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Határozati jav aslat a bizottsźlg szźĺnźtr a:

A Viĺľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteľjesztés
megtźreya|ásźLt.

Tisztelt Képviselő-testĺilet !

I. Tényá||ás és a dłintés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuiĺľosi onkoľm ányzat(továbbiakban: Onkorm arryzat)
tulajdonában źiI a Budapest VIII. keľĺilet, Balassa u.7. szźtm a\atti,36189 hľsz.-ú, 805 m2
alapterületű kivett, beépítetlen terület megnevezésű, valamint a Budapest VIII. keľĹilet,
Balassa l. 9. szfurl alatti, 36188 hrsz.-tl, 73O m2 alapteľületíĺ kivett, beépítetlen terĹilet
megnevezésű ingatlan. Az ingatlanok szomszédosak, ingatlanfejlesztési és beépítési
szempontokat figyelembe véve együtt keđvezőbben hasznosíthatóak, ezért értékesítéstik
egyutt indokolt.

A Képviselő-testĹilet a 258/20|5. (XII. 03.) szłímú hatfuozatában úgy döntött, hogy a
Budapest VIII. kerĹilet, Balassav.7. és a Balassa u. 9. szźtm alatti ingatlanok egyĹittesen
történő elidegenítése érdekébenpźt|yźnatot hirdet meg. A ľendelkezésre álló hataľidőig ĄźnIat
benffitására nem keľült sor, így az onkormźnyzat KépviselsŔWÉffiľVźtosgazdźikodásitu
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és Pénzügyi Bizottsága a 19212016. (II.29,) szźlműhatźlrozatában a telekingatlanok egyĹittes
elidegenítésére kiírt versenyeztetési eljarást érvényesnek, de eredménýelennek nýlvánította.

Az iĺgat|an-nýlvĺántaľtás szerint az ingat|aĺok kivett beépítetlen teľület besoľolásúak, építési
övezeti besorolásuk L1 -VIII-7-jelű.

Az ingat|ano|<ĺa az Avant.Immo Mérnöki és Igazságügyi Szakéľtői Kft. (Bártfai Lász|ő
igazsźęngyi szakéľtő) éĺ|taL2017. februaľ lí-źtnkészített ingatlanforgalmi szakvélemény 2017.
február 20-źtĺ jćxthagytlsra került Gódoľ Lász|ő ingatlanforgalmi igazságĹigyi szakértő źLIta|.

A piaci forgalmi értéket a szakéľtő a Budapest VIII. kerület, Balassa u.7. szźlm alatti ingatlan
tekintetébęn 191.915.000 Ft + ÁFA, a Balassa u. 9. szźtm a|atti ingatlan tekintetében
174.035.000 Ft + ÁFA, együttesen 365.950.000,- Ft + łr.e. éľtékben állapította meg.

Az íĺgat|arlok j elenleg nem haszno sítottak.

Fentiek alapjźn javasoljuk, hogy a pźůyźzatot az onkormźnyzat az a|źbbí feltételekkel
hirdesse meg:

Apźiyázatcé|ja: a Budapest VIII. kertilet, Balassa l.7, szźtm alatfii,36189 hľsz.-ú és
Balassa u. 9. szźrn a|attí, 36188 hľsz.-ú ingatlanok együttesen tĺiľténő
elidegenítése

A minimális vételaľ összege: 365.950.000,- Ft + Áľ,q.

Apá|yźnatbirá|ati szempontja: a két ingatlanra együttesen ajĺánlott legmagasabb vételar.

Az érvényes pźĺIyźnafta vonatkozó kikĺjtés: apá|yázőnalďvevőnek vállalnia kell, hogy
- az ingatlanok birtokbaadásától szźrĺitott} évenbelül jogeľős építési engedélyt szerez,
- az ingatlanok birtokbaadásźttó| szárńtott 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélyt

szerez,
- a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kĺjtbér

ĺisszege 15.000.000,- Ft; ajogerős használatbavételi engeđé|y megszerzésének 60 napot
meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kĺitelezettségek banki
garanciaszerzodés megkötésével vagy kozjegyzt5i letétbe helyezés útjan (egyiittesen:
garanciaszeľződés) biztosítandók. A garanciaszeľződésben foglaltak 60 napnál kevesebb
késedelem esetén időarlínyosan érvényesíthetők. Az e|őzőeken túl felmeľülő késedelem
esetén vevő által ťlzetendő napi kĺitbér méľtéke 30.000,- Ft.

A két ingatlan kizźrő|ag együtt vásárolható meg, csak az egýk ingat|anra benyújtott pźiyázat
éľvénýelen.

Javasoljuk tovźlbbá, hogy a pźiyźnatra vonatkozó hirdetmény a Képviselő-testĹilet ||2/2017.
(V.11.) szźĺmű az ollkormźnyzat tulajdonában á11ó ingatlanvagyon hasznosítására,
tulajdonjogĺának átľuhźnásźra vonatkozó versenyeztetés szabályairól sző|ő hatźtrozatźtban
foglaltak szerint keľüljön megjelentetésre, azza|, hogy a felhívás nyomtatott sajtóban, ťlzetős
hirdetésként nem keľül kozzététe|re, de megjelentetésre kerül a www.ingatlan.com hirdętési
portálon.

II. A beteľjesztés ĺndoka

Az ingat|anok értékesítésével kapcsolatos döntés meghozata|ára a Képviselő-testtilet jogosult,
tekintettel alĺa, hogy azingatlanok értéke meghaladja a 100 M Ft-ot.



III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az iĺgat|aĺok értékesítésével az onkoľmźnyzat azon elvźtásait teljesíti, hogy a kerületben
ta|á|hatő üres telkek beépítésre kerüljenek, a keľület arculata, optikai megítélése tovább
javuljon. Amennýben az ingatlanok értékesítése megtörténik, azza| az onkormźnyzat
bevételľe tesz szert. Az éľtékesítés az onkormiĺnyzat 2017. évi költségvetését kedvezően
befolyásolja.

fV. Jogszabályt ktiľnyezet

A Budapest Józsefuaľosi onkormányzat vagyonaľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaról szóló 66l20t2. (X[. 13.) önkormanyzati rendelet 16. $ aa) alpontja alapján ,,A
Képviselő-testtilet a tulajdonosi joggłakorló a 100 millió Ft feletti értékű vagyon
tulajdonjoganąk és értékhatártót fiiggetlenül az onkormányzat törzsvagyonábą tartozó _
elidegeníthető - vag1łon tulajdonjoganak átruházasával knpcsolatos dijntésre.,,

A versenyeztetési eljárás lebonyolításának részletes szabźiyaĺra a Képviselő-testĹilet
112l20t7. (v.11.) szźrĺÍl az onkormźnyzat tulajdonában á11ó ingatlanvagyon hasznosításaľa,
tulajdonjoganak átruhźnásźtra vonatkozó versenyeztetés szabályairól sző|ő hatźrozata (a
továbbiakban:VersenyeztetésiSzabá|yzat)azfu źnyadő.

A Versenyeztetési Szab á|yzat 1 1 . pontja értelmében a nýlvános páIyázati felhívást ktjzzé ke||
tenni:
a) a Polgáľmesteri Hivatal hirdetőtábláján,
b) a Bonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helýségeiben,
c) a Jőzsefvźtros címú lapban,
đ) az onkormźnyzat és a Bonyolító internetes honlapjĺłn,
e) az onkormźnyzat és a Bonyolító rendelkezésérę álló egyéb intemetes hirdetési portá|jain,
Đ u a) _ e) pontban foglaltaktól fulmenően a Kiíró dĺintése szeľinti más helyen, illetve

módon.

A Versenyeztetési Szabźiyzat 12. poĺtja szerint a pźiytzati felhívásról szóló hiľdetményeket
legalább 15 napraki kell függeszteni.

A Versenyeztetési Szabźiyzat 61. pontja szerint:
A minimális vételáĺ, ha a Kiíľó magasabb ĺisszegről nem dönt és a Szabźůyzat más
rendelkezést nem l'arta|maz
a) azingat|an éľtékbecslésében megállapított forgalmi érték |00 oÁ-a,

b) második alkalommalkiíľt pá|yźzat esetében azingat|an értékbecslésében megállapított
forgalmi érték 75 %o-a, ha az első pá|yázat azért volt eľedménytelen, mert a pá|yazatí
felhívásban meghatźrozott hatáľidőben senki nem adott le páIyźzatot, vagy a benýjtott
p á|y ázat érvénýel en volt.

Fentiek alapjźn kérem a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy az ingatlanok elidegenítésével
kapcsolatos pźt|yazat |<lírásźra, és a péiyźzat feltételeiľe vonatkozó döntését meghozni
szíveskedjen.



Határozatijavaslat

A Képviselő{estiilet úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Balassa u.7. szźĺn a|atti,36189 hľsz.-ú, 805 m2
alapterülehĺ, és a Budapest VIII. keľiilet, Balassa u. 9. szám a\atti,36188 hľsz.-ú' 73O mf
alapteľületiĺ) azaz összesen 1535 nŕ alapterülettĺ ingatlanok együttes, nýlvĺános,
egyfoľduló s pźlLy źzat útj án tĺ!ľténő értékesítéséhez.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.va1yongazdálkodási igazgatőság
Hatrĺridő: 20|7.június 8.

2.) e|fogaďja ahatźrozat mellékletétképezó, a Budapest VIII. keľület, Balassa u.7. szźtm
a|atti,36189 llrsz.-il,805 m2 alapteľĹiletű, és a Budapest VIII. keľület, Balassa u.9. szám
a|atti,36188 hlrsz.-il, 73O m2 alapteľĹiletÍi, azaz összesen 1535 m2 alapteľülettĺ ingatlanok
értékesítésére vonatko ző pźiyźnati felhívást az a|źbbi feltételekkel :
a.) a két ingatlan minimális véte|źra 365.950.000,. Ft + AFA,
b.) a pályźnat bírá|ati szempontj a: a két ingatlanra együttesen ajĺĺnlott legmagasabb
véte|ár'
c.) a két ingatlan kizaĺő|ag egyutt vásárolható meg, csak az egýk ingatlanra benýjtott
pźiyázat érvénytelen
d.) a p á|y azóna]</vevőnek vál lalnia kell, ho gy

da.) az ingat|anok biľtokbaadásától szálnított 2 éven beliil jogerős építési engedélý
szerez,

db.) az ingat|anok birtokbaadásátő| szźmitott 5 éven belüljogerős használatbavételi
engedélý szętez)

dc.) a jogeľős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme
esetén a kötbér összege 15.000.000,- Ft; ajogerős haszná|atbavételi engedély
megszerzésének 60 napot meghalađó késedelme esetén a kötbér összege
7.500.000'- Ft' amely kötelezettségek garanciaszerzőđés megkötésével vagy
kijzjegyzői letétbe helyezés útjrĺn (együttesen: garan ciaszeruódés) bizosítandók.
A garunciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén
időaľrĺnyosan érvényesíthetok. Az e|ózóeken túl felmerülő késedelem esetén
vevő által ťlzetendó napi kötbéľ méľtéke 30.000,- Ft.

Felęlős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási KözpontZrt. va1yongazdálkodási igazgatőság
Hatźridíl : 2017 . június 8.

3.) a pá|yazati felhívást a Képviselő-testtilet ||2l20I7. (V.11.) számű hatáĺozatźnak
(Versenyeztetési Szabályzat) 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Fővaros
VIII. kerĹilet Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatala hiľdetőtáblájan, a Józsefuiáľosi
Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító) üsyfélfogadźsra szolgáló helýségében
(telephelyein), a Józsefuaľos című helyi lapban, az onkormźnyzat és a Bonyolító
honlapján, továbbá az onkoľmźnyzat és a Bonyolító sziímiĺľa elérhető ktiltségmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló intemetes hiľdetési portálokon kell
kozzétenri.

Felelős: Józsefuiĺrosi Gazdálkodási KĺĺzpofiZrt. vagyongazdálkodási igazgatosźry
Hatrĺridő: 20|7 .június l2.



4.) felkéri a Józsefulírosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a veľsenyeztetési e|jáĺźs
lebonyolítására, valamint atra, hogy a pá|yázat eredményére vonatkoző javaslatźĺt
terjessze a Képviselő-testĺ'ilet elé. Amennýben a pá|yźzat eredménýelenül zźlru|,
fę|hata|mazzaaYérosgazdálkodási és Pénzügý Bizottságot apźtlyázatotlęzźrő eredmény
megállapításźtra.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyon9azdálkodási igazgatőság
Hataridő: 2017. szeptembeľ 7.

A döntés végrehajtásátvégzó szervezetí egység: Józsefuiĺrosi Gazdálkodási KözpontZrt.

Budapest, 2017. május 25.

