
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

Készült a 2016.07.13. napján tartandó KT. ülésre! 
Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző 

Tárgy; Budapest XVI. kerület. Dobó utca 67. szám 
alatti, 112615 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 
kiírt nyilvános egyfordulós pályázat 
eredményének megállapítása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 333/2015. (XI. 18.) Kt. 
határozatában úgy döntött, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonát 
képező Budapest XVI. kerület, Dobó utca 67. szám alatti, 112615 hrsz-ú, 1574 m^ nagyságú, 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant nyilvános egyfordulós pályázat útján értékesíti. A 
Képviselő-testület az ingatlan forgalmi értékét mely egyben a kikiáltási ár, 36.314.000,-
Ft+Afában határozta meg.(l. számú melléklet) 
A Képviselő-testület által megállapított kikiáltási ár megegyezett az értékbecslésben foglalt 
értékkel. 

A Dobó utca 67. szám alatti, 112615 hrsz. alatti ingatlan pályázati felhívása szerint a pályázat 
benyújtására biztosított határidő 2016.06.29-e voh. (2. számú melléklet) 
A pályázat benyújtására biztosított határidőben egy pályázat érkezett. (3. számú melléklet) 

A Budapest XVI. kerület, Dobó utca 67. szám alatti ingatlan megvásárlására 1. sorszámon a 
WILOW Ingatlanforgalmazó és Értékesítő Kft. (1021 Budapest Ötvös János l/A. fszt. 4., 
képviseli: Flesch László) nyújtott be pályázatot. 

A vételárra tett ajánlat összege: 36.314.000,- Ft+Áfa, azaz bruttó 46.118.780,- Ft. 

Pályázó a pályázatban foglalt feltételeket teljesítette. 

A pályázati felhívás szerint a pályázatot az nyeri el, aki a pályázati felhívásban rögzített 
valamennyi feltétel teljesítése mellett a legmagasabb árra tett ajánlatot. 

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (4-5. számú 
melléklet) 

Az Értékelő Bizottság javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Budapest XVI. kerület. Dobó 
utca 67. szám alatti, 112615 hrsz-ú, 1574 m^ területű kivett beépítetlen terület értékesítésére 
kiírt pályázatot nyilvánítsa érvényesnek és eredményesnek, a pályázat nyerteseként a Képviselő
testület a WILOW Ingatlanforgalmazó és Értékesítő Kft-t (cégjegyzékszám: Cg.01-09-
284134, adószám: 25593862-2-41, székhely:1021 Budapest Ötvös János l/A. fszt. 4., 
képviseli: Flesch László) jelölje meg, 36.314.000,- Ft+Áfa, bruttó 46.118.780,- Ft vételár 
összegű ajánlattal. 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat vagyonának 
értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 35/2004. 



(IX. 30.) rendeletének 18. § (3) bekezdése szerint a közjegyzői okiratot, illetve a 
jegyzőkönyvet, valamint az emlékeztetőt a kiírónak meg kell küldeni, a pályázati eljárás 
eredményének megállapítására. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a Budapest XVI. kerület, Dobó utca 67. szám alatti, 
112615 hrsz-ú, 1574 m^ nagyságú, kivett beépítetlen terület 
értékesítésére kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítja. A pályázat nyerteseként a Képviselő-testület a 
WILOW Ingatlanforgalmazó és Értékesítő Korlátolt 
Felelősségű Társaságot (cégjegyzékszám: Cg.01-09-284134, 
adószám: 25593862-2-41, székhely:1021 Budapest Ötvös 
János l/A. fszt. 4., képviseli: Flesch László) jelöU meg, 
36.314.000,- Ft+Áfa vételár összegű ajánlattal. 

Felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

Határidő: 2016. október 30. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Budapest, 2016. július 5. 

Láttam: 

Ancsin László 
jegyző / 

Kovács Péter 
polgármester 

Az előterjesztés mellékletét képezi: 
1. 333/2015. (XI. 18.) Kt. határozat 
2. Pályázati felhívás 
3. WILOW Ingatlanforgalmazó és Értékesítő Kft. pályázata 
4. Jegyzőkönyv 
5. Emlékeztető 

Tárgyalásra kijelölt Bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 



NAPIREND: 8. Javaslat a Budapest XVI. kerület, Dobó utca 67. 
szám alatti, 112615 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 
Előterjesztő: Dr. Csomor Ervin alpolgármester 

H A T Á R O Z A T : 
333/2015. (XI. 18.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat tulajdonát képező, Budapest XVI. 
kerület. Dobó utca 67. szám alatti, 112615 hrsz-ú, 
1574 m^ nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlant nyilvános egyfordulós pályázat útján 
értékesíti. A Képviselő-testület az ingatlan forgalmi 
értékét, mely egyben a kikiáltási ár, 36.314.000,- Ft 
+ Áfában határozza meg. 

