meghatalmazás benyújtásĺĺľól

Szabolcs ľektor, mint a Pázmźny Péter Katolikus Egyetem hivatalos
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a.üffiuĺĺY PÉTER KAToLl KUs EGYETEM

SzámlavezetŐ firk. NÁDoR UToA| KER.

BANKĺ CENTRUM
Ügyintézl: Mészely Anna
T E L :428-84 1 4 F Pü:428-8441
lktatoszám; 223u2a17.

lGAzoLÁs
hogy a(z) PAZMÁNY PÉTER KAToL|KUS EGYETEM az oTP Bank
atabbiakban megadott bankszámláj árô| az alábbi átuta!ások (egyszeri) keľůilt(ek)

ł'łátáai unazoljuk,
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á||ĺtottuk ki 1 pé|dányban.
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NÁDoR UTcAl KER BANKI CENTRUM
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9. számú.$elléklet

Bľódy Sándoľ u. 15. szátm alattĺ ingatlan elidegenítése- pályázat
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elfogadásárő|, szerződésktitésľől, ingatlanszeľzési képességről,
iłäĺiľ'$'.v.ĺz,a't.1ptétďek
qiónląŕi |.łiŕÄ+ŕśÁ*Ä|
ijiij|.;.:i.l''.':.. ..ji:..ir.r.]r.'.i...i.'r.'] :
ajánlati
kłitöttségľőI

Szabolcs DSc, mint a

Péter Katolikus Egyetem

felhívásban foglďt 60 napos ajźn|ati kökittséggel kapcsolatos

..Ĺ
Dľ' Szuromi Szabolcs DSc
rektoľ

pá|y

aző a|áir

ása/ c é gszerĺi al

áíĺás

4,,
- lą.-

l0. sąĺpúmellékleJ
tłpéstiv'11p.keŕiilet' Bľódy Sándoľ u. 15. szám alaŕti ingatlan elĺdegeníÚése. pályázat
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NYILATKOZAT

kiíľóval szemben fennálló taľtozásról

i$;żuromi Szabolcs, mint

itĺi

a Pázmny

Péter Katolikus Egyetem vezető

*, hogy az ajźnlattevőnet

#tea;tu.to"ása (helyi ađó,bérleti díj stb) * van/ nincs;
;sżeľződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van/ runcs;
t vaďgincs'
i. b ehajtható kőztartozźsa

Hivatal Pénzĺigyi
Központ Zrt. VagyongazdáIkodási

páLyaző

Igazgatóság álta|

aIáfu ása/ cé gszeľiĺaláírás

,4- -y-'--,

leló szöveg al,áhúzandő,

..il-

t')

LJ

ŕ ĺrnriii..'.nru's{t'r' sięń/:đ'!'

l'ř-.. tt.4íu'...

tMs^

Nemzeti Adó. és VńmhÍvatal
Kelet-budapcstt Adó. és Vámigazgatríslíga

osztály

ssż.tĺs2120|7

2.

iqffinita

łĐolc.łuor'Ás

nyilvántartott

{;

alapul a tartozásbeszedéséľę
irányuló

.biżonľít.ĺĺsi

eljárásokban.

Adó. és Vámhivatal nyilvántaľtása
szeľint fennálló taftozás,
a
u= adik módj áľa behajtandó
t1fii..''....ffi "ľĹ-*
visszataľtłísra-:"*:
t:a.,'IlÜemzeti

'łry

*ľ

-ľ"Ä,

átadoŕt

l,anuioä,;ffiä:::: i:xj,?l]:;
dr. Szaľvák Jenő

igazgatő
(hatáskĺĺrgyakorlója)

Szabó Judit Katalin
főosztrĺlyvezető

(kiadmányozó)
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Ünkormányzati ađóhatóeđg
ĺgaaoloa, hogy

PťľERKAToI,Iľus EgYEtEt{

nyilvántaľtága szeľĺnt

-š/ÉffirRÁLYI
U. 28.
*:= ł333'fl?1ä:ä'
személ3mek' társaeásnak:
őnkormányzatl adó számlłiján:
idegenadó számláj án,znás Baerv
€épJármrladó szánláJán:

ík.