A
dr. Pěsti Ivett

igazgatőság elnöke
Törvényességi ellenőrzés:
Danada.Rĺmán Edĺna

jegző
nevében és megbízásából:

dr. Mészaľ Eľika
a|jegyzó

Melléklet:

- PáIyázati felhívás
- Ingatlanforgalmiértékbecslés





Páiyázati felhívás

\
'..A Budapeqt Fővaros VIII. keriilet Józsefuáľosi onkormányzat a Képviselő-testiilet

......'.....száműhatźtrozata aIapjźn nyilvános páIyázatot hiĺđet a Budapest VItr. kerület, Balassa
u.7. szttm alatti, 36189 hrsz.-ú, 805 m2 alapterü|etű, valamint a Budapest VIII. kerület, Balassa u. 9.
száma|atti,36188 hĺsz.-ú, 730 fił alapterületĺĺ ingatlanok egytĺttes értékesítésére.

1. A' páiy ízatĺ felhívás ktizzététe|e

Apźiyźnati felhívást a KiÍró a Versenyeztetési Szabályzat 11' pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal hirdetőüáb|ź$źtn' a Bonyolító
ügyfélfogadásľa szolgáló helyiségében, a Józsefuáros című helyi lapban, az Onkormányzat és a
Bonyolító honlapjan, tovźbbáaz Önkormányzat és a Bonyo|itő szźlméraelérhető költségmentes hirdetési
feliileteken, egyéb rendelkezésre álló internetes hiĺdetési portálokon tesziközzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljarást annak bárme|y szakaszźtban indokolás nélkiil visszavorľri, és
erről köteles hirdetméný kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljarás visszavonása esetén - amennyiben a
dokumentáciőtazajánlattevő elĺenéľték fejében kapta meg- aKiíró köteles az ellenértéket visszafizetni'
Aptiyäzati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kíviil semmilyen más esetben nem ťtzeti vissza.

f. A'páiyáuati kiíľás adatai

A'páiyánat kĺíľója:

A' p őiy ázat B o nyolítój a :

Ä'páilyáĺzatjellege:

A'pń|yázat cé|jaz

A pá|yánatl dokumentáció ľendelkezésre
bocsátása:

Az ingatlanok mĺnimálĺs vételára

a Balassa u.7. szám alattĺ ĺngatlanra

a Balassa u. 9. szám alatti ingatlanľa

Osszesen:

Az aján|ati biztosíték összege:

Az ajánlati biztosíték beÍizetésének módja'
számlaszám:

A páilyázúta|
megtekinthetők:

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosr
onkormány zat (1082 Budapest, Baľoss u. 63 -67 .\

Józsefuárosi Gazdźikodtlsi Kĺizpont Zrt. (1082
Budapest, Baross u. 63-67.)

nyíIváno s, egyforduló s p źiy źĺzat

tulaj donj o g átnlházás (elidegenítés)

50.ooo,- Ft + ÁFA

191.915.000 Fr + AFA

174.035.000 Ft + ÁFA
365.950.000,- Ft+ ÁFA

37.000.000, - Ft. Az ajtĺ.iati bizosíték befizetése
csak magyar foľintban telj esíthető, értékpapínal,
garanciaszerzódéssel, zźúogfź.ľggyal' nem
helyettesíthető.

źltuta|ás, a J őzsefvátosi Gazdálkodási Kö4pont
Zrt. K&H Banknál v ezetett 1 0403 3 8 7-0002 8 8 5 9-
00000006 szźlm,ű szźm\ájźra

2017. jimus 13. és 2017. jilius 10. kozött
előzetes időpont egyeztetés a|apjźn. Időpont
egyeńetése aJózsefuarosi Gazdálkodási Központ

b\
e

éľintett ingatlanok
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Zrt, onkormányzati Hźnkeze|ó Irodáján
lehetséges (1084 Budapest, Tavaszmezó u. 2.,
Tel. : 06- 1 -2 I0 -49f8. 06-1 -21 04929\

Az ajánlati biztosíték beéľkezésének 2017. július |7.2400 őra. Azajánlatibinosítéknak
határideje: a megjelölt hataridőig a bankszámlára meg kell

érkeznie.

Ä'pá|yánatok leadásának hatáľideje: 2017. július 12. 1000 óra.

A' páůyálzatok bontásának időpontja: 2017. július |2. 1030 őra.

Ä'pá|yázatokbontásánakhelye: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ ZÍt., 1084
Budapest, or u. 8. I. em. Eliđegenítési koda. Az
ajánlattevők a pźiyázatok bontásán jelen
lehetnek.

A'pá|yázat eľedményét megállapító szeľvezet: Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáros
onkormányzat Képviselő-testülete

A páilyőzat elbíľálásának hatáľideje és a 2017 . szeptember 7.
v őrhatő eredményhiľdetés :

A'pálJyázati eljárás nyelve: rÍu,war

A pá|yázatta| kapcsolatban további Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.
ĺnfoľmáciĺó kéľhető: Elidegenítési hodáján

Tel.: 06-1-216-696I

3. A' pá|yánattal éľintett ingatlanok:

Cím: Budapest VIII. keľület, Balassa u. 7.

Helyrajzi száma: 36189

Megnevezése: kivett beépítetlen tertilet

Telek alapteľiilete: 805 m2

Ktizmű ellátottsága: közművek nélktil

Teľhei: a Magyar Államnak és Budapest Főváros

onkormányzatának elővásárlási joga van; az

ingatlan egyebekben per-, teher- és igénymentes.

valamint

Cím:

Helyrajzĺ száma:

Budapest VIII. keľület, Balassa u. 9.

361 88

)
.í



'l .- L

Megnevezése:

Telek alapteľĺilete:

KözmíÍ ellátottsága:

Teľheĺ:

kivett beépítetlen terület

730 nl
közmiĺvek nélkül

a Magyar Államnak és Budapest Főváľos

onkoľmányzatának e|ővásaľlási joga van; az

ingatlan egyebekben per-, teher- és igénymentes.

Az lngat|anokra vonatkoző rész|etes adatokat a pźiyá.z;ati kiírás mellékletét képező ingatlanforgalmi
szakvél emény tartalmazza. Az iĺgat|aĺok ĺivezeti besoro lás a : L 1 -VIII- 7.

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- anemzeti vagyonĺól szóIő2O|1. évi CXCVI törvény 14. $ (2) bekezdése a|apjźnaMagyar Álhmot
minden elővásárlási jog' jogosultat megeLőzó elővásárlási jog illeti meg. Az elővásĺáľlási jog
gyakorlásáľa a Magyar Allam ľészére fennálló haüíridő az e|ővźsźrlási jog gyakoľlására felhívó
értesítés postara adásának napjźtő| számitott 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévő varyontźrgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló l991.
évi XXXItr. tv. 39. $ (2) bekezdése alapjĺán a Budapest Főváľosi onkormányzatnak elővásárlási
joga van.

Elađó az ingat|anokat a fent megjelölt elővásárlási jog jogosultjának elővásáľlási jogról lemondó
nyi|atkozatźtnak kézhez-,lételétől, illetve az eÍÍe rendelkezésre álló határidő leteltétől, vagy a teljes
vételáľ beérkezésétől számított 15 munkanapon beliil adja vevő biľtokába, attól fiiggően, hogy melyik
töľténik meg később. Amennyiben az e|ovásárlásra jogosultak bármelyike élni kíván elővásáľlási
jogával, űgy az adásvételi szerződés az e|ővásáľ|ásrajogosult és az eladó k<jzöttjön létre. Ez esetben a
befizetett aján|ati biztosítékot eladó a nyilatkozat kézhez-,léte|éto| szźmitott 15 napon beltil visszautalja
a pźiyázat nyeľtese részére. A beťrzetett összeg utĺán eladó kamatot és brĺrmely jogcímen igényelt
költséget nemťlzet.

A vételár banki hitelből tĺjľténő megťrzetése esetén a bitokátruhźnás a véte|źtr eladóhoz töľténő
megéľkezését követő 15 munkanapon belül - előľe egyeztetet1időpontban - történik.

4. A'páiyánat célja, tartalma

Az elidegenítésre keľülő ingatlanok a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat
kizáľólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére a nemzeti vagyonról szóló 201l. évi CXCVI. tv., a
Budapest Józsefuarosi onkormanyzat vagyonźról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 66/2012. (XII. 13.) önkoľmźtnyzati ľendelet, valamint a Képviselő-testület II2|20I7. (V. 11.)
szźlma haűľ ozata (Versenyeztetési Szabályzat) vonatkozik.

Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő a véte|źLrat

- egy összegben, vagy

- banki hitel felhaszná|ásáva|

egyenlítse ki.

A nyeľtes pźůyáző köteles apźiyźaat elbírálásáról szóló éľtesítéskézhezyételét követő 15 munkanapon
be|ü| adásvéte|i szerzođést kötni.

Vevő a vételár

a) egyösszegben töľténő megfizetése esetén - az ajźnlati biztosíték összegével csökkentett _ véte|źtrat az
adásvételi szerződés megkötését követő ó0 napon be|ü| k<jteles az elađónak megťlzetĺi,
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b) a vételár banki hitelből töľténő kiegyenlítése esetén, az áůta|a megajánlott vételar - ajźnIati bizosíték
összegével csökkentett - SÜo/o-tlt a szerződés megkötését követő 60 napon belül megťrzetni. A
fennmaradó 50%okieg7ĺenlítéséľe banki hitel vehető igénybe, amely teljesítésére - a Budapest Fővárosi
onkormányzat,va|aminta Magyar Állam elővásáľlási jogának gyakorlásĺára ľendelkezésre álló határiđó
leteltéről szóló értesítéskézhez-,lételétőt szźlmított 45 munkanap áll a nyeltes ajánlattevő rendelkezésére.
A vételár megťrzetésére vonatkozó határidő nem hosszabbítható meg. Az ajźn|ati biztosíték foglalónak
minősül.

Az ingatlanok biľtokbaadásának időpontja: az e|ővásárlási jog lemondásara vonatkozó nyilatkozat
kézhezvéte|étől, illetve az effe rendelkezésre álló határidő leteltétő|, vagy a teljes vételár beérkezését
követő 15 munkanapon belül, attól fiiggően, hogy melyik töľténik meg később.

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevőt terheló kötelezettségek:

a) azíngat|anok birtokbaadźsátő|számítottZ éven beltil jogeľős építési engedélyt szerez

b) az ingatlanok bitokbaadásátő| számitott 5 éven belül jogerós használatbavételi engedélý szeÍęz,

c) a jogerős építési engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
15.000.000,- Ft; a jogerós használatbavételi engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó
késedelme esetén a kötbér összege 7.500'000,- Ft, amely kcitelezettségek banki gaľanciaszerződés
megkötésével, vagy közjegyzói letétbe helyezéssel (a továbbiakban., gatanciaszerződés)
biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevęsębb késedęlęm esetén
időarányosan érvényesÍthetok. Az előzőeken tul felmeľülő késedelem esetén vevő által flzetendo
napi kĺitbér mértéke 30.000,- Ft.

Az adásvéte|i szer ződés megkötésével kapcsolatban felmerülő költségek:

- I.670,- Ft/személy IÜB eljáľási díj,

- 5.500,- Ft + ÁFA eljarási díj,

- 6.600,- Ftl,ľlgat|aÍ)/ngy1et fiildhivatali eljárási illeték A Kiíró felhívja apá|yźnók figyelmét, hogy a
vételaľat AFA teľheli.

A Kiíró kikĺjti továbbá,hogy

a) a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljarás soron k<ivetkező
helyezettjével szerződést k<itni,

b) jogosult ana,hogy a versenyeztetési eljĺárást eredménýelennek nyilvánítsa,

c) szükség esetén az ajźn|attevótő| az aján|at lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben
írásban felvilágosítást kérhet annak előľebocsźúásáva|,hogy azajźnlattevő ezzel kapcsolatos írásbeli
vá|asza semmilyen formában nem eľedményezheti a versenyeztetési eljarásban tett ajźnlatźtbarl
megfogalmazott feltételek olyan megváItozźlsát, amely az értéke|és során a beérkezett ajánlatok
sorrendj ét módosítaná.