Felkéri a polgármestert a pályázati felhívás kiírására. 

Határidő: 2015. december 31. ' 2016. december 31. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 

(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 

^ Végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosította: 17/2016. (I. 27.) Kt. hat. 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 35/2004. (IX.30.) rendelete alapján, a 
Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat Képviselő-testülete, mint kiíró (1163. 
Budapest, Havashalom u. 43.) nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló 

Budapest, XVL kerület Dobó utca 67. szám alatti, 112615 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 

a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 333/2015. (XI. 18.) Kt. határozata 
alapján, jelen mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 29. 9"*" óra 
(Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.) 

Ajánlatok felbontásának ideje: 2016. június 29. lO"" óra 

A pályázat benyújtásának helye: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Kabinet (1163 Budapest Havashalom utca 43.) 

A pályázatok elbírálására biztosított határidő: 2016. szeptember 30. 

Az elbírálási határidőt a kiíró - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal 
meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló, meghosszabbított határidőről, ezzel 
egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat 
tájékoztatjuk. 

Ajánlati kötöttség időpontja: 2016. október 30. 

A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, illetve a 
meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a 
pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást 
eredménytelennek minősíti. 

Budapest, 2016. június 10. / ^ ^ ^ ' ' "^ v̂̂ ; 

Kovács Péter " 
polgáimesler, 



Budapest XVI. kerület, Dobó utca 67. szám alatti, 112615 hrsz-ú ingatlan pályázati 
felhívásának melléklete 

Pályázati feltételek; 

Ingatlan címe: Budapest XVI. kerület Dobó utca 76. 
Hrsz: 112615 
Területe: 1574 m^ 
Kikiáltási ár: 36.314.000,- Ft+Áfa. 

Pályázati feltételek: 
1. A pályázatot zárt borítékban, „XVI. kerület Dobó utca 67. szám alatti ingatlan 

értékesítése pályázat" jeligével ellátva, a Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat Polgármesteri Titkárságán (1163 Budapest Havashalom utca 43.) kell 
benyújtani. 

2. Ajánlatot tenni kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. Az ajánlatot 
egy példányban kell benyújtani. Az ajánlatot hivatalos cégszerű aláírással, minden 
oldalát kézjeggyel kell ellátni. A meghatalmazást közokiratba, vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített teljes bizonyító erejű magánokiratba 
kell foglalni. A szabályos meghatalmazást a pályázathoz csatolni kell. 

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 
a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban és a részletes tájékoztatóban 
foglalt feltételek elfogadásáról, 
az ingatlanok megvásárlására vonatkozó ajánlati összeget, 
az ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozatot. 

4. A pályázó köteles a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő pályázati biztosíték befizetésére. 
A befizetésről szóló banki igazolást, vagy postai csekket eredeti példányban a 
pályázathoz csatolni szükséges. Pályázó pályázati csekket a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáján kaphat. 
A pályázat csak akkor érvényes, ha a biztosíték összege a pályázat bontásának 
időpontjában az Önkormányzat 11784009-15516006-10210004 számú számláján 
rendelkezésre áll. 
A nyertes pályázó által befizetett biztosíték a vételár előlegbe beszámításra kerül. 

5. Az ingatlanra természetes személyek, vagy a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerint átlátható szervezetek pályázhatnak. 

A pályázathoz fénymásolatban csatolni kell: 
- 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (illetve folyamatban lévő cégbejegyzési eljárás 
igazolását), tanúsítván)^, nem gazdasági társaság jogi személy esetében, bejegyzésről, 
nyilvántartásba vételről szóló igazolást, alapszabályt vagy alapító okiratot és 
képviseletről szóló igazolást, 
- aláírási címpéldányt, 
- nyilatkozatot az átlátható szervezetről (Pályázati Felhívás 1. számú melléklete) 

6. Pályázónak pályázatában mellékelni szükséges, hogy a Budapest Főváros XVI. 
kerületi Önkormányzat felé adótartozása, illetve egyéb tartozása nincs. (Igazolás 
beszerezhető a polgármesteri Hivatal Adó Ügyosztályán) 
Amennyiben a pályázó nem természetes személy, úgy a díj- és adótartozással 
kapcsolatos feltételnek a cég jegyzésére jogosult valamennyi személynek, valamint a 
cég valamermyi tulajdonosának is meg kell felelnie, mely tényről a pályázat 
benyújtásakor a pályázó nyilatkozik. 



7. A pályázó köteles a részletes tájékoztatót is átvenni, valamint az ajánlatban 
nyilatkozni, hogy az abban foglaltakat megismerte, és az ajánlatot ennek ismeretében 
teszi meg. 

A pályázat hivatalos nyelve magyar. 

A pályázati felhívás és a részletes tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, a pályázat benyújtására 
biztosított határidőben, térítésmentesen kapható. 