által kj.mutatott,:
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......o, -Fr

Ígaaolág }tá11ítá8ánđtnapJáĺg
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a

gi bĺzonyítványt tisyĺet kér'ésére
pályázaü célđából2
9z
an adtan kĺ a'köziga"äätä=ĺ
hatóságí
elJárás ée saolgáltatás
-ioüň""o"osen
s saa'bályaiľól- szoĺđ,
(Ket.1 83.s (1';-.áí uäř]ä"nJán. módoáĺtott Z,oĐ4.
évícxl,.

tóeági 1eazo1á9 ki.ál1ítása 11letékmentee
-täääö.'1? ílletékekről szóló,
(Itv. ) Hellékleténekxxr.
ľffľä:ť:ř*Htt. 199o:e;i-řcf
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Danada-Riniín Bđinale€yző

nevébon és Eegbízágłíból:
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vorvcĺílÁL'xooÁsl |cez cnĺosÁc

Pázmány Péter Katolikus Eryetem

"\ĺttsIr"rł
..:

Ü.i.sz.:
Üi. Kubłĺnka-B erghammeĺ Peta
:

Táľgy:
Budapes!
Szentkirályi út 28.

Igazolĺĺsszeľződéssel
kapcsolatban

1088

Tĺsztelt Címzettl
Kéréséľeigazolom,

u Pázmány

|ote1Katolikus Egyetem (székhely cím: 1088
Buđapes!Szentkiľ. !9qy
álýi út 28'; ädoszłím:
|805fi4ň,42, nyilvántartási szćtm:
000.0|120.|2-035, képviselő: il' Szu1omi
Szabolcs) a Budapest

íá E.

Józsefuĺĺľosi
onkoľmĺányzat megbíziĺsából a Józsefuáľosi
Gazdálkodísi Közpo nt Zľt. á]tal ellátott
bérbeadási tevékenységektekintet ében
jogviszonnyal nem rendelkezik,
,sz.ę'rztídéses
így pénzügyi kötelezettség nem ĺíIIfenn Társaságmk"ĺ.íe
Azigazolźlstpá|yázatbenyújtásához Nagy
Ágnes meghatalm azottrészéľeadom ki.
Budapest, 2017, március 29.

Tisztelettel:

Rozgonyi ]lłáľiann
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P-ázm

ány

P-éte ľ Ka tol

íkus E gyete.uq

Üi.:
Tel:

Budanest
Szentkirályi u' 28.
1088

Lĺszi Mónika

2L6-696LĺL53

Tárgy: lgazolás

Igazoljut hogy a Pázmány PéteľKatolikus Egyetem

a Budapést |ózsefiľárosi
ärosĺGazdá lko dás i Kö zp o n t Z ľt. á ltal
eIlátott elidegenítésitevékenységet ľészletfizetésselmegvásárolt ingatlanok
tekintetében, nyilvántartásunkban nem szerepel, Így pénzugyĺkötelezettsége
Társaságunk felé nem áII fent.
o n ko ľmán y zat, rne1bízásá.ř, ő|, a | ôzsefu

Kérj ük táj ékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Budapest, 201'7. április 18.

Tisztelettel:

irodavezető

.
JózseÍváro-s i Gazdálkodási Kozpont Zrt. Vagyongazdá|kodási lgazgatóĺłg
-Ielefonĺ
|084 Budapesi' Or utca 8, .
Đó l 3I4 l098 . E-mai|; vagyon3azdaĺkodas@gkhu
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számúmelléklet

Budapest WII. kerĺilet, Brródy Sándoľ u. 15. szám a|attiĺngatlan
elidegenítése - pátyĺĺzat
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Alulírott Dr' Szuromi Szabolcs, mint

a

Pánnány Péter Katolikus Egyetem vezető

tisztségviselője, kijelentem, hogy apźůyázattargyátképező
ingatlan vételárának megfizetésére
képes vagyok' a sztikséges anyagi eszkĺizök rendelkęzéselnľe
állnak.
A száĺnlavezető bankná| az ętmtl\t l évben sorban állás nem volt, amely
eket azalábbi okiľattal
igazolok:

1.

oTP Bank Nyľt. által kiállított Bąnkinfoľmáció

Budapest, 2017. ĺĺpľilisl9.

Č*-

{" -

4ru

łl, ĺ7 a,!ĺł*,.n.ĺt/ł.ł-.ŕ

(ęj

atpfu'tąľ"łřł.