Az aján|attevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíró

a) az ajźn|attételi hatĺáridőt indokolt esetben egy alkalomma| meghosszabbíthatja, amit _ az indok
megjelölésével - a Kiírás közlésével megegjĺezó helyeken, azercdeti benyujtási határidő |ejźrtae|őtt
legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjelentetni;

b) jogosult az ajźnlatteteli felhívását a versenyeztetési eljáľás bármely szakaszźtbarl indokolás nélkiil
visszavonni azza|, hogy enől köteles a kiíľás közlésével megegyező módon hirdetméný
megielentetni,

c) apá|yźnatíbiztosítékot a kiírás visszavonás a, az eIjárás eredménýelenségének me gá||apítźsa esetén,
illetve _ az ajánlatok elbíľálását követően _ a nem nyertes ajánlattevők részére 15 munkanapon belt.il

visszaťtzeti.

d)s \
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az ajánlati biĺosíték utián kamatot nem ťrzet, kivéve, ha a visszafizetésihatźtridőt elmulaszja,
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e) a nyeľtes ajźn|altevó esetében a beťlzeteÍt biztosítékot az ajźtn|attevó źúta| fizetęndő vételáľba

beszámiÍja,

Đ nem fizeti vissza a nyeľtes által teljesített biztosítékot, ha a szerzodés megkötése a nyeľtesnek
felróható vagy érdekkörében felmeľült okból hiúsul meg. A vevőnek fe|róhatő ok az is, ha a vételárat
banki hitel felhasználásźtva|kivźnja kiegyenlíteni, de a banki hitelt hatĺáridőben nem kapja meg,
vagy az afizetési lratĺĺľidő napjrának 24 őrźignem érkezik meg eladó bankszám|źtjźra.

5. Az ajánlat benyújtásának előfe|téte|ei

Az aján|at benyújtásának elengedhetetlen feltétele az ajźn|ati biztosíték határidőig történő befizetése.

A Kiíró az ajźnlati biztosítékot a pźiyźuati felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megá||apitźlsa esetén, illetve _ az ajźnlratok elbírálását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők részére
köteles 1 5 munkanapon belül visszafizetni.

Apéiyázaton való résnéte| további előfeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje apźúyázattźtgyźń, az
ajánlattétel feltételeit - vagyis apá|yázati dokumentációt _ és aztmagáranéne kötelezőnek tekintse.

A nemzeti vagyonról szőIő 2011. évi CXCVI. törvény 11. $ (10) bekezdése alapjĺán a pályázaton csak
ttt|źtható szervezet vehet részt.

Az ajtn|at benýjtási hataľidő leteltét követően ajánlatot a Kiíľó nem vesz át.

6. A' pá'Iy ánaton ttiľténő ľészvétel feltételei

Az aján|attevő részt vehet a pá|yźnaton amennyiben

a) az ajźtn|ati bixosíték összeget határidőben megťlzeti, és az beérkezik a Kiíľó által megje|ölt
bankszźtmlźra,

b) az aján7atok leadásának határidejéig az ajfu.iatźú benyújtja.

7. Az aján|at taľtalmi követelményei

Az ajźn|attevőnek

a) az ajál,Ĺatbaĺ közölnie kell a nevét/cégnevét, 1akcímétlszé|<heIyét, adőszámátladóazonosító jelét,
cég esetében cégsegyzékszálmźtt, képviselójének nevét és elérhetőségét' bankszám|a számźú,
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b) az ajźlriathoz csatolni ke|| az ajźnlatibiztosíték befizetéséről szóló visszavonhatatlan banki átutalást
vagy a bankszámla kivonatot.

c) az ajźtnlatban nýlatkoznia kell arról, hogy vállalja a Pźůyázati dokumentációban, illętve
mellékleteiben leíľt szerződéskötési és egyéb feltételeket,

d) az aján7atban nyilatkoznia kell arról, hogy tá vonatkozóan a20|5, évi CXLIII. törvény 62. $ és

63. $-ban foglalt ?'lzźrő körĹilmények nem állnak fenn.

e) az ajźn7atbanĺyilatkonĺa kell arról, hogy adó és adók módjára behajtható koztaĺtozása nincs. E
nýIatkozat mellé kell csatolĺria a NAV ígazo|ástlt arról, hogy nem áll fenn köĺartozása.

Đ az ajátrůatban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben bérleti dij tartozása nincs, továbbá a
Kiíróval szemben szeľződésben vállalt és nem teljesített kĺjtelezettsége nincs.

g) az ajźlĺ.iatához csatolni kell a tarsaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a tĺársaság
képviseletére jogosultak aláĺrási címpéldányrának eredeti pé|dányátvagy hiteles másolatát.

h) az ajánlatbarĺ nyilatkozrria kell arról, hogy nem áLL végeIszámo|źs a|att, ellene csőd-, illetve
felszámolási eljárás nincs folyamatban. 
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Đ az ajtnLatbannyilatkoznia kell a:ról, hogy a nemzeti vagyonľól szőIó 2OI1. évi CXCVI. törvény 3.

$ ( l ) bekezdés 1 . pontja szerint źú|źúható szeľvezetnek minősül.

Az aján|attevőnek a pźiyźnati eljáľás során benýjtott ajźntatát, továbbá az aján7at męllékleteként
benyújtott valamennyi nyillatkozatźú cégszerű aláírással kell ellátnia. Cégszeru a|áírás soľán a cég
képviseletére jogosult szemé|yĺszemélyek a társaság kézze|, vagy géppel írt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve a|á nęvétĺnevfüet önállóaďegyüttesen írjďírjźk. a|á a hiteles cégalźftźsi
nyilatkozatuknak megfelelően.

Az ajźtn|at benýjtásával egyidejiileg, ajánlattevő jogosult a pźiyánati felhívás mellékletét képező
adásvételi szerzodés tervezetelĺ&el kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló
javaslatok megtételére annak tudomásul vételével, hogy ezeket a Kiíró nem köteles elfogadni.
Aján|attevő köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozőan,hogy apá|ytnati felhívás mellékletét képezíS
adásvételi szerződés teľvezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítiísi vagy kiegészítésre irányuló
javaslatok kiíró általi elutasítása esetén is fenntartja ajźtl.iattt.

Amennyiben az aján|attevő észľevételei, módosít.ásľa iľányuló javaslatai a veľsenykor|źiozás tilalmába
ütközőek, vagy egyébként jogsértőek, úry azokat a Kiíľó mérlegelés nélkĹi| köteles elutasítani.

Hiánypótlási eljárás során a pźůyźz;ati felhívás mellékletét képezo adásvételi szerződés tervezetekkel
kapcsolatos észrevételet módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok megtételére nem kertilhet
sor.

A Bonyolító ajánlott, téľtivevényes levélben, határidő kihĺzésével fe|szólíthatja az ajźn|attevot az
ajánJatÍa| kapcsolatos formai vagy tarta|mi hiányosságok pótlásaľa, amennyiben a szĹikséges
nyilatkozatokat, igazo|ásokat nem megfelelően' illetve nem teljes köľűen csatolta. Amennyiben az
ajánlattevő a felhívás kézhez-łéte|ét követően az abban megjelölt hataridőre a hiáný nem' vagy nem
teljes köľűen pótolja, űgy aján|ataa hiánypótlási határidő elteltének napját követő naptól éľvénýelennek
minősiil, és apźiyźnat további részében nem vehet ľészt.

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hirányokról, a hiánypótlási hatĺáľidőről
egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tźĘékoztatĺi az összes ajanlattevőt.

A hiĺánypótlás nem terjedhet k'l az ajźĺ.iat módosításiáľa.

Nincs helye hiĺánypótlási felhívás kibocsátásának, és az aján|attevő ajánlata éľvénýe|ennek minősül,
amennyiben

a) azaján|atibiztosíték összege apáilyź"z;atikiirás2. pontjában meghatározott határidőn beliil nem keriil
j őv äir ásr a a Kiíró b ank'sztnnláj tn,

b) nem jelöl meg vételárat.

Amennyiben ajánlattevő nem jelöli meg a vételar megfizetésének módját, Kiíľó úgy veszi, hogy azt az
adásvételi szerzodés megkötéséig egy összegben ťlzeti meg'

8. Az ajánlat foľmai kiivetelményei

Az ajźtn|attevőnek ajáĺn|atźúegy eľedeti és egy máso|ati példanyban kell elkészítenie, feltĺintętve az adott
példanyon a z ,,Eređeti ajánlat" és ,,Másolati aján7at" megjelölést, melyeket kiilön - kiilön sértetlen. leziáľt
borítékban kell benvriitania. A példanyok kcizcitti eltérés esetén az eredetĺ példĺíny érvényes.

Az aján|at első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitöltött ,,Jelentkezési lapot'', a második oldalon a
kitöltött ,,Ajánlati összesítőt'', különös tekintettel a megajánlott vételár és megfizetési módjának
megjelölésére' Ezt követően kell elhelyezni az aján|ati felhívás mellékletét képező éftelemszerűen
kitöltött nýlatkozatokat, valamint a 7, pontban rész|ętęzetI valameruryi dokumentumot. Az
ajánlattevőnek közölnie kell a benyujtó nevét, lakcímét (székhelyét), ahová a pźńyźaati eredmény
közlését kéri' továbbá azt abankszánlaszélmot és a banlszám]a kedvezményezettjének nevét illetve más
azonositőjźń, ahova az ajful7ati biĺosíték (bánatpélu) visszautalásátkér., amennyiben nem nyertese a

, Pźńyázatnak.
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Az ajdnlat és az össees melléklet minden oldalát - összefűzve, az oldalak számának
dokumentálásával _folyamatos suźmouźssal (az ijres oldalakat is) kell ellótni.

Az iľatokat magyar nyelven, |ezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benffitani. A borítélľa kjzźrőIagaptiyźnattźlrgyát kell ráírni, az a|ábbiak szerint:

,,Budapest VIII. keľĺilet, Balassa u. 7. és 9. szím alattĺ ingatlanok elĺdegenítése - pá.Jyázat,,

A Bonyolító |ezfuat|an vagy sérĹilt borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az aján|atteteli hatáľidőn túl
benffi tott aj ánlatot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az ajźn|attevő a pźúyźnati eljarás báľmelyik szakaszźtban meghatalmazott iftjźn jźr e|, a
teljes bizonyító erejiĺ magánokiratba foglalt meghata|mazás eredeti pé|dźnyźtt is mellékelni kell az
aján7athoz. A polgári perrendtartásról szóló |952. évi III' t<irvény 196. $-a szerint a teljes bizonyító eĘű
magánokiratnak az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiratot saját kezĺleg írta és a|źúrta;

b) két tanú az okiraton a|áirásáva|igazoIja, hogy a kiállító a nem á|talairt okiľatot előtt{ik írtaa|á,vagy
a|áírásźú elotttik sajźtkezu aláíľásának ismeľte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell
tfintetni;

c) a kiállító a|áírźsavagy kézjege az okiraton kozjegyző által hitelesítve van;

d) a gazdálkodő szervezet źita|ijz|eti köľében kiállított okiratot szabáńyszeruen a|áíltźtk;

e) ügyvéd (iogtanácsos) az źitalra készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a
kiállító a nem źůta|aírt okiratot e|otte irtaa|á,vagy a|źúrásźú előtte saját kezu a|źúrásának ismerte el,
illetőleg a kiállító minősített elektronikus a|áírźsź.ľa| aláíľt elektronikus okirat tartalma az ugyvéd
źita| készitett elektronikus okiratéval me gegyezik;

Đ az elektľonikus okiraton kiá|lítója minősített elektronikus a|áúrást helyezett el.

Ha az ajánlattevő gazdálko dó szervezet, apźĺ|yźaati eljárás során nevében nyilatkozatot a cégjegyzékben
felttintetett képvise|etijoggal rende|kezo szemé|y, vagy e személy meghatalmazottja tehet.

9. Äz aján|at mródosítása

Az ajźnlattevő az ajátn|attételi hatáľidő |ejźtrttńg módosíthatja vagy visszavonhatjapźiyázati ajźn|atti az
aján|attéte|i hatáľidő |ejártát követően azonban a benyrijtott ajánlatok nem módosíthatók.

Azaján|ati kötöttség azajźnlattételi hatĺáridő |ejártánaknapjáxa| kezdődik.

10. Ajánlatĺ ktitöttség

Az ajźn|attevő legalább 60 napig teľjedő ajánlati kötöttséget köteles vállalni, amely az aján|attéte|i
hatĺáridő |ejártánaknapjźxa| kezdődik. Az ajźn|attevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiirő az
ajánlatok eredményének megállapítástra vonatkozó hataridőt elhalasztotta, rigy vál|alja az aján|ati
kötöttség meghosszabbitźsźú a pźiyźnat eľedményének megáů|apítására vonatkozó határidő
e|ha|asztźsźlnaknapjaiszźtmźxalmegegyezoen,

Az ajźnlati kötöttség tarta|métnakmeghatźlrozástlra a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak,
kiilönös tekintettela 6:64. $-ra.

Az aján|at olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely a törvény a|apjttn
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mazza, s egyéľtelműen kitrĺnik belőle, hogy az abban
foglaltak Ĺigyletkötési akaratot tiiköznek, tehát a nyilatkozó - ajźn7ata elfogadása esetén - azt magára
nézye kötelezőnek ismeri el.