Bírálati szempontok: 
Pályázatot az nyeri el, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek valamennyi teljesítése 
mellett a legmagasabb vételárra tett ajánlatot. A kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlati ár 
érvénytelen. 

Pályázattal kapcsolatos információt a www.budapestl6.hu honlapon az Ingatlanhirdetések 
menüpont alatt, illetve a 40-11-550 telefonszámon, vagy a vagvoni@bpl6.hu email címen 
kaphatnak az érdeklődők. 

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló 
határidő lejárt. 

A beérkezett pályázatokat a polgármester által kijelölt értékelő bizottság bontja, majd ezt 
követően a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági 
és Pénzügyi Bizottsága értékeli a beérkezett pályázatokat. A pályázat bontása zártkörű, 
értékelése, valamint a pályázatról szóló döntés nyilvános. 
Az elbírálási határidőt a kiíró - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal 
meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló, meghosszabbított határidőről, ezzel 
egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat 
tájékoztatjuk. 
Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban és a rendeletben foglalt 
egyéb feltételeknek. 

Adásvételi szerződést csak a nyertes pályázóval lehet kötni. Az adásvételi szerződés 
tartalma a pályázati feltételeknek és a nyertes ajánlatának megfelelő. 
Vevő köteles az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt megkötni. 
Amennyiben erre nem kerül sor, úgy a pályázati biztosítéktól elesik, és a pályázat 
eredménytelenül zárul. 
Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele, a nyertes ajánlat szerinti vételár 20%-nak 
vételár előleg címén történő megfizetése. A teljes vételárat Vevő a Magyar Állam, a Fővárosi 
Önkormányzat elővásárlási lemondó nyilatkozatát követően, illetve az elővásárlásra nyitva 
álló (35-30) napos időtartam eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül köteles 
megfizetni. Amennyiben vevő a szerződéskötést követő fizetési kötelezettségének nem tesz 
eleget, úgy a befizetett előleget elveszíti, függetlenül annak előleg jellegétől. A befizetett 
összegek tehát foglalóként működnek, azzal, hogy az elővásárlási jog jogosultjának pozitív 
nyilatkozata nem az eladó érdekkörében történő meghiúsulásának minősül, tehát a foglaló 
kétszeresen vissza nem jár, hanem az előleg szabályai szerint a befizetett összegeket a pályázó 
visszakapja. 

http://www.budapestl6.hu
mailto:vagvoni@bpl6.hu


Amennyiben Vevő az vételár hátralékot banki hitel felvételével kívánja kiegyenlíteni, úgy a 
letéti költségeket a Vevő köteles megfizetni. 

Az Önkormányzat Versenyrendelete alapján, adásvételi szerződés kötése esetén, a szerződés 
megkötéséig a nyertes pályázónak a vételár 0,5%-ának megfelelő szerződéskötési 
költségátalányt kell megfizetnie az Önkormányzat 11784009-15516006 számlájára. 

Vevő az Illelckekről szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A § szerint, az ingatlan
nyilvántartási eljáráshoz 2 x 6.600,-Ft igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni a 
Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala számlájára. 

Vevő az ingatlan teljes vételárának kifizetésekor jut az ingatlan birtokába. 

Ha a pályázati eljárás nyertesével a szerződéskötés az erre nyitva álló határidő elteltével nem 
jön létre, avagy a megkötött szerződést a nyertes nem, avagy hibásan teljesíti, és emiatt az 
Önkormányzat a szerződést felmondja vagy a szerződést a felek közös megegyezéssel 
felbontották, akkor az önkormányzat jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő 
pályázóval szerződést kötni, vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítani és új 
pályázati eljárást kiírni. 

A kiíró az eljárás során mindvégig fenntartja azon jogát, hogy a versenyeztetési eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa. 

Az ingatlant kizárólag a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testületének 30/2000. (VII. 14.) számú, Budapest XVI. kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzatáiól szóló rendeletében foglalt előírások betartásával lehet hasznosítani. 

A pályázati eljárással kapcsolatos részletes szabályokat az Önkormányzat vagyonának 
értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 35/2004. 
(IX. 30.) rendelet vonatkozó előírásai tartalmazzák. A rendelet a Budapest Főváros XVI. 
kerületi Öiikc imányzat internetes honlapjáról (www.budapestl6.hu) letölthető valamint 
térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában. 

http://www.budapestl6.hu


RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ 

Az ingatlan címe: Budapest XVI. kerület Dobó utca 67. 
Helyrajzi száma: 112615 
Ingatlan területe: 1574 
Kikiáltási ár: 36.314.000,- Ft+Áfa 
Tulajdoni lap szerinti megnevezése: Kivett beépítetlen terület 