Név: PAZMÁruv

o-\tłĺBl*

pÉľrRKAToL|KUS EGYETEM

n

Szám|avezető filk: NADoR UTcAl KER'

BANKI CENTRUM

Város: Budapest
Utca, házszám: Szentkirá|yi U 28-30.

Ügyintézó: Mésze|y Anna
el:428-84 1 4 F ax. 428-84 41

T

lränyitlszám: 1088

lktatlszám:

189012.017

.

BANKINFORMAC!O
rli

'I
g

t

Í"i

Az oTP Bank Nyrt. ezúton igazo|ja, hogy a(z) pÁzuÁruY PÉTERKAToLlKUs EGYETEM az oTP
Bank Nyrt+réĺvezetett a|ábbi Ügyfél, ĺ|letve szám|a

ŕ,.

,łi;

Szám|aszám

Ugyfé| neve / SzámIa elnevezése

11707024-20307251

PAZMANY PÉTER KAToL|KUS EGYETEM /
PÁZMÁNY PÉTER KAT.EGYETEM PÉNZF.SZ.

Számlavezetés
kezdete
1992_11.12-

vonatkozásában fĺókunk 0 napot meghaladó sorbaál|ó téte|t az elmúlt 12 hlnapban nem tartott
nyi|ván, részunkről műkÖdésével kapcsotatban kĺfogás nem merüIt feł.

a Bank á|taĺ fe|szám|tott, számlavezetéshez kapcsolldl dĺjakat, jutalékokat, ktltségeket
rendben fizetĺ, a Bankunkka| szemben fennállÓ ĺizetésikÖtelezettségeinek.minden esetben e|eget
Ügyfe|Ünk

tesz.

Tudomásunk szerint

az

Az igazoĺás jelenlegi

ismereteinken a|apu|' Bankunk részérŐl garanciát, i|letve felelősségvá||a|ást

vége|számo|ás.

Ügyfélle| szemben nem fo|yĺk csőde|járás, fe|számo|ási eljárás, i||etve

Ü9ýe|ünk számára nem jelent.

Az igazolást Ügyfetunk kéréséreál|ítottuk ki 1 pé|dányban.
Megjegyzés:

Az

igazo|ást

a .'Budapest Vl||.

pályázathoz,. á||ítottuk ki.

ker{J|et,

Bródy Sándor u. 15. szám aĺatti ingat|an e|idegenĺtése

Budapest, 2017. märcius 29.
.''j

Tisztelettel:
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Baľablás Ailita
szźlm|av ezetési vęzető tanács adó

śr+üĺ. J

ĺ.ĺfu=ał-_

!..lJ:!' Ĺ'ťítłiij}.ĺj
ą illćitŁs.+,
a.
n.ĺl,a.-ý...........:

Mészely Anna

szám|av ezető munkatárs

NADOR UTCAI KER. BANKI CENTRUM

,,ćoTP Bank

Nyrt. 1051 Budapest' Nádor u.16., FovárosiTÖrvényszék Cégbĺrlsága: Cg.O1.10-041585
t/1
4n--

.(-

1ą

15.

szímúąellékleÍ

Budapest WII. keľiileto BľĺĎdySándoľ u. 15. szrĺm
a|atti ingatlan elÍdegenítes e. páÄyázat

NYILATKOZAT

a kézbesítésheľyérőI és bankszámlaszámľrĺI

AlulíľottDľ. Szuromi Szabolcs, mint
Pazmány Péter Katolikus Egyetem vezető
tisztségviselője kérem, hogy a Pátyźaatta| kapcsolatos
minđennemiínyilatkozatot, felhívást,
éľtesítést,vagy mĺísinformációt, valamint Ä rely*:'utal
kapcsolatos esetleges jogvitában
minden éĺtesítést'idézéstés bíľósági hatźrozatot, stb.
azalábbi címľęteľ"m posĺĺzĺri,

a

Címzętt: P ázmáĺy Péter Kato

li

kus E gyetem

Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u.28.
Amennyiben az általam a fentiekben megielölt címzett
a Íbnti címen az iratatnem veszi át,
ennek következményeit a gazdasági tarsaság vállalja.
Tudomásul veszem; hogy amennyiben a
címzett a fenti címen az értęsitéstnem veszi źn,,
az énesítésa postáľa adast követő 5.

munkanapon kézbesítettľrekminősĹil.