Az aján|ati kötöttség azt je|enti, hogy ha a másik fé| az adott időhatĺáľon belül az ajźn|atot elfogadja, a
szerződés a törvény rendelkezése foýán léĺejĺln. Azaján|atmegtételével tehát fiiggő he|yzet alakul ki,
amely az aján7ati kötöttség leteltével ér véget. 
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Amennyiben azaján|attevő azaján|ati kötöttségének ideje a|attajźtn|atźńvisszavonja, abeťlzetettajźtĺ|ati
biztosítékot elveszti.

A Kiíľó az aján7ati biztosítékot apá|yäzati felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megá|Iapítása esetén, illetve - az aján|atok elbírását k<jvetően - a nem nyertes ajánlattevők részére
köteles 1 5 munkanapon belül visszaťrzetni. A Kiíró az ajánlatibiztosíték után kamatot nemťlzet, kivéve,
ha a visszafizetési hatĺáridőt elmulasztja.

11. A pályázttok bontása

Apá|yázati ajánlatokat tarta|maző záĺtbontékok felbontását a Bonyolító végzi apá|yázati felhívásban
megjelölt időpontban. Az ajáriatok felbontásán, a Bonyolító képviselőjén kívu| az ajánlattevők, illetve
meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyí igazo|vétny,
meghatalmazás) igazolni kell.

Az aján|attevők a bontĺás időpontjáról külön éľtesítést nem kapnak. Az aján|atok felbontásán jelen lévők
j elenléttik igazo|ására jelenléti ívet írnak alá.

Az ajźln|atok felbontásakor a Bonyolító ismerteti az aján|attevők nevét, lakóhelyét (szék'he|yét), az
általuk felkínált vételar ajźnLatot, a véte|ár megfizetésének módját.

Az aján|aÍtevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

A Bonyolítő az ajźn|atok felbontástltő|, az ajánlatok ismertetett taľtalmáról jegyzőkonyvet készít,
amelyet az aján|attevőknek erre vonatkoző igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzőkönyvet a
Bonyolító képviselője és a jegyzók<inywezető írja a|á, és a bontason megjelent ajánlattevők közül
kijelöltek, pedig aláirásukkal hitelesítik.

|2. A' páily átzat érv énfielenségeinek esetei

A Bonyolító az aján7atok értékelésekor megállapída, hogy mely ajáĺúatok érvénýelenek, és ez alapjźn
tesz javaslatot a Kiírónak az ajánlatok érvénýelenségének megá|Iapitására. A Kiíró érvénýelennek
nyilvárutj a az ajźĺ.i,atot, ha

a) azt akiírásban meghatározott, illetve szabźilyszeruen meghosszabbított ajánlattételi hatĺáridő után
nyújtottákbe.

b) azt o|yanajánlattevő nyújtotta be , aki azÖnkoľmány zatta| szembeni, korábbi fizetési kötelezettségét
(helyi adó' bérleti díj, stb.) nem teljesítette.

c) az ajźtn|attevő a biztosítékot nem, vagy nem aze|oirta|<nak megfelelően bocsátotta ľendelkezésre'

d) a kiíľásban szeľeplő adatokat' igazolásokat nem' vary nem az előírásnak megfelelően csatolta'
ideéľtve, ha az ajźn|aÍtevő nem csatolta arról szóló nyi|atkozattú, hogy nincs ktiztaľtozźsa (adő-,
vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az á||anháztartás más alrendszereivel szemben
fennálló fizetési kötelezettsége),

e) az ajźnl'at nem felel meg a kiírásban meghatározott fe|tételeknek vagy az ajátnlattevő nem tett a
ki írásban foglaltaknak me gfelel ő ajáĺ|atot,

Đ azaján|attevo valótlan adatot közölt.

g) az aján|attevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem' vagy nem teljes köriĺen tett e|eget.

h) olyan ajánlat érkezeÍt, amely a meghatározottfizetési feltételektől eltéľő ajánlatottarta|maz.

Đ amennyiben apźiyázó csak az egyik ingatlanra tett érvényes ajźnlatot.

Az e|járás további szakaszában nem vehet résrt az, aki a)-i) pontokban foglaltak szerint érvénýelen
p á|y tnati aj ánlatot tett.
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13. A pályĺĺzati aián|atok elbÍľálĺísa, az e|bíríIläs szempontjai

A pźiyźaati ajĺánlatokat a lehető legrövidebb időn belül el kell bírálni. A pźiyźaat eredményének
megá||apitásáľa vonatkozóhatźrido egy alkalommal meghosszabbítható. AztĄhatźridőról, illetve annak
fiiggvényében az aján|ati kötöttség időtaľtamának meghosszabbitásźtrő| a Bonyolító köteles ajánlott
levélben tájékońatnl' az összes pá|yázőt'

A Bonyolítő a pźiyźnati felhívásban meghatározott értéke|ési szempontok alapján bírálja el és
rangsoľolja az érvényes pźiyázati ajĺínlatokat, szükség szerint szakétők bevonásával.

Az e|bíráiáts fő szempontja:

. a két ingatlanra egyĹittesen ajránlott vételar összege.

A Kiíró a pá|yźnati felhívásban igényelt iľatokon és adatokon tulmenően is jogosult megvizsgáIni az
ajánlattevők alkalmasságźú a szerzodés teljesítésére, és ennek soľán a csatolt dokumentumok
eredeti ségét is ellenőľizheti.

A Kiíró szükség esetén az aján|attevőto| az aján|at lényegét nem érintő technikaĹformai kérdésekben,
írásban felvilágosíüást kérhet annak előrebocsátasával, hogy az ajźn|attevő pźÄyźnő ezzel kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eredményezheti az ajátnlatźtban megfogalmazott feltételek
olyan megváItozásźń, amely a pá|yźnat során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéréséről, és annak tarta|márő| haladéktalanu| ínásban éľtesíti a többi ajánlattevőt.

A páityánat nyertese az, aki a pá|yźnati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a vételiár
ĺisszegére a legmagasabb aján|atot tette. Amennyiben a legmagasabb vételána több ajánlat is éľkezik
a páIyźnat Bonyolítója az azonos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb véte|árat megajánló
ajánlattevőknek lęhetőségtik, van a véte|źma |icit formájában újabb ajánlatot, ajánlatokat tenni. Az
induló vételár abeérkezett legmagasabb vételáľ ajźn|at, a licitlépcső l'000.00.0,- Ft, azaz egymillió
forint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyeľtese az, aZ aján|attevő, aki a legmagasabb összeget
ajźnlja'

A veľsenýárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzőkönywezetó, a Bonyolító jogi képviselője és azajźn|atĺevők jelen lévő képviselői írnak alá.

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

a) apźiyázati eljáľás r<ivid ismeľtetését, abeérkezętt ajĺánlatok szźlmti,

b) a beérkezett ajánlatok rövid értékelését,

c) a legiobb ajźn7atra vonatkozó javaslat indokait,

d) az ellenérték (vételár) meghatáľozásának szempontjait (ideértve a véte|źrat befolyásoló
kötelezettségvállalásokat),

e) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ adöntésekindokát,

g) a pźůyźzati e|jĺírás eredményének összefoglaló éľtékelését, az első két helyre javasolt pźilyáző
megielölését, ha erre mód van,

h) abkźůatban közreműködőkáL|tall fontosnak tartott körülményeket, tényeket.

14. osszeférhetetlenség

A päIyźaati eljáľás során összeférhetetlenséget kell megállapítani , ha a páIyázatok elbiráIásában olyan
teľmészetes szemé|y, szeľvezet, it|etőleg képviselőjük veszrészt, aki maga is ajánlattevó,vagy

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

c)

d)

annak munkaviszony alapjźn felettese, vagy alkalmazottja,

annak más szerződésesjogviszony keľetében foglalkoztatőja,vagy foglalkoztatottja,

ha bĺáľmely oknál fogva nem váľható el tőle M|jgy elfogulatlan megítélése.

15. A páiyázati eljárás éľvénytelenségének és eľedménytelenségének megállapításĺĺľa a
Versenyeztetési Szabályzat ľendelkezéseÍ szeľint keľülhet soľ.

16. Eľedményhirdetés, szeľződéskiités

Apá|yázat eredményéľól a Kiíľó legkésőbb 20t7.szeptembeľ 7.éig dönt, amelyről Bonyolító 15 napon
be|ĺil valamennyi aj ĺánlattevőt írásban éľtesíti.

Kiíró a pá|yázat nyertesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghatározottak szerint adásvételi
szerződést köt.

A nyeľtes péiyánő visszalépése esetén az e|adő jogosult a pźiyáľ;ati eljaľás soron következő
helyezettjéve| adásvételi szerzódést kötni, amennyiben a pźiyźaat eredményének megállapíLásakor a
másodikleg jobbajźnlatmeghatźrozásrakerült.

A nyeľtes ajźn7attevő esetében a beťĺzetett biĺosíték az ajáĺ|attevó áital' fizetendő vételár ĺisszegébe
beszámitásra kerül, azonban ha a szerzodés megkötése az aján|attevőnek felľóható, vagy érdekkĺjrében
felmerĺilt más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biztosítékot elveszti. Az elvesztett biztosíték a Kiírót illeti
meg.

|7 . E;gy éb ľendelkezések

Az ingat|arlok megtekinthetőek a Kiírás 2. pontjában megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt két
nappal a Józsefi'áľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zľt. ÖnkormänyzatiHźvkeze|o Irodájának munkatársával
telefonos egyeztetés szükséges a következő telefonszĺámokon: 06 | 2|0.49f8,210-4929,2|0-4930,2I0-
4766.

Azajźn|attevő azajźtn|atok felbonŁísáig köteles titokban taľtaniazaján|atának taľtalmźú,tovź.ŕbáaKiíľő
á|tal a ľészletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden téný,
információt, adatot kciteles bizalmasan kezelni, anőItźĄékoztatást harmadik személynek nem adhat. Ez
a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzoľciális aján|at esetén a résztvevokkel való
kapcsolattartásra. Ha az ajźn|attevő vagy az érdekköľében álló más személy a pźiyźnat titkosságát
megsértette, a Kiíró az ajtn|atźtt érvénýelennek nyilvĺánítja.

A Bonyolító az aján7atokhrta|mát aptiyázat|ezáĺźsáigtitkosan keze|i, tartalmukról felvilágosítást sem
kívülállóknak, sem apźůyázaton ľésztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajánlatokat |ĺzérőIag elbírálásra haszĺľálhatja fel, más célú felhasnĺáIás esetén az
ajánlattevővel kiilön meg kell anól állapodnia.

A Kiíró apá|yźnatí eljárás során készített jegyzőkönyveket, dokumenfumokat köteles 5 évig megőrizni,
továbbá ilyen jellegíĺ el|enőrzés esetén aze||enőrzést végző szerv, személyek ľendelkezésére bocsátani.
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A jelen dokumentációban nem szabáůyozottkéľdésekben a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testiiletének a 1 I2l201,7 . (V. 11.) számí határozata, valamint a vonatkozó
egyéb jogszabályok rendelkezés ei az lrányadőak.

Budapest, 2017. junius 8.
Józsefuárosi onkormányzat

nevéb en elj aró Józs efu áro si G azdá|ko dási Kory oĺt Zrt.
Bozsik István Péter

v agy oĺgazdálkodás i igazgatő

+
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Mellékletek

1. számtĺmelléklet: Jelentkezésilap

2. számímęlléklet: Ajánlaticisszesíto

3. száműmelléklet: Nyilatkozatvégelszámolásról,csődeljarásról, felszámo|ásróĺ

4. számumelléklet: Nyilatkozat a pźiyźľ;ati feltételek elfogadásáľó|, szerzodéskötésről,
ingatlanszerzési képessé gro|, ajźn|ati kötöttségľől

5. számímelléklet: Nyilatkozat adó és adók módjáľa behajtható köztartozásről; Kiíróval szemben
fennálló Íartozásr ő|, kizźtr ő körü lményrő l

6' számúmelléklet: Nyilatkozatpérlnlgyialkalmasságról

7. számű melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyérőlés a bankszámlaszámľól

8. számű melléklet: Nyi|atkozat źt|áthatő szervezetró|

9. szźtműmelléklet: Nyilatkozat a páIyázaton meghirdetett ingatlanok megtekintéséről,
ál lapotának megismeréséről

10. szźlmú melléklet: Adásvételi szerzodés tewezet fiiggőben taľtással

11. szźtmtmelléklet: Adásvételi szerződés teľVezet fi'iggőben tartással (banki hitel felvétele esetén)

12. száműmelléklet Adásvételi szerződéstéľintő módosítási javaslatok és nyilatkozat

13. számímelléklet: osszefoglaló a benyujtandó ajánlat formai és taľtalmi kö'vetelményeiről,
tájékoztatźsazát|ttthatőszervezetfogalmáról

|4. számťr melléklet: Étékbecslés
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1. szrímú melléklet

,,Budapest VIII. keľület, Balassa u. 7. és 9. szám alatti ingatlanok elidegenítése - pí|yánat,,

Jelentkezési lap

Táľsaság neve, cégfo rmája:

Székhelye:

Postacíme:

Telefonsziĺma:

Fax szźrna..

E-mail címę:

Statisztikai számjel:

C égnýlvántaľtási szílma:

Adószáma:

S zělm|av ezető banki ának neve :

Bankszrĺmlaszźtrna..

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meghatalmazott nevel:

Telefonszáma:

Faxszáma..

E-mail címe:

Budapest,

pá|y áző aLaír źsa/ cégszerú a|áir ás

I Meghatalmazott ęsetén



2. szám,íme||éIet

o,Budapest VIII. keľĺilet, Balassa u. 7. és 9. szám alatti ĺngatlanok elidegenítése - pá.ilyízat,,

AJÁNLATr ossznsÍľo

Alulírott. ..(névltáľsaság
neve) a Budapest VIII. kerület, Balassa u. 7. és 9. szám alattĺ ĺngatlanok elĺdegenítéséľe
kíírtpá|yázatraajźn|atomatazalábbiakbanfoglalomössze:

A Budapest VIil. kerületo Balassa u.7. szálm alatti ingatlan tekĺntetében

amegaján|ottvételáľ: ...........Ft

A Budapest VIII. keľület, Balassa u.9. szám alattĺ ingatlan tekĺntetében

a megajĺĺnlott vételár: . ........Ft

Osszesen .........F1. azaz. ....forint

A vételár megfizetésének módja:

a) egy összegben

b) banki hitel igénybevételével

(a megfelelő szÓveg aláhúzandó)

Budapest,

páIy aző a|áít ása/ cégszerű aláírás

I4
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3. számri melléklet

,,Budapest VIII. keľiilet, Balassa u. 7. és 9. szálm alattĺ ĺngatlanok elidegenítése - páilyízat,,

I{YILATKOZAT
végelszámolásľól, csődelj áľásľól, felszámolásľól

Alulírott
(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság

. végelszĺámolás alatt *tillnęmá||
o ellen csődeljĺĺľás folyamatban *vaďnincs

o ellen felszámolási eljarás folyamatban xvaďnincs.

Budapest,

pa|y źnó aIáír źsal cé gszeríi a|źńt ás

4 *-gal megjelölt ľésznél a megfelelő szöveg a|źhtnandő.



4. számú melléklet ]

,,Budapest VIII. keľület, Balassa u. 7. és 9. szám alatti ingatlanok elidegenítése - pá|yánat,,

I\iYILATKOZAT
a pálJyánati feltételek e|fogadásárőI., szerződésktitésľől, ingat|anszeľzésĺ képességről'

aj ánlatĺ kiĺtiittségről

Alulírott.

... (név/társaság neve) kijelentem, hogy a pá|yázat tźrgyźú ľészletesen megismeľtem) az

ajźn|attétel feltételeit, apá|yázati kiírást magarnranézvę kötelezőnek elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyarors zźtgon ingat|anszerzésre jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pá|yázati felhívásban foglalt 60 napos aján|ati kötöttséget vállalom.
Nýlatkozom, hogy amennýben a Kiíró az ajźn|atok eredményének megállapitásźra vonatkozó
hatźńdőt elhalasztotta, ,űEy vállalom az ajźnlati kötöttség meghosszabbitźsźlt a pźůyázat
eredményének megá|Iapításźna vonatkozó hatáľidő elhalasztásĺĺnak napjai szélmával'
megegyezően.

Budapest,

pá|y źnő a|áir ása/ cé gszeru a|źir ás

'16
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5. szłámú melléklet

,,Budapest VIII. keľület, Balassa u. 7. és 9. szĺím alattĺ ĺngatlanok elidegenítése - pá.Jyáruat,,

I{YILATKOZAT
adó és adók mródjáľa behajthatőkőztartozásľól és a Kiíróval szemben fennálló

tar tozźsr ő|, kizár ő kii ľůi lm ény rő l

Alulírott (név)

mint a (taľsaság neve) vezeto

ti sztsé gvi se l őj e kij elentem, ho gy az aj án|attevőnek,

- Adó és adók módjráľa behajtható koztafiozása * van / nincs;
. Kiíľóval szemben tartozása (helý adó, bérleti díj stb') * van / nincs;
- Kiíróval szemben szeľződésben vállalt és nem teljesített kĺjtelezettsége * van / nincs.

amelyeket az a|źtbbi okiratokkal igazolok:

2.

Alulíľott kijelentem, hogy cégtinket éľintően a kĺizbeszerzésekľől szó|ó 2015. évi CXLIII.
törvény 62. $ és 63. $-ban foglalt klzźrő körülmények*

a.) nem állnak fenn

b.) fenn állnak

(a meýlelő szoveg aláhúzandó)

Budapest,

pá|y źnő aLáír ásal cégszeru a|źir ás

4 *-gal jelĺilt résznél a megfelelő szĺiveg a|źůlizandő.

J.

4.

L4'

LU



6. számú melléklet 
.

,,Budapest VIII. keľület, Balassa u. 7. és 9. szám alattĺ ingatlanok eľdegenítése - páÄyőzat,,

II'YILATKOZAT
pénzĺigyi alka|mass ágľól

Alulírott (név)

mint a (tarsaság neve) vezetó

tisztségviselője' kijelentem, hogy a pá|yźnat tźrgyát képezo ingatlanok vételárĺĺnak

megf,rzetésére képes vagyok, a szükséges anyagl eszkĺizök rendelkezésemľe állnak.

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

Budapest,

páIy aző a|áir ása/ cé gszeru a|źirás

2.

1S

N.b
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1.szźImtmelléklet

,,Budapest VIII. kerület, Balassa u. 7. és 9. szám alatti ingatlanok elidegenítése - páiyázat',

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéről és bankszámlaszámrĺil

Alulírott ....,. lnévl mint a
(táľsaság neve) vezető tisztségviselője kéľem, hogy a Péiyźzattal kapcsolatos mindennemti
ĺyIatkozatot, felhívást, éľtesítést, vaEY más információt, valamint a Pá|yázatta| kapcsolatos
esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bírósági hatźrozatot, stb. az alábbi címre
kérem postĺĺzni:

Cimzett:

Cím:

Amennýben az źitalam a fentiekben megjelolt cimzett a fenti címen az iratot nem veszi át,
ennek következményeit a gazdasźrys társaság vállalja. Tudomásul veszem' hogy amennýben a
címzett a fenti címen az értęsitést nem veszi át, az értesités a postára adást követő 5.
munkanapon kézbesítettnek minősül.

A pá|yźzati fęlhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásźtr|ásáta foľđított
ö s szeget kérem az a|źbbi b ankszĺíml aszźlmt a vi s szautalni :

B ankszĺĺml av ezető p énzintézet:

Bankszámlával rendelkeznij ogosult:
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

pá|y źző a|áír ásal cégszeru a|áír ás

&
ś*,



8. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľület, Balassa u. 7. és 9. szálm alatti ingatlanok elidegenítése - pályánat,,

NYILATKOZAT

Alulíľott kijelentem, hogy cégĹink aĺemzeti vagyonĺól szőIő 20|1. évi CXCVI. törvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja szerinti

a.) át|áthatő szew ezętnek minősül.

b.) nem minősül źú|átható szeľvezetnek.

(a megfelelő szÓveg aláhúzandó)

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

Budapest,

pá|y źnő a|áítása/ cégszeru a|źir ás

)$
}í



,) lr , 
g.számúmelléklet

''Budapest 
VIII. keľĺilet, Balassa u. 7. és 9. szĺím alatti ingatlanok elidegenítése . páiyázat,,

I\IYILATKOZAT
a pály áruaton meghĺľdetett ĺngatlanok megtekintéséről, állapotának me gismeréséről

Alulírott a pá|yźzaton meghirdetett Budapest VIII. keľület, Balassa u. 7 és 9. szám a|atti
ĺngatlanokat előzetesen egyeztetett időpontban megnéztem' az źů|apotź./- és arľa vonatkozó
miĺszaki táj ékoztatást me gi smeľtem.

Budapest,

pá|y aző a|áír ásal cé gszeru a|áir ás



10. szĺĺmú melléklet

anÁs vÉrr ĺl sZ E RZó D É S TERVEzET
(terveT,et)

alrre ly létľej ött e gyľészľől

Budapest Főváros VIII. keľĺĺlet Jőzsefválľosi Onkoľmányzat (székfielye: 1082 Budapest, Baross u'
63-67., adőszáma: |5735715-2-42, KSH.száma: |5735715-841|-32I-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljaró Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. (szé|đlely: 1082 Budapest,
Baross u.63-67 ., adőszáma: f5292499-2-42, céĄegyzékszáma..Ol-10-048457; KSH száma:25292499-
6832-114-01, képviseli: Bozsik István Péter vagyongazdá|kodási igazgató), mint eladó (továbbiakban:

eladó)

másrészről

(székhelye: adőszźlma:.
képviseli:cégegyzékszáma: .........; statisztikai számjele:.

mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az a|u|irott napon és helyen, az a|thbi feltételekkel:

1.

Előzmények

1.1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-testülete ...|20|7. (......)

száműhatźrozata a|apjźln egyfordulós' nyilvános pźiyázatot írt Budapest VIII' kerĹilet, Balassa u.

7. szźlm alatti' 36189 hrsz.-ú, valamint a Budapest VIII. kerület, Balassa u.9, szźlm alatti 36188
hľsz.-ú ingatlanok egytittes értékesítésére'

I'2' A pá|yźaat nyertese a Budapest Főváros VIII. kerÍilet Józsęfuárosi onkoľmányzat Képviselő-
testület ..../f017. (......) számí határozata szeľint vevő lett. Vevő pályázatában az ingat|anok
beépítését vállalta.

2.

A szeľződés tárgyátképző ingatlanok adatai

Címe:
Helyľajzĺ száma:
Megnevezése:
Téľméľtéke:
Kőzmti ellátottsága:
Teľhei:

Budapest VtrI. kerĹilet, Balassa u. 7.

361 89
kivett beépítetlen teríilet
805 m2

az ingat|anon kĺizművek nem találhatóak
a Magyar Allamnak és Budapest Főváros

onkormanyzatának elővásárlási jogu van; az

ingatlan egyebekben peľ-, teher- és igénymentes'

B2
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Címe:
HĄľajzĺ száma:
Megnevezése:
Téľméľtéke:
Közmű e|látottsága:
Teľhei:

3.2.

Budapest VItr. kerület, Balassa u. 9.
361 88
kivett beépítetlen terület
730 fiÝ
az ingat|anon közművek nem találhatóak
a Magĺar Államnak és Budapest Főváros

onkoľmányzatának elővásáľlási joga van; az
ingatlan egyebekben per-, teher- és igénymentes.

3.

Jognyilatkozat

3.1. A nemzeti vagyonĺól szó|ó 2011. évi Cxcvl. törvény 14' $ (2) bekezdésę a|apján a helyi
önkoľmányzat tulajdonában lévő ingatlanra az źi1ramnak, valamint az |99|. évi XXXIII. tv. 39. $
(2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi Önkormányzatnakelővásarlási joga van'

Jogosu|t elővásáľlási jogával, postai kiildemény esetén a küldemény postai feladásanak igazolt
napjától szźtmított 35 napon beltil élhet. Amennyiben az e|ovásźtrlás jogosultj a é| jogźtva|' jelen
szerződés köZte és eladó között j9n létre. Ez esetben a vevő áIta|befizetett . . .. . . . . .. . . . . ..,. Ft+ ÁFA,
azaz ..,..... forint +AFA összeget e|adó az e|ővásárlásijogľa vonatkozó nyi|atkozatok
kézhezyéte|étó| számított 15 munkanapon belÍil a vevő . ..Bank Zrt áItal'
vezetett ..... HUF szźtmű szátm|ź$źtra visszautalja. A vevő
tudomásul veszi, hogy a befizetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszámolandó költséget, kártérítést nem fi zet.

Eladó e|adja, vevő megvásárolja 1/l tulajdoni hányadban a jelen Szerződés 2. pontjában
me gjlatźtr ozott ingatlanokat.

3.3. Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, bogy az ingatlanok haľmadik személy részére töľténő
étékesítéséhez abeépítési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájár:v|ása szfüséges. Eladó abban
az esetben adjahozzź$źtrulást a továbbéľtékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vállalja a jelen
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzźĄźm|źtsát kéľni, eladó vevőn követeli a jelen szeľződésben vállalt kötelezettségek te|jesítését.