A TAKARNET - rendszerről letöltött tulajdoni lap széljegy feljegyzést nem tartalmaz. 
A letöltött tulajdoni lap cím koordináta részében „felülvizsgálat alatt" bejegyzés szerepel. 
A 2014. évi XCIII. törvény az 1997. évi CXLI. Ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényt több 
ponton is módosította. így az ingatlan-nyilvántartás az ingatlanok címadatát a központi 
címregiszterből (KCR) történő automatikus adatvétel útján származtatott adatként 
tartalmazza. Ennek következtében az ínyt. 95. § -sal kiegészül. A (3) bekezdése értelmében: 
„A címadat-átvétellel még nem érintett címek esetében az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza a 
„felülvizsgálat alatt" megjegyzést, melyet a tulajdoni lapon az ingatlan címadata mellett 
jelenít meg. A megjegyzés az ingatlan-nyilvántartási adatok irányadó jellegét nem 
érinti." 
A tulajdoni lapon Palatinusz Mátyásné javára holtig tartó haszonélvezeti jog bejegyzés 
szerepel. Palatinusz Mátyásné a személyiadat és lakcímnyilvántartás központi rendszerében a 
közölt adatokkal nem szerepel, a holtig tartó haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásból való 
törlését az Önkormányzat kezdeményezte. 

Övezeti besorolása L4-XVI/SZ1 (Nagytelkes, szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető 
lakóterülete). 

Az ingatlan előtt, a Dobó utcában a gáz hálózat kiépített, leágazás az ingatlanra nincs. 
A szennyvízcsatorna hálózat az utcában van, az ingatlan telekhatárig kiépített 
bekötővezetékkel rendelkezik. 
A Vízművek tájékoztatása szerint a Dobó utcai NA 100 mm-es törzshálózatról vízzel 
ellátható. A vízművek térképén a vezeték a Dobó utca 65. számig kiépített, gerincvezeték 
továbbépítése szükséges, mely Vevő feladata és költsége. 
Az ingatlan előtt villanyoszlop nem található. Az ELMŰ Hálózati Kft. az ellátás 
igénybevételének feltételeiről csak igénybejelentés esetén ad tájékoztatást. 

Az ingatlan kitűzése megtörtént. A Szilas-patak felőli kerítés nem a jogi telekhatáron 
helyezkedik el, a Szilas patak (113173) hrsz területéből a mérési vázlaton látható területet 
elfoglal. A kerítés jogi telekhatárra történő áthelyezése Vevő feladata és költsége. A Dobó utca 
65. és a Dobó utca 67. szám alatti ingatlanok közötti kerítés hiányzik, mely kerítés 
megépítésének ugyancsak Vevő feladata és költsége. 

Az ingatlan a Dobó utcai közlekedési és közmű kapcsolattal hasznosítható. 

A Szilas patak partján az Önkormányzat egy későbbi időpontban kerékpárút építését tervezi. 

Az ingatlan előtt az úttest földút. 

A terület általános védelem alatt áll, a Földhivatal nyilvántartásában régészeti lelőhelyként 
nyilvántartott. A nyilvántartás sem elidegenítési, sem terhelési, sem telekalakítási tilalmat 



nem jelent. Felhívjuk a pályázók figyelmét a régészeti örökség és a műemléki érték 
védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet előírásaira. 
Az épület építés és az ingatlan közművesítés során a Budapest Főváros Kormányhivatalának 
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalt, mint szakhatóságot meg kell keresni. 

Az ingatlan beépíthetőségével, funkciójával, engedélyköteles építési munkálatokkal, 
összefüggő hatósági engedélyeztetés, valamint a közművekkel összefüggő 
közműtársaságokkal történő egyeztetés és részletes információk beszerzése Vevő 
kötelezettségét képezi, saját költségére és kockázatára. 
Vevő az ingatlant megtekintett állapotban vásárolja meg, így Vevő későbbiekben az 
Önkormányzat felé kártérítési igénnyel nem élhet. 

A pályázat benyújtása előtt szíveskedjen a beépítés feltételeiről az Építésügyi Irodán, a 
közműkiépítésekkel kapcsolatban a Kerületfejlesztési Irodán, valamint a 
Szolgáltatóknál tájékozódni. 

A pályázó az ajánlat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor 
visszavonhatja, ez esetben az ajánlattétellel kapcsolatosan a kiíró felé követelést nem 
támaszthat. 

A pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének 
megállapítása esetén, valamint az ajánlatok elbírálása után visszajár. 
Nem jár vis.sza a biztosíték: 
- ha a pályázó nyer; 
- ha a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta; 
- ha a pályázó az ajánlat benjoijtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően vonta 
vissza ajánlatát; 
- ha a szerződés megkötésének meghiúsulása a pályázónak felróható, vagy az ő érdekkörében 
felmerült más okból hiúsult meg. 

A pályázati eljárást eredményesnek kell nyilvám'tani, ha a pályázati felhívásban foglalt 
feltételeknek megfelelő egy vagy több ajánlat érkezett. 
A pályázati eljárás nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése 
mellett a legkedvezőbb ajánlatot tette. 