A

páIyárati fęlfuvás visszavonása esetén a KiÍľó
a dokumentĺíció megv á,u,r|asára f'ordított
összeget
kérem az a|ábbi bankszáml aszámravisszauta|ni:

Bankszímlavezeto pénzintézet:oTP Bank
Banksz'ámtaszám:

I I? 07

Nvĺ'

024-2030725 t

Banksfámlával ľendelkezni jogosult: Dr. Szuromi Szabolcs,
1088 Budapest, Szentkirłílyi u' 28.
(név, lakcím vagy székhely)
Budapest, 20t7. április 19.
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számúmelléklęt

BuđapestV[II. keriilet, BľĺĺdySándoľ u. 15. szám alattĺ ingatlan elidegenítése. pályázat
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Alulíľottkijelentem, hogy cégtink anęmzeti vagyonĺól szćiő 20|t. évi CXCW. t<irvény 3.
(1) bekezdés 1' pontja szerinti

$

a.) átlálbató szervezetnek minősiil.

b.) nem minősĺil átlátható szeľvezetnek.

i.l

ä

(a megfelelő szÓveg aláhúzandó)

,E

A jelen nyilatkozatomat a szęrvezet vezetőtisztségviselőjeként bĺĺntetójogi felelősségem teljes
fudatában teszem.

Budapest, 201'7. ápľilis i9.
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P

ázmány Péter Katolikus Egyetem

REKTOI{

1088 Budapest, Szentkirályi u.28. TeL (1) 42g 7213
Fax:
Intézményi azonosító: FI79633

(l)

318 0507

17' szĺmúm..elléklet

Budapest, WII' keľii|et, Bľódy Sándoľ u. 15. szám alattĺ
ingatlan elidegenÍtese - pátyázat
Eszľevételetjavaslatok az ÄdásvéÚeli E|őszerződés kapcsán

ł....:96?3 hrsz.-ú, természetben

a

Budapest WII,

k,,iil"t;*

i!ľ,;ł,:ĺł*ł:y"::#:::::::ľ,:::!-:::::'!.ő:,",;őd^
elváIaszthatatl.at-l
. a Ptk.
6:7a. $ Q) bekezdésénekalkalmaźdsĺÍtkivěve
-

r!1zét kěpexż, ěs ĺnnakfeltěteleit

;;;;;;;,"I";;;;; ;;;;;íZi.
^,g"k,;

afelek

!'l...,łzeladó azÍngatlan eredetiépíĺtéstöiđai
*utat,tsiioiumeiůiiĺidt,valamint annak 2017. évi kíegěszŕtěsétajelen
.,ielőszerzÍÍděs
aldhúsdval.widejíÍkga vevő Észéredtadtu Á ,eiő ąz épttéstöľtěnai
kutatdsi dokumenhźclĺj
g
dtvételét

ť:jelen előszerződěs ahtĺľdsóvat ělistieri

u*",''''.

ľ,ľľ't
*::ľ" váltalt
a kiĺirítésľe

o

ĺ8

Jn

hónapós hataridőn bettll.

ľ::,.:,::::::ľľ:^ii.temeket
eIĺěrhetnek:

. iitem: udvarífszÍ

ł 1 emeletes

teszi, az

i

n

gat|

ant Ie g1fe tj e b b 3 üte

m be

n

adj

a

az atdbbiak szerint hatdruruźh meg azzal, hogy a.felek ezen
iiÍemezéstőI köziis

hdtsó épiiletszlźrny,

udvarifsxt * 2 emeletes hd*ó ipliletsłźriy,
iitem: utcafronton áIló fszt * I emeletes mĺÍemĺékĺfteiépĺłtet.
lben az esetben az ela-dó birtosítja, hogy a ve,ő iz
ingatan birtokbu

. ijtem:

ĺłĺlottrészein munkáIatokat, sziiksěg esetĺin
ntdsi ma nkđlatokat végezzen
eladó a jelen etőszerződés aldtrdsával kötelezettsěget váIlal
arra, hogy a vevővel jóhÍszem{Íen egyiittmíĺködik annak
nt",i,,,u
tinil,t,,oidś
esetén * ainak biľtokba adott rěszein a vevő
:ľ:!:ľ:ł:::^:,.::!:,::!ľt!ľ:,ľ,
szüksěgesnek tilrtott rnunkdlątohat elvégezze,-valąmint
vóIlalja, h?q o', Íngatlan mźg benttakó bérl{Íifelćetjdr
elvłgzłsinezbármilyei běrlői, ,itit nt,,*,,i ,Lv.{'L.Jq
hozzĺÍjdrulds
ľ,::!"j*"ľ:ł,,fł",:i:::3:!":Í,-":::ľ:ty:*k
ilšség-es,ezen hoadjdrulłźst a bérlő(k) megadja(ák)

.,?,-

,ýŁ9I.vaęJ
ľi:ł,:,,::":ľ:ľ:::::-:^y::::ľ:ľ:iľ'ł!!,:'
!9w a.ieęn előszełzőclěs, valamínt ąz előszerződés
z kerüIővégleges adósvěteli'szerződés
teflesítéě,vatämint a ,"it da,l az

alapjdn
wlwPJur.

ingatlanon_megvalósí'tanÍ teľvezett
késedeleri něIkiil megtesznek
szli iľ",,::Ľ:ľ,:,!łľ::::::::ľ:::,?ľ:::Iiiľi:,:ľ":egľji!!mlĺ*liĺInek,is
ksége s jog ny ilatkozatot eze n kötelezettségek te
Ij e sił lése ĺr ae ut en.

szerzódések szóhasználat helyeĺ előszerződés megnevezés
haszná|atą valamint a 8. bekezdés a)
kiegészítésedőlten jelzett részek kiegészítésÉvel
adásvéte|i szerződés aldtľlÍ^ĺdnaknapjđn_ abban a7 esetben,
ha sem a Magyar Állam, sem u Budapest Fővđrosi
kormónyzat nem él elővdsáĺIdsi joglźval . . . véte lárhátratékot
eiadó részéľe'. . .
ladó _ a 7) pontban meghatáľozott kivétęll.l _
ua.ĺwet"li szeľzodés megkötését követő
[*J napon
rtokba azingat|ant, összes ingóslĘaitÓ| és a bértők ingósdgaÍtóI kilłrĺne,a kulcsok átadiísáva|'

beliit

adja

bpt

abban az esetben elfogadható, lra a vevő vá|asnjaki az ellenjegyző
i'igyvédet' E|lenkező esetben eá a kĺĺltséget
e|adónak ke|l viselnie

) ppntban javasolt&cgészllé
bejegyzett gazdasági társaságĺjogí xe méĺy

4

2017, ápril.is |9.
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18.

Budapest

vln.

szĺmú.melléklet

kerĺilet, Bróĺ|y Sándoľ u. 15. szám alatti ingat|an e|idegeníté se - páůyáu,at

NYILATKOZAT

a közbeszerzésekről szólró 2015. évíCXLII. tiirvény 62. és ó3.$.ban
foglalt |<lzáről
$
kö ľülm ények fenn ĺ{Ilásáról

Alulíroťt Dr. Szuľomi Szabolcs ľektoľ,mint a Pazmány PéteľKatolikus
Egyetem hivatalos
képviselője nyilatkozom arľól, hogy a Pźilyázati felhívás 7. pontjának d.) pontja
szeľint
Intézĺrényitnkľevonatkozóan nem átl fenn a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII.
.1)

-z
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törvény 62. $ és 63.$-ban foglalt k1záró körülmény.

L,:

ř

::. ij
łi
ri
riE

'''

E

ili

4!

Buđapest, 201'7, ápľilis 19.
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19.

Budapest

vln.

szímúmeltéklet

keľiĺlet, Bľódy Sándoľ u. I'5. szám alattĺ íngatlan elidegenítése. pályázat

T\IYILATKOZAT

a páňyázaton meghiľdetett ingatlan megtekintéséľől, állapotának megismeľéséľőI

Alulíľottapáůyázaton meghiľdetett BudapesÚ YIil. kerĺilet, Bľódy Sándor u. 15.szám alatti
takóépiitet elő'zetesen egyeztetett időpontban megné.ztem, az á|Iapotát és aľľa vonatkozó
miĺszaki täjékoztatźlstmegi smeľtem.

Budapest, 20|7. április 19.
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