Felek rögzítit hogy e|adő hozzájárulása nem szfüséges az ingatlanok haľmadik személy részére
töľténő vevő általi továbbértékesítéséhez, amennyiben azingat|anolaa vevő a jogerős hasznźiatba
vételi engedélý megszerezte,,és ezt az e|adó felé hitelt érdemlő módon igazo|ta,

3.4 EIadő kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés aláíľását követő 8 naptári napon belül postai úton,
ajánlott téľtivevényes küldeménnyel megküldi a Magyar Allam és a Budapest Főváľosi
onkoľmányzatrészére a jelen szerződést azza| a felhívással, hogy a megküldéstő| szźmitott35
naptári napon belül nýlatkozzon,hogy kíván-e elővásárlási jogával élni.

4.

Jog- és kellékszavatosság

4.I. Az eladó kijelenti, hogy az ingatlanok üres telkek'

4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adásvéte|tźrgyátképez(5 ingatlanok kizáľólagos tulajdonát képezi, az
ingatlanok, a 3.1. pontban r<igzítetteken kívĹil a továbbiakban per-, teher- és igénymenteset azon -ŕ*42ĺ af,L8



4.3.

4.4.

4.5.

harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-

nyilvántaľtáson kívüli joga, amely a vevő biľtokláSát, vagy tulajdonjog bejeryzését akadátllyozná,

kor|átozná, vagy meghiús ítaná.

Az eladó kijetenti és szavatosságot vállal azért,hogy az ingat|anokat adó' illeték, vagy más adók
módjára behajtható köztartozás nem terheli . Az eladő kijelenti és szavatolj a, hogy az ingat|anok
tekintetében környezetszeĺmyezés nem t<jrtént.

A vevő kijelenti, hogy azingatlanokat jólismeri, bejźrta,megvizsgálta,ésáIta|afelmért állapotban,

az ingat|anokról készült ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeretében írja alá jelen adásvételi

szerzodést.

Az eladő a jelen szerzódés a|áíräsźlva| kijelenti, hogy a vevőt az ingatlanok minden lényeges

tulajdonságaről tájékoztatta, beleéľtve az áIta|a ismeľt esetleges rejtett hibĺákat is. A tájékoztatás

esetleges elmaradásából eredő minden kár eladót terheli'

5.

Az ingatlanok vételáľa, a vételáľ megÍĺzetése

5.1. ABudapest VIII., Balassau.7' száma|attíingatlan esetében. Ft + .........'- Ft ÁFA,
a Budapest V[I., Balassa u' 9. szźlma|attíĺngatlan esetében .,- Ft + ..,- Ft ÁFA,
cisszesen ....,-Ft+.........,-Ft Á,FA,á,a, forint+ forintÁFA,
amely cisszeg a vevő páiyź.zatź.ŕian ajánlott véte|źrralźLzonos.

5.2. Az ingatlanok véte|fuáĺakmegfizetése az alźtbbiak szerint történik:

5,2.I. A vevő pźt|yźaatänak benýjüásakoľ megťtzetett az e|adő szźm|ájźtra 37.000.000'. Ft, azaz
haľminchétmillió' foľĺnt tisszeget aján|ati biztosíték címén. A szerzódó felek úgy rendelkeztek,

hogy a beÍizetett ajánlati bĺztosíték jogcímét foglaló jogcímľe vá|toztatják, így felek a

befizetett összeget, bruttó 37.000.000,- Ft összeget foglalónak fogadják el (,,Foglaló''). Előbbiek
aIapjántehát vevő foglalĺó jogcímen megfizetett bruttó 37.000.000 Ft tisszeget eladó ľészéľe.

A Foglaló összege avéte|árbabeleszámít. Szetzódő felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi
természetével tisĺában vaĺurak. Tudják, hogy a szerződés meghiúsulásáéľt fele|ős fé| az adott

foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszafizetni. Amennyiben az

adásvételi szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyét mindkét fé|,vagy egyik fél sem felelős, az

adott foglaló a vevőnek visszajár.

A Foglaló teljes <isszegének megfizetése az adásvéte|i szerzodés megkötésének feltétele.

Szerzodó felek egybehangzőan rögzítik azt atényt, hogy a Foglaló teljes összege megfizetésre

került.

Tekintettel arra,hogy az ajźľrltati biztosíték cisszege apá|yázatről való döntés napjával vá|t az

Ápa tv. 59. $ (1) bekezdése alapján meghatározott előleggé, eladó a Foglaló összegéľől a

pźttyázatrő| való döntés napjźtva|, mint teljesítési nappal ktjteles előlegszámlát kiállítani vevő

tészére.

5.2.2.Fe|ekrogzitik, hogy vevő a fennmaradó ..... .......,-Ft, azaz . .. forint

összegíĺ véte|árhźúralék megfizetésére jelen szerződés a|áirásátő|szátmított60 napŁári napon beltil

köteles, az e|adő K&H Bank Zrt.-ĺéIvezętet|10403387.00028570 száműbankszźm|ájźrava|ő

átutalással. Eladó a birtokátruházásnapjáva|, mint teljesítési nappal köteles végszánlźtt kiállítani

,Á
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a banlszámlźĄántortént jőváirźst követően vevő, illetőleg az áita|a megjelölt harmadik személy
részére.

6.

Beépítésĺ ktitelezettség

6.1. A vevő vállalja, hory az ingat|anokat a Józsefuiáros Kerületi ÉpÍtési Szabźůyzatźról szóló 6612007 .

(xtl. 12.) önkormányzati ľendelet (JóKÉsa előírásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelęzettsé gnek az alábbiak szeńnt tesz eleget :

a) az ingat|aĺok birtokbaad áĺ;źúő| szémított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez és

b) az ingat|aĺok biľtokbaadásźńő| szźmitott 5 éven beltil jogeľős használatbavételi engedélý szeÍęz.

6.2. Az ingatlanok beépítési feltételei:

Az ingatlanok övezeti besorolása: Ll-VIII-7

A közműfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztésihozzź!árulás, tervezés. stb.) a vevőt
terheli.

A beęítés szźu;aIék, építménymagasság, szintszám, szintterület, stb. tekintetében az országos
TelepĹilésrendezési és Építési Követelményekľól (oTÉK) szóló 253llg97. (XII'. 20.)
Kormányren de|et, az 5/2015. (II. 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ), és Józsefuáľos Kerületi Epítési
Szabá|yzatáról szóló 66/2007. (xII. 12.) <inkormĺányzati rendelet (JóKÉSZ) előíľásai azirźnyadók.

7.

lĺ szerződésben válla|t ktitelezettségek nem teljesítésének, ĺ|Ietve késede|mes teljesítésének
jogkövetkezményei

7.I. Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén alkalmazható
jogkövetkezmények:

7.I'2. Késedelmi kötbér

Ha a vevő a 6.|. pontban meghatározott valamely kötelezettségével neki felľóható okból
késedelembe esik' késedelmi kötbéľt köteles fizetnl az e|adőnak.

A késedelmi kĺitbér mértéke:
- A jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér

összege 1 5.000.000'- Ft;
- A jogeľős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbér cisszege 7.500'000,- Ft.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatźrozott összegeken felül vevő
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigénye keletkezik, úgy annak mértéke
30.000,- Ft/nap.

Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott kötbéľ összegét nem tekinti eltulzottnak.

7.2. Szerzódő felek egybehangzóan ľögzítik azt atényt, hogy a késedelmi kötbéľ teljesítéséhezvevő
banki garanciaszerződés megkötésével/ közjegyzłĺi letétbe helyezéssel (a továbbiakban:
garanciaszerződés) biztosítandó garanciaszerződés nyujtási kötelezettségének eleget tett, a ..... żźr'E;vl!wrr,....%{=
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Banlďközjegyzó á|ta| kibocsátott .... számú garanciaszerződés jelen szerződés a|źńrástwal'

e gyi dej íĺl e g áltadásľ a kerül t az e|adő r é szét e.

A garanciaszerződés összege a jogerős építési engedély megszerzéséľe a 6.1. pont szerint

rendelkezésre álló hataridő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 15.000.000,- Ft,

ajogeľős használatbavételi engedé|y megszerzéséľe a 6'1. pont szerinti rendelkezésre álló hatfuidó

elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000,- Ft. A gaľanciaszerzódés az e|adő
javára lehívásrďátutalásra kerül a jelen szerződésben meghatározott késedelem esetén. A
gaÍanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időaľányosan

érvényesÍthetők. Felek rőgzitlk, hogy csak olyan garancia fogadható el, amelyek alapján eladó

egyoldalú táj ékoztatőnyl\atkozattlval abanVközjegyzó átutalja ajelen szerződésben meghatározott

késedelmi kötbér összegét az ęIadőnak. mindenféle egyéb feltétel nélkĺil.

8.

Ingatlan-nyilvántaľtási bej egyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

8.1 Az eladó a je|en szerződés aláírásával egyidejűleg külön nyi|atkozatban (,,Bejegyzési engedély')
feltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatat|anhozzź$źtu|ásátadjaahhoz,hogy vevő tu|ajdonjoga

a 2. pontban megllatározott ingatlanok tekintetében a teljes vételrźtt megfizetését követően vevő
javźra 1/1 tulajdoni arányban, vétel jogcímén az lngat|aĺ-nyilvántartásba bejegyzésre keriiljön.
Eladó a Bejegyzési engedélý az ellenjeryző tigyvédnél, külĺjn ĺigyvédi |etéti szerződés alapjan

ügyvédi letétbe helyezi, ame|yetellenjegyző ügyvéd minden további feltétel kikötése nélktil köteles

vevő részére kiadni, illetve fulajdonjogbejegyzéséreazilletékes ftildhivatali osztálynakbenýjtani,
amerurýben a teljes véte|ár eladónak maradéktalanul megťrzetésre került.

8.2. Felek hozzźĄáru|nak ahhoz, hogy jelen szerződés benyújtásra keriiljön az illetékes füldhivatalhoz,
azonban azza| a feltétellel, hogy a Bejegyzési engedély vevőnek töľténő kiadásáig, azonban

legfeljebb a jelen szerződésnek a ftjldhivata|ba töľténő benyujtásától számított 6 hónapig, a

ftildhivatali eljárás fiiggőben tartásáú kezdeményezikaz ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. törvény 47lA. s (1) bekezdés b) pontja szerint.

9.

Az ingatlanok birtokának átľuházása

g.I Az ingatlanok bitokának źúnlházźsa legkésőbb aMagyar Állam, illetve a Budapest Fővárosi

onkormányzat e|ovásźrlási jog gyakorlásáról szóló nyi|atkozatźtnak Józsefuárosi Gazdálkodási

Központ Zrt'-hez történő megéľkezését, vagy a 3.4 pontban rögzített hatráridő eľedménýelen

|eteltét és a teljes véte|fu megfizetését követő 15 munkanapon belül, felek által előzetesen

egyeńetett időpontban, átadás-źúvételi jegyzőkönyvben kerül sor. A biľtokátrubźats napjźig az

ingatlanokkal kapcsolatos költségek az e\aďót, a birtokátruhźnás napjźń követoen felmerült

költségek pedig a vevőt terhelik. Vevő a biľtok áwételéľe köteles és a biľtokátrubźaás idópontjától

szedi az insatlanok haszna1t és viseli azok terheit.

10.

Egyéb rendelkezések

1o.l. Az ęIadő Magyaľoľszág törvényei szerint műkĺ'dő helyi önkoľmátnyzat.

Vevő Magyarországon nyi|vźntartźtsba vett jogi személy, ügyletkötési és ingatlanszerzési

képessége korLźtoz-la nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyoĺľól sző|ő 2011. évi
cxcu. t<lrvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja a|apjźn átilź.ŕhatő szeĺłezet. Eladó képviselőjének
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eredeti cégkivonata 2651415312010, szźlm a|att és a|áírásí címpéldánya
sztlma|att korábban csatolásra került a Fĺjldhivatal részére.

I0.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett vagyon utźnvagyonátnlhźzási illetéket kellfizetni.

10.3. Fclek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárják mind cladó, mind vcvő
feltűnő értékarźnýalanságon alapuló esetleges megtámadási jogát.

I0.4. E|jźLrć, ügyvéd tźjékoz1atja feleket, hogy a pénzrnosás és a terrorizmus finanszirozása
mege|őzéséről és megakadźiyozźsźľől szóló 2007. évi CXXxvI. töľvény rendelkezései szerint
azonosítási kötelezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szeľződésben helyesen kerültek rögzítésre az źitahlk bemutatott személyi azonosító oknányok
alapjan.

Felek jelen szerzódés a|áírásź.ľal feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|źsukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzitett adataíkat a
szeľződésse| együtt kezelj e.

10.5. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tt$ékoztatását, amely szerint adataikat az információs
<inľendelkezési jogról és az információs szabadságről szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezései szerint V'lzárő|ag jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás, illetve a
jogszabályokban meghatźrozott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.

Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközik apéĺ:zmosźts és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzéséről és megakadźiyozásźtról szóló 2007. évi CxxxVL törvénybe.

t0.6. Vevő a szerzodés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljrárási
díj összeget, 6.600,- Ftlingatlaďügylet foldhivatali eljárási illetéket és 1.670,- Ft/fő JuB eljarási
dijat a szeľződés a|áúrásät megelőzően megfizetett.

I0.7. A szerződő felek szerződést aláíľó képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerzodés
megk<itéséreésa|ákásttraasztikségesf e|hata|mazásokkalrendelkeznek.

10.8. Je|en szerződés a Ptk. és a vonatkoző egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően iľányadóak.

10.9. A szęrződés felek teljes megállapodásáttarta|mazza. A felek között a szerződés előtt létrejött
szóbeli vagy Ínásbeli megá|lapodás hatźúyźú veszti. A szerződés módosítása kizźtrőllag írásban
történhet.

A szerződés eryes rendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szerződés egészének éľvénýelenségét. Ilyen esetben a felek k<jtelesek az érvénýelen
rendelkezést ĺigyleti akaľatuknak és aszerződéskötéskor fennálló céljuknak leginkább megfelelő
rendelkezéssel helyettesíteni.

10.10. A szerződó felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzéséve|, valamint az il|etékes
ftildhivatal előtti képviselettel ĺigyvédet bízzák meg, és
meghata|mąz'z'ákazi||etékes ftildhivatal előtti e|járásra is. E|lenjegyzőugyvéd a meghatalmazást
elfogadja.
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Aszerzodőfelekkijelentik,hogyajelenadásvételiszerződéstelolvasásésegyezőértelmezésután,mint 
! | r]]

akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezőt irjźk a|á'.

Budapest,2017.

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi
onkormány zat e|adő megbizásából elj ĺáró

Józsefuáľosi Gazdálkodási Közpoĺt Zrt'

képviseli: Bozsik István Péter
vagyoĺgazdálkođási igazgatő Vevő

Eladó

Jelenokiratot ... (...........) budapesti Ĺigyvédkészítettemés ellenjegyzem, Budapest,2017., ....

okiratkészítő ügyvéd
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11. szrímúmelléklet

'ąnÁsvÉrnĺl sZERzőDÉs
(tervezet)

banki hitel felvétele esetén irányadó

amely |étrejött egyrészrő|

Budapest Főváľos VIII. kertĺlet Józsefváľosĺ onkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.

63-67., adőszźlma: 15735715.2-42, KSH-szélma: |57357I5-84II-32I-0|, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) kepviseletében eljĺáró Józsefuiárosi Gazđálkodási Központ Zrt, (szélr'hely: 1082 Budapest,
Baľoss u. 63-67., adőszáma:25292499-2-42,cégegyzékszáma:0l-10-048457; KSH száma:25292499-
6832-114-0I, képviseli: Bozsik István Péter vagyongazdtikodásiigazgató), mint eladó (továbbiakban:

eladó)

másrészről

(szélĺÍrelye: adószźlma:

cégegyzékszźtma: .......; statisztikai számjele:.... képviseli:
mint vevő (továbbiakban: vevő)

közcitt az a\vIlĺott napon és helyen, az a|ábbi feltételelĺkel:

|.

Előzmények

1.2. Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testĺilete ...120|7. (......)

számú hatźnozata alapjźn egyfordulós, nyilvános pá|yźnatot írt Budapest vIfI. keľület, Balassa u.

7, szź;m. alatti, 36189 hľsz..rĺ, valamint a Budapest VIII. kerĹilet, Balassa u. 9. szźlm alatti 36188
hľsz.-ú Ęatlanok együttes értékesítésére.

I.2. A pźůyźľ:at nyertese a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-
testület ....ĺ2017. (......) szźlmíhatélrozata szeľint vevő lett. Yevő pźúyźtzatźtban az ingatlanok
beépítését vźi|a|ta.

2.

A szeľződés tárgyát képző ingatlanok adatai

Címe:
Ilelyľajzi szímľ.
Megnevezése:
Téľméľtéke:
Kiizmĺĺ e|látottsága:
Teľhei:

Budapest VIII. kerület, Balassa u. 7.
361 89
kivett beépítetlen teriilet
805 m2

az ingatIarrcn közmiĺvek nem találhatóak
a Magyar Allamnak és Budapest Főváros

onkormányzatának elővásárlási joga van; az

ingatlan egyebekben per-, teher- és igénymentes.
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Címe:
Ilelyľajzi szíma:.
Megnevezése:
Téľméľtéke:
Kiizmiĺ ellátottsága:
Teľhei:

3.f.

Budapest VIII. keľület, Balassa u. 9.

3ó1 88
kivett beépítetlen terület
730 ÍÍŕ
az ingat|anon közmíĺvek nem találhatóak
a Magyar Államnak és Budapest Főváros

Önkoľmányzatźnak elővásárlási joga van; az

ingatlan egyebekben per-, teher- és igénymentes.

3.

Jognyilatkozat

3.1. A nemzeti vagyorľól sző|o 2011. évi CXCVI. torvény 14. $ (2) bekezdése a|apjźn a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanľa az źil'amnak, valamint az |99|. évi XXXilI. tV. 39. $
(2)bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnak elővásárlási joga van'

Jogosult elővásárlási jogával, postai küldemény esetén a ktildemény postai feladásának igazo|t
napjától szźlmított 35 napon belül élhet. Amennyiben az elővásárlás jogosultja él jogával, jelen
szerződés köae és eladó közöttjön létre. Ez esetben a vevő általbeťĺzďďt .'- Ft+ AFA,
azaz ........ foľĺnt +ÁFA összeget e|adő az elővásráľlási jogra vonatkoző nyi|atkozatok
kézhezvéte|étó| szźtmitott 15 munkanapon belül a vevő . ........Bank Zrt á|ta|
vezetett ........' HUF szźtmű szám|ź$źra visszautalja. A vevő
tudomásul veszi, hogy a beťlzetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszámolandó költséget, kártérítést nem Íizet.

Eladó eladja, vevő megvásáľolja l/l tulajdoni hányadban a jelen Szerzódés f' pontjában
me gjlatár ozott ingatlanokat.

Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlanok harmadik személy részére történő
értékesítéséhez abeépítési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájára|tsa sztikséges. Eladó abban
az esetben adjahozzź|árulást a továbbértékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vállalja a jelen
adásvétęli szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzźĘáru|źtsát kérni, eladó vevőn követeli ajelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.

Felek rögzítik, hogy e|aďő hozzźljárulása nem szükséges az ingatlanok harmadik személy részére
tĺjľténő vevő általi továbbértékesítéséhez, amennyiben azingat|anokra vevő a jogerős használatba
vételi engedélý megszerezte, és ezt az e|adő felé hitelt érdemlő módon igazo|ta.

Eladó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés a|źńrásźltkövető 8 naptáľi napon belül postai úton,

ajánlott téľtivevéňyes küldeménnyel megküldi a Magyaľ Állam és a Budapest Fővárosi
onkormányzat részére a jelen szerződést azza| a felhívással, hogy a megktildéstől számított 35

naptári napon belül nyilatkozzon, hogy kíván-e elővásárlási jogával élni.

4.

Jog- és kellékszavatosság

4.I. Az eladó kijelenti, hogy azingat|anokĺiľes telkek.

3.4
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4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adásvétel tźrgyáltképezo ingatlanok kizáľólagos tulajdonát képezi, az
ingatlanok, a 3. 1 . pontb an rögzitetteken kívül a továbbiakban peľ-' tęher- és igénymentesek' azon
harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-
ĺyi|vźntatźtson kívüli joga, amely a vevő biľtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadźt|yozná,
korlźúonń, vagy me ghiúsítaná'

Az e|aďó kijelenti és szavatosságot vźi|al azért, hogy az ingat|aĺokat adó, illeték, vagy más adók
mődjźĺra behajtható köńaĺtozás nem terheli, Az e|aďô kijelenti és szavatolja, hogy az lngat|anok
tekintetében kĺirnyezetszennyezés nem történt.

A vevő kijelenti, hogy azingatlanokatjól ismeń, bejźtta,megvizsgáIta, és általa felmért állapotban,
az ingat|anolaól készült ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeretében írja alá jelen adásvételi
szerződést.

Az e|adő a jelen szerződés a|áírásáva| kijelenti, hogy a vevőt az ingatlanok minden lényeges
tulajdonságźtő|tźĄékoztatta, beleértve az źitalra ismert esetleges rejtett hibfüat is. A tájékoztatás
esetleges elmaľadásából eredő minden kár eladót terheli.

5.

Az ĺngatlanok vételáľa, a vételáľ megÍizetése

5.L' aBudapest VilI., Balassa u. 7. szźlma|attiingatlan esetében.........'- Ft + .........'- Ft ÁFA
a Budapest VI[., Balassa u' 9. szźrrlalaÍtiingatlan esetében .,- Ft + .,- Ft ÁFA
összesen .,-Ft+ .,-FtÁFA, azaz......... forint+..........forintÁFA
amely összeg a vevő pá|yźnatźtban ajánlott vételánal azonos.

5.2.Azingatlanokvéte|fu ánakmegfizetéseaza|ábbiakszerintt< jrténik:

5.2,I. A vevő páiyźz;atźnak benyújtásakoľ megfizetett az eladó szám|źýźra 37.000.000'- Ft, aztz
haľmĺnchétmiuió foľĺnt összeget aján|ati biaosíték címén. A szerződő felek úgy rendelkeztek,
hogy a beÍizetett ajĺĺnlatÍ bĺztosíték jogcímét foglalĺó jogcímľe vtitoztatják, így felek a
beťlzďett összeget, bruttó 37.000.000,- Ft összeget foglalónak fogadjfü el (,,Foglaló''). Előbbiek
alapjźn tehát vevő foglalĺó jogcímen megÍizetett bľuttĺó 37.000.000 Ft összeget eladó ľészéľe.
A Foglaló összege a vételarba beleszámít. Szerződő felek rigy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi
teľmészetéve| tisztźban vannak. Tudják, hogy a szerződés meghiúsulásáéľt felelős fé| az adott
foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét kĺiteles visszafizetni. Amennyiben az
adásvételi szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyéľt mindkét fél, vagy egyik fél sem felelős, az
adott foglaló a vevőnek visszajáľ.

A Foglaló teljes <isszegének megfizetése az adásvéte|i szerződés megkötésének feltétele.
Szerződő felek egybebangzőan rögzítik ań, aténý, hogy a Foglaló teljes összege megťtzetésre
került.

Tekintettel arra, hogy az ajźnlati biztosíték összege a pźiyázatről való dĺjntés napjźnal vá|t az
Áľe tv. 59. $ (1) bekezdése a|apján meghatározott ilóleggé, eladó a Foglaló összegéľől a
pźiyázatrő| való döntés napjźxa|, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő
részére.

5.2,2.Fe|ekrogzitik, hogy vevő a foglaló összegével csökkentett, avéte|ár 50 oÁ-źtnak megfelelő,
Ft, azaz forint vételánészlet megfizetésére jelen szerződés a|áirtsźúő| á
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szźffiitott60 naponbelül köteles azeladőK&}lBankzrt,-nél vezetett 10403387-00028570 szźlmu
bankszámláj ár a történő átutalással.

Eladó azI. vétę|árrészlet összegérő| a bankszámláján töľtént jóváínás napjával, mint teljesítési
nappal köteles e|őlegszámlát kiállítani vevő részére.

5.2.3. Felek rőgzítik, hogy vevő' aze|ővásár|ási jogról lemondó nyi|atkozatok vagy azelovásźt|ási jog
gyakorlására vonatkozó határidő eredménýelen elteltéľe vonatkozó eladói értesítés vevő részére
történt sikeres kézbesítését követő 45 munkanapon belül köteles a vételar fennmaradó 50 %o-źú,

bľuttó Ft-ot, azaz ........ foľintot (,,Vételáľhátľalék') eladó
K&H Bank Zrt.-néI vezetett 10403387-00028570 szźmú bankszámlájára megťlzetru abban az
esetben, ha sem a Magyar Állam, sem a Budapest Fővárosi onkormányzat nem él a jelen
szerződés 3.1. pontjában biztosított elővásárlási jogával' Amennyiben a vevő késedelembe esik a
vételaľhátralélĺkal, eladó póthatźtrido kituzése nélkül jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú
nyilatkozattal, érdekmúlás bizonyítása nélktil elállni.

Eladó a Vételar hátra|ék összegéről a bankszámláján töľtént jóváírás napjával, mint teljesítési
nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő ľészére. Továbbá ęladó a birtokátruházás napjával
mint teljesítési nappal köteles végszám|átkiállítani vevő részére.

6.