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha 
- a kitűzött időpontig egyetlen ajánlat sem érkezett, vagy az ajánlatok a pályázati felhívás 
alapján nem értékelhetők; 
- a beérkezett ajánlatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívás követelményeinek vagy 
más a pályázati eljárásra vonatkozó előírásnak, valamint az összes ajánlat tartalma jelentősen 
eltér a kiíró elvárásaitól; 
- a kiíró valamely pályázónak a pályázati eljárás tisztaságát sértő, vagy a többi pályázó 
érdekeit egyébként sértő cselekménye miatt a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása 
mellett döntött; 

Pályázó tudomásul veszi, hogy adásvételi szerződés megkötése esetén az Önkormányzat 
vagyonáról és vagyontárgyak feletti jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. VI. 25.) 
önkormányzati rendelet 28. § (4) bekezdése értelmében, az adásvételi szerződésben rögzített 
szerződő felek nevét, a szerződés tárgyát (ingatlan címét), és értékét az Önkomiáiiyzat 
honlapján közzé kell tenni. 









rAKAlWET földhivatali Infonnációs Rendszer https://www3.takarnet.hu/tknet/nenihiteles_szenile5_p.hrsz_s6?sid=0.. 
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Nyilatkozat 
(2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott átlátható szervezetről) 

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam képviselt 

1. átlátható szervezet: 
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben 
az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel 
rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami 
vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, 
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő 
feltételeknek: 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, 
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennálhiak; 
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
CG) széklielye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van; 

Budapest, 2016. 

"Megfelelő rész aláhúzandó aláírás 
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IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN 
KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 

Cégkivonat 
A Cg.01-09-284134 cégjegyzékszámú WILOW Ingatlanforgalmazó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1021 Budapest, Ötvös János utca 1/A. fszt. 4.) cég 2016. június 28. napján hatályos adatai a következők: 

I. Cégformától független adatok 
1. Általános adatok 

Cégjegyzékszám:01-09-284134 
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság 
Bejegyezve: 2016/06/28 

2. A cég elnevezése 
2 /1 . WILOW Ingatlanforgalmazó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság 

ee/egyzés ke/íe: 2016/06/28 
Haíá/yos; 2016/06/28... 

5. A cég székhelye 
5/1. 1021 Budapest, Ötvös János utca 1 /A. fszt. 4. 

Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Hafá/yos; 2016/06/28... 

8. A létesítő okirat kelte 
8/1. 2016. Június 15. 

ee/egyzés/ce/te: 2016/06/28 
Hafá/yos: 2016/06/28... 

902. A cég tevékenysége 
9/1. 4120'08 Lakó-és nem lakó épület építése 

Főtevékenység. 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Hatá/yos: 2016/06/28... 

9/2. 4110'08 Épületépítési projekt szervezése 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Haía'/yos; 2016/06/28... 

9/3. 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés 
ee/egyzés/ce/íe; 2016/06/28 
Hatá/yos; 2016/06/28... 

9/4. 4377 '08 Bontás 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Hafá/yos; 2016/06/28... 

9/5. 4312'08 Építési terület előkészítése 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Hafá/yos; 2016/06/28... 

9/6. 4373 '08 Talajmintavétel, próbafúrás 
ee/egyzés/ce/fe; 2016/06/28 S_ 
Hafá/yos; 2016/06/28... 

9/7. 4327 '08 Villanyszerelés 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 

r 
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Haía'/yos: 2016/06/28... 

9/8. 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Haíá/yos; 2016/06/28... 

9/9. 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Haíá/yos; 2016/06/28... 

9/10. 4337 '08 Vakolás 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Hafá/yos; 2016/06/28... 

9/11. 4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Hafá/yos; 2016/06/28... 

9/12. 4333'08 Padló-, falburkolás 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Hafá/yos; 2016/06/28... 

9/13. 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s. 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Hafá/yos; 2016/06/28... 

9/14. 4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Hafá/yos; 2016/06/28... 

9/15. 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
ee/egyzés/ce/fe; 2016/06/28 
Haíá/yos; 2016/06/28... 

9/16. 4613'08 Fa-építési anyag ügynöki nagykereskedelme 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Hafá/yos; 2016/06/28... 

9/17. 4649'08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s. 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Hafá/yos; 2016/06/28... 

9/18. 4673'08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Hatá/yos; 2016/06/28... 

9/19. 4690'08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Hafá/yos; 2016/06/28... 

9/20. 4753 '08 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Hafá/yos; 2016/06/28 ... 

9/21. 4759 '08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Hafá/yos; 2016/06/28... 

9/22. 6S70 '08 Saját tulajdonú Ingatlan adásvétele 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Haíá/yos; 2016/06/28... 

9/23. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

htlpil!//eert.«-C©gjegyzek.hu/?cegadatlap/0109284134/Cegkivonat 201 Alit 
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9/24. 

9/25. 

9/26. 

9/27. 

9/28. 

9/29. 

11. 
11/1. 

13. 
13/1. 

13/2. 

Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Hafa'/yos: 2016/06/28... 

6837 '08 Ingatlanügynöki tevékenység 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Hafa'/yos: 2016/06/28... 

6832 '08 Ingatlankezelés 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Hafá/yos: 2016/06/28... 

74 7 0 '08 Divat-, formatervezés 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Hafá/yos: 2016/06/28... 

7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Hatá/yos: 2016/06/28... 

8727 '08 Általános épülettakarítás 
ee/egyzés/ce/fe: 2016/06/28 
Hafá/yos: 2016/06/28... 

8722 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Hafá/yos: 2016/06/28... 

A cég jegyzett tőkéje 

Megnevezés Összeg Pénznem 

Összesen 3 000 000 HUF 

20. 
20/1. 

Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Hafá/yos: 2016/06/28... 

A képviseletre jogosult(ak) adatai 
Fodor Ervinné Can.: Adamov Anna) 
Születési ideje: 1943/06/11 
1124 Budapest, Bürök utca 69/b. 
Adóazonosító jel: 8279192697 
A képviselet módja: önálló 
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. 
Jogviszony kezdete: 2016/06/15 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Hatá/yos: 2016/06/28... 

Flesch László (an.: Várkövi Irén) 
Születési ideje: 1961/08/24 
1021 Budapest, Ötvös János utca 1/A. fszt. 4. 
Adóazonosító jel: 8345683363 
A képviselet módja: önálló 
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. 
Jogviszony kezdete: 2016/06/15 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Hafá/yos: 2016/06/28... 

A cég statisztikai számjele 
25593862-4120-113-01. 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 

https://cert.e-cegjegyzek.hu/7cegadatlap/0109284134/Cegkivonat 2016.06.28. 
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Haía'/yos; 2016/06/28... 

21. A cég adószáma 
21 / I . Adószám: 25593862-2-41. 

Adószám státusza: érvényes adószám 
Síáíusz kezdete: 2016/06/23 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Haíá/yos; 2016/06/28... 

45. A cég elektronikus elérhetősége 
45/1. A cég kézbesítési címe: gezahoffmann@gamll.com 

Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Haíá/yos; 2016/06/28... 

49. A cég cégjegyzékszámai 
49/1. Cégjegyzékszám: [OJ-09-2841341 

Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Haíá/yos; 2016/06/28... 

II. Cégformától függő adatok 
1. A tag(ok) adatai 
1/1. Fodor Ervinné (an.: Adamov Anna) 

Születési ideje: 1943/06/11 
1124 Budapest, Bürök utca 69/b. 
Bejegyzés kelte: 2016/06/28 
Haíá/yos; 2016/06/28... 

Az IM Céginformációs Szolgálata hivatalosan igazolja, hogy ezen kiadmány adatai az illetékes cégbíróság jogerős 
végzésein alapulnak. A cégügyben el nem bírált módosítás nincs folyamatban. 

Készült: 2016/06/28 11:31:47. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó 
rendszer adataival. 
Microsec céginformációs szolgáltató 

https://cert.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109284134/Cegkivonat 2016.06.28. 
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Dr. Gönczöl Judit 
budapesti közjegyző 
1123 Budapest, Alkotás u. 31 .1 . em. 1. 
Tel.: 356-1982,214-1778 

Ügyszám: 1103 8/H/1421/2016. 

Alulírott közjegyző tanúsítom, hogy a tanúsítványhoz az idefuzött 4, azaz négy 
oldalból álló 2016. (kettőezer-tizenhatodik) év június hónap 28. (huszonnyolcadik) 
napján a saját eszközömmel az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálat 
Cg.01-09-284134 cégjegyzékszámú W I L O W Ingatlanforgalmazó és Értékesítő 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1021 Budapest, Ötvös János utca 1/A. 
fszt. 4.) 2016. (kettőezer-tizenhatodik) év június hónap 28. (huszonnyolcadik) napján 
hatályos magyar nyelvű adataival, mint közhitelességű nyilvántartás adataival 
mindenben szó szerint megegyezik.— 
Jelen tanúsítványt a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 136. § (1) bekezdés i.) 
pontja szerinti jogkörömben adtam ki, mely szerint a közjegyző tanúsítványt állíthat ki 
közhitelességű nyilvántartás tartalmáról. A törvény 146. § (2) bekezdése alapján ez a 
tanúsítvány a nyilvántartást vezető szerv által kiállított hiteles kiadmármyal, 
bizonyítváimyal azonos hatályú. 
Kelt Budapesten, 2016. (kettőezer-tizenhatodik) év jiinius hónap 28. 
(huszonnyolcadik) napján. 

mczöl Judit 
fejegyző 
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ADÓIGAZOLÁS 
- köztartozásról -

Az Önkormányzati Adóhatóság igazolja, hogy nyilvántartása szerint: 

WILOW KFT. 