Beépítési kiitelezettség

6.1. A vevő vállalja' hogy azingat|anokat a,Józsefváľos Kerületi Építési Szabá|yzatźtól szóló 6612007.
(xII. 12.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) előírásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettsé gnek az alábbiak szerint tesz eleget
a) azingatlanok birtokbaadźsźttő| szźmított 2 éven belül megszerzi azépítésére vonatkozó jogerős

építési engedélý és
b) az ingat|aĺok birtokbaadásától szźlmitott 5 éven belül megszerzi a jogeros használatbavételi

engedélý.

6.2. Az ingatlanok beépítési feltételei:

Az iĺgat|anok <jvezeti besorolása: Ll-V[II.7

A közműfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztésihozzźĘárulás, teľvezés. stb.) a vevőt
terheli.

A beépítés száza|ék, építménymagasság, sziĺtszám, szintterület, stb. tekintetében az országos
Teleptilésrendezési és ÉpÍtesi Kĺjvetelményekről (oTÉK) szóló f53l|997. (XII., 20.)
Koľmányren de|et, az 5/2015 . (u. 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ), és Józsefuáros Kerületi Epítési
Szabá|yzatźtról szóló 6612007. (xil. 12.) önkormányzati ľende|et (JOKESZ) előíľásai azirányadők.

7.

A' szerződésben vá|lalt kiitelezettségek nem teljesítésének, illetve késede|mes te|jesítésének
jogkövetkezményeĺ

7.I. Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén a|kaLmazhatő
jogktivetkezmények:

7 .I.2. Késedelmi kötbér
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Ha a vevő a 6.|. pontban meghatźrozott valamely kötelezettségével neki felróható okból
késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles ťlzetn az e|adőnak.

A késedelmi kötbér méľtéke:
- A jogeľős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér

összege 1 5.000.000'- Ft;
- A jogeľős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbér összege 7.500.000'- Ft.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott összegeken felül vevő
késedelmes teljesítéséľe tekintettel eladónak kĺitbéńgénye keletkezik, úgy annak mértéke
30.000,- Ft/nap.

Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott kötbéľ összegét nem tekinti eltulzottnak.

7.2. Szerződő felek egybehangzóan ľ<igzítik azt a tényt, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhez vevő
banki gaľanciaszerzođés megkötésével/ közjegyzői letétbe helyezéssel (a továbbiakban:
garanciaszerződés) biĺosítandó garanciaszerződés nýjtĺási kö'telezettségének eleget tett, a .....
Banlďközjegyző á|taI kibocsátott .... számű garanciaszeľződés je|en szerződés aláírásával
egyidejűleg źtadásľa került az e|adő részére'

A gaľanciaszerződés tisszege a jogerős építési engedéIy megszerzésére a 6.l. pont szeľint
ľendelkezésre álló határidő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 15.000.000,- Ft'
ajogerős hasznáůatbavételi engedély megszerzésére a 6.1. pont szeľinti rendelkezésre álló hatlíridő
elteltét követő, ó0 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000,- Ft. A garanciaszęrzódés aze|adő
javfua lehívásrďátutalásra kerül a jelen szeľződésben meghatározott késedelem esetén. A
garanciaszeľződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időaľányosan
érvényesíthetők. Felek rogzitLk, hogy csak olyan garancia fogadható el, amelyek alapján eladó
egyoldalútáj ékoztató nyilatkozatával abanVközjegyzo źúuta|jaajelen szerződésben meghatározott
késedelmi kötbér összegét az e|adőnak' mindenféle egyéb feltétel nélktil.

8.

Ingatlan-nyĺlvántartásĺ bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

8.1 AZ eladó a jelen szerzódés aláírásával egyidejíĺleg kü|ön nyi|atkozatban (,'Bejegyzési engedély'')
feltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatatlan hozzźtjáru|źsát adja ahhoz,hogy vevő tulajdonjoga
a 2. pontban meghatźtrozott ingatlanok tekintetében a teljes vételáľ megfizetését követően vevő
javára 1/1 tulajdoni arźlnyban, vétel jogcímén az ingatIan-nyilviántarttsba bejegyzésre kerüljön.
Eladó aBejegyzési engedélý az ellenjegyzo ljgyvédnél, kiilön ügyvédi |etéti szerződés alapján
ügyvédi letétbe helyezi, amelyet e||enjegyzó ügyvéd minden további feltétel kikötése nélkÍilköteles
vevő ľészére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésére azilletékes ťoldhivatali osztálynakbenyújtani,
amerľryiben a teljes vételaĺ eladónak maradéktalanul megfizetésre keľült.

8.2. Felek hozzéĘźtrúnaka|lhoz, hogy jelen szerződés benyújtásra keľüljön az illetékes frjldhivatalhoz,
azonban azza| a feltétellel, hogy a Bejegyzési engedély vevőnek történő kiadásáig, azonban
legfeljebb a jelen szerzíődésnek a fijldhivatalba töľténő benyujtásától számított 6 hónapig, a
ftildhivatali eljárás fiiggőben tartźLsźLt kezdeményezikaz ingatlan-nyilvántartásról szóló |997' évi
cxLI. törvény 47/A, s (1) bekezdés b) pontja szerint.

9.

Az ingatlanok birtokántk őúruhőnásĺ
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g.I Az ingatlanok bitokának átruhźnása legkésőbb a Magyar Állam, illetve a Budapest Főváľosi
onkormányzat e|ővásźtlási jog gyakor|ásáról szóló nyilatkozatának Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-hez töľténő megérkezését, vagy a 3.4 pontbaĺ rogzített határidő eredménytelen
leteltét és a teljes vételár megfizetését követő 15 munkanapon belül, felek álta| előzetesen
egyeztetett időpontban, źttadźs-átvételi jegyzőkönyvben kerül sor. A biľtokátruhźz:źs napjáig az
ingatlanokkal kapcsolatos költségek az eladőt, a birtokátruházás napjźú' követően felmerĺ.ilt
költségek pedig a vevőt teľhelik. Vevő a birtok átvételére köteles és a biľtokátruhĺĺzás időpontjától
szedi az ingatlanok hasnlait és viseli azok terheit.

10.

Egyéb ľendelkezések

10.1. Az eladó Magyarorszilgtörvényei szerint míĺk<jdő helyiönkoľmźtnyzat.

Vevő Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy, ügyletkötési és ingatlanszerzési
képessége kor|źúonła nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonľól szőIő 2011. évi CXCVI.
törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja a|apjźn átláthatő szervezet' Eladó képviselőjének eredeti
cégkivonata 26514/5312010. és aláírási címpéldánya ....... .. szám alatt koľábban csatolásra kertilt
a Földhivata| részére.

1'0.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyontttruházźsi illetéket kell ťrzetni.

10.3. Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizźtrjźtk mind eladó, mind vevő
feltűnő értékarźnýalanságon alapuló esetleges megtámadási jogát.

10.4. Eljaró ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy a pénzrnosás és a terroriznus finanszirozása
megelőzéséľől és megakadźiyozásárő| sző|ő 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezései szeľint
azonosítási kötelezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szerződésben helyesen keľültek rögzítésre az áútalluk bemutatott személyi azonosító okrnányok
alapján.

Felekjelen szerzódés a|áirásźtva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzź|áru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rőgzített adatajkat a
szerződéssel eryütt kezelj e.

10.5. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tź|ékońatását, ameIy szerint adataikat az információs
öĺľendelkezési jogról és az információs szabadságró| sző|ő 20II. évi CXII. törvény
rendelkezései szeľint kizźrő|ag jelen szerződéshez kapcsolódó megbizts, illetve a
jogszabźiyokban meghatźlrozott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.

Felek kijelentik, hogy jelen jogiigylet nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus ťlnanszirozása
megelőzéséről és megakadźiyozásźról szóló 2007. évi CXXXVL törvénybe.

10.6. Vevő a szerzodés megkötésével kapcsolatos eljáľási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljarási
díj összeget' 6.600,- Ft fiildhivatali eljarási illetéket és 1' .670,- Ft/ffi JÚB eljárási díjat a szeľződés
a|áir źsttt me ge | őzően me gfi zetett.

IO.7. A szęrzodó felek szerződést atáíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerzódés
megkötéséľe és a|źtirásźra a szfüséges fęlhatalmazásokkal rendclkezrek.

1 0. 8 . Je|en szerződés a Ptk. és a vonatko ző egyéb jogszabályok ľendelkezései megfele|ően irányadóak.
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l0.9. A szerződés felek teljes megállapodźsátttarta|mazza. A felek k<ĺzĺltt a szerzódés előtt létrejött
szóbeli vagy írásbeli megállapodźshatźiyźń veszti. A szeľződés módosítása kizárő|ag írásban
történhet.

A szerzódés egyes rendelkezéseinek eset|eges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szerződés egészének érvénýelenségét. Ilyen esetben a felek kĺitelesek az érvénýe|en
rendelkezést ügyleti akaratuknak és aszerződéskötéskoľ fennálló céljuknak leginkább megfelelĺi
rendelkezéssel helyettesíteni.

10.10. A szerzodó felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az i|letékes
fijldhivatal előtti képviselettel ügyvédet bizztlk meg, és

meghata|maz.z'źkazi||etékes ftildhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyzőugyvédamegbata|mazást
elfogadja.

A szerzódó felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerzódést elolvasás és egyezó éľtelmezés után, mint
akaľatukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezőt irják a|á.

Budapest,2017.

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi
onkormány zat e|adő megbizásźtból elj áró
Józ sefu ĺáro si Gazdálkod ási Kozp ont Zrt.

kęviseli: Bozsik István Péter
v agy ongazdálkodási igazgatő

Eladó
Vevo

Jelen okiratot ... (...........) budapesti tigyvéd készítettem és ellenjegyzem, Budapest'2017.. ....

okiratkészítő ügyvéd
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|2. szźlműmelléklet
,,Budapest VIII. keľĺilet, Balassa u. 7. és 9. szátm alattĺ ĺngatlanok elĺdegenítése - páiyázat',

Adásvételĺ szerződést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat

Alulírott (név)

mint a ... (taľsaság neve) vezetó
tisztségviselője jelen ptt|yźuatban található adásvételi szerződéshez laz alábbi módosítási
javaslatokat teszem l nem teszek módosítási javaslatot*

1.

Alulírott (név)

mint a (taľsaság neve) vezető
tisztségviselője nyilatkozom,hogy páIyźzati felhívás mellékletét képező adásvételi szerződés
tervezetekkel kapcsolatos észľevételek, módosítási vagy kiegészítésre iľrĺnyuló javaslatok kiíró
általi elutasítása esetén is fenntartom ajiínlatomat.

Budapest,

pály źző aIéft ása/ cégszerú a|éir ás

6 *-gal jelölt résznél a megfelelő szciveg altł;ltlzandő

2.

\)
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13. szłĺmú melléklet

osszefoglaló a benyújtandó ajánlat foľmai és taľtalmi ktivetelményeiľől, tńjékoztatás az
ítliáúható szerv ezet fo galmĺíról

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

Az ajźn7atnak folyamatos sorszámo zással kell rendelkeznie.

A borítékon nem szerepelhet a benyújtóra vonatkoző je|zés.

Az ajźnlIatot két példányban, ktilön lezárt borítékban kell benýjtani, az egyíkpéldányon felttintetve az

,,Eredeti pé|dáný,, a másikon a ,,Nł[ásolati példány'' szöveget.

A borítékon a következő szöveget kell és lehet felttintetni: ,,Budapest VIII. keľiilet, Balassa u. 7. és

9. szám alatti ingatlanok elidegenítése - páÄyízat,,

Az ajźnLatot sértetlen boľítékban kell benyujtani, sérĹilt, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át.

Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az eredeti igazolást kell csatolni az aján|athoz.

Az ajánlatĺ biĺosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kel| beíľni: ajánlatĺ bĺztosíték
Balassa u.7 és 9.

Az ajźn|at taľtalmát a következő soľrendben kéťfü összefiizni:

1. Jelentkezési lap

2. Ajánlati összesítő

3, Eredeti, 30 napnál nem régebbi cégkivonat

4. Eredeti a|áirźsi címpéldany

5. A Pp. előíľásai szeľinti bizonyítő eĘű meghata|mazás, amennyiben az ajźn|atot nem a cég
képviselője irjaa|źt

6. Pźiytlr;ati dokumentáció megvásárlásĺíról szóló bevételipéĺlztárbizonylat másolata

7. Ajánlati biĺosíték befizetéséľől szóló igazo|ás másolata

8. Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljaľásľól, fe|számolásról

9. Nyilatkozat apźůyázati feltételek elfogadásáról, szeľződéskĺitésről, ingat|anszerzési képességről,
aján|ati kötöttségrőI

10. Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható koztartozásról; Kiíróval szemben ferĺrálló tartozźsrőI

l1' NAV igazolása

12. Helyi adóigazo