1021 BUDAPEST, ÖTVÖS JÁNOS U. 1/A FSZ. 4. 
Cégbejegyzés száma: 01-09-284134 
Adószám: 25593862-2-41 

alatti állandó/ideiglenes lakosnak; székhelyű / telephelyű jogi személynek az 
Önkormányzati Adóhatóság felé fennálló tartozása 0 Ft, azaz nulla Ft. 

Az igazolás csak a társaság / id. cím- állandó cím; telephely- székhely / 
igazolásával együtt érvényes. 

Az adóigazolást az ügyfél kérésére pályázati eljárásban való felhasználás 
céljára az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény 85/A §-ban foglalt 
rendelkezés alapján adtam ki. 

Budapest, 2016.06.28. 

Anesiijiíá^zló jegyző megbízásából: 

X tlfíú Szilvia 
^dó ügyintéző 



Nyilatkozat 

(2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott átlátható szervezetről) 

Alulírottéi. . l ^ . S ^ . . U ^ . ^ - V C ^ nyilatkozom, hogy az általam képviselt 

J^l^.^...V<4sd: 
(^1 .Játlátható szervezet: 

aj az állam, a költségvetési szerv, a köztesttilet, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben 
az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel 
rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami 
vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, 
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő 
feltételeknek: 

^a))tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, 
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%)-ot meghaladó részesedéssel, 
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van; 

Budapest, 2016... 0 . . lrS>. 

* Megfelelő rész aláhúzandó aláírás 
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Terhelendő számla száma:-
Darabszám: 1 
Tájékoztató összeg: 4 611 878,00 HUF 
Elküldve: 2016.06.28.13:57:36 Flesch László János 
Aláírás: 2016.06.28. 13:57:35 Flesch László János 

UF ORIGÓ SZÁMLA 

Terhelendő számla száma: 

Kedvezményezett neve: 
Jóváírandó számla száma: 

Átutalás összege: 
Partnerek közti egyedi azonosító: 
Közlemény: 

XVI. önkormányzat 
11764009-15516006-10210004 
HU19 1178 4009 1551 6006 1021 0004 . 
4 611 678,00 HUF 

6^ 
https://extra.tmicrcditbank.hu/eib_SPL/print 2016.06.28. 
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: 2016. jtinius 29-én, a Budapest XVI. kerületi önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
II. emelet 216. számú hivatalos helyiségében 

Jelen vannak: Dr. Lukács Titanilla Értékelő Bizottság elnöke 
Dr. Köles Zsuzsanna Értékelő Bizottság tagja 
Handelné Kiscelli Ágnes Értékelő Bizottság tagja 

Tárgy: Budapest XVI. kerület. Dobó utca 67. szám alatti, 112615 hrsz-ú, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlan nyilvános, egyfordulós pályázat útján történő értékesítésére 
benyújtott ajánlatok értékelése 

A pályázati felhívás közzétételének helye: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Központi iktató. Ügyfélszolgálati Iroda, Önkormányzat honlapja. 
Az ajánlatok átvétele: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Titkárság 
Az ajánlat zárt borítékban, sértetlenül került benyújtásra. 
Határidőben beérkezett ajánlatok száma: 1 

Az ajánlattevő neve, székhelye vagy lakóhelye: 
A Budapest XVI. kerület. Dobó utca 67. szám alatti ingatlan megvásárlására 1. sorszámon a 
WILOW Ingatlanforgalmazó és Értékesítő Kft. (1021 Budapest Ötvös János 1/A. fszt. 4., 
képviseli: Flesch László) nyújtott be pályázatot. 

Határidőn túl beérkezett ajánlatok száma: 0 
Nem a megfelelő helyre benyújtott pályázatok száma: 0 

Az ingatlan kikiáltási ára: 36.314.000,- Ft+Áfa 

Az ajánlat tartalmának ellenőrzése: 
1. ajánlattevő 
Bírálati 
sorszám: 1. 

írásos ajánlat 
benyújtása 
személyes 
- meghatalmazott 

igen 

Meghatalmazás 
Ügyvéd által 
ellenjegyzett, vagy 
közjegyző által 
hitelesített teljes 
bizonyító erejű 
magánokirat 
csatolása. 
Példányszám: 1 
Hivatalos cégszerű 
aláírás. 

igen 

Ajánlat minden 
oldalának aláírása. 

igen 

4.611.878,- Ft 
biztosíték a 
11784009-15516006-
10210004 számlán 

4.611.878,-Ft 



megjelent. 
A befizetésről szóló 
banki igazolás vagy 
postai csekk 
csatolása. 

Igen 

A pályázati 
felhívásban foglalt 
feltételek 
elfogadásáról szóló 
nyilatkozat 
becsatolása. 

Igen 

A vételár összegére 
tett nyilatkozat. 

36.314.000,-
Ft+Áfa 

Az ajánlati 
kötöttségre 
vonatkozó 
nyilatkozat. 

Igen 

Egyéni vállalkozói 
igazolvány (illetve 
az egyéni 
vállalkozói
igazolvány 
kiváltására irányuló 
szándéknyilatkozat), 
illetve a jelentkező 
gazdasági társaság, 
akkor 30 napnál 
nem régebbi 
cégkivonat (illetve 
folyamatban lévő 
cégbejegyzési 
eljárás igazolás), 
tanúsítvány. Nem 
gazdasági társaság 
jogi személy 
esetében, 
bejegyzésről, 
nyilvántartásba 
vételről szóló 
igazolás, 
alapszabály vagy 
alapító okiratot és 
képviseletről szóló 
igazolás. 

1 pld 

Igazolás: a 
Budapest Főváros 
XVI. kerületi 
Önkormányzat felé 
adótartozása illetve 
egyéb tartozása 
nincs. 

1 pld 

Nyilatkozat 
átlátható 
szervezetről 

1 pld 

Nyilatkozat 
cégtulajdonostól 

I g e n 

A pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelése: 



Pályázó a pályázatban foglalt feltételeket teljesítette. 

Az Értékelő Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budapest XVI. kerület. Dobó 
utca 67. szám alatti, 112615 hrsz-ú, 1574 m^ területű kivett beépítetlen teriilet értékesítésére 
kiírt pályázatot nyilvánítsa érvényesnek és eredményesnek, a pályázat nyerteseként a Képviselő
testület a WILOW Ingatlanforgalmazó és Értékesítő Kft-t (cégjegyzékszám: Cg.01-09-
284134, adószám: 25593862-2-41, székhely: 1021 Budapest Ötvös János 1/A. fszt. 4., 
képviseli: Flesch László) jelölje meg, 36.314.000,- Ft+Áfa, bruttó 46.118.780,- Ft vételár 
összegű ajánlattal. 

Kmf 

Dr. Lukács Titanilla 
Értékelő Bizottság elnöke 

Dr. Köles Zsuzsanna 
Értékelő Bizottság tagja 

Handelné Kiscelli Ágnes 
Értékelő Bizottság tagja 



EMLÉKEZTETŐ 

Készült: 2016.06.29-én, a Budapest XVI. kerületi önkormányzat Polgármesteri Hivatal II. 
emelet 216. számú hivatalos helyiségében 

Jelen vannak: Dr. Lukács Titanilla Értékelő Bizottság elnöke 
Dr. Köles Zsuzsanna Értékelő Bizottság tagja 
Handelné Kiscelli Ágnes Értékelő Bizottság tagja 

Tárgy: Budapest XVI. kerület, Dobó utca 67. szám alatti, 112615 hrsz-ú, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlan nyilvános, egyfordulós pályázat útján történő értékesítésére 
benyújtott ajánlatok értékelése 

Beérkezett ajánlatok száma: 1 
Érvénytelen ajánlatok száma: 0 
Az ingatlan kikiáltási ára: 36.314.000,- Ft+Áfa. 

Bírálati szempontok: Pályázatot az nyeri el, aki a pályázati felhívásban rögzített valamennyi 
feltétel teljesítése mellett a legmagasabb árra tett ajánlatot. 

A pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelése: 
A Budapest XVI. kerület. Dobó utca 67. szám alatti ingatlan megvásárlására 1. sorszámon a 
WILOW Ingatlanforgalmazó és Értékesítő Kft. (1021 Budapest Ötvös János 1/A. fszt. 4., 
képviseli: Flesch László) nyújtott be pályázatot. 

A vételárra tett ajánlat összege: 36.314.000,- Ft+Áfa, azaz bruttó 46.118.780,- Ft. 

Pályázó a pályázatban foglalt feltételeket teljesítette. 

Az Értékelő Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budapest XVI. kerület. Dobó 
utca 67. szám alatti, 112615 hrsz-ú, 1574 m^ területű kivett beépítetlen terület értékesítésére 
kiírt pályázatot nyilvánítsa érvényesnek és eredményesnek, a pályázat nyerteseként a Képviselő
testület a WILOW Ingatlanforgalmazó és Értékesítő Kft-t (cégjegyzékszám: Cg.01-09-
284134, adószám: 25593862-2-41, székhely:1021 Budapest Ötvös János 1/A. fszt. 4., 
képviseli: Flesch László) jelölje meg, 36.314.000,- Ft+Áfa, bruttó 46.118.780,- Ft vételár 
összegű ajánlattal. 

Titanilla 
Bizottság elnöke 

Dr. Köles Zsuzsanna Handelné Kiscelli Ágnes 
Értékelő Bizottság tagja Értékelő Bizottság tagja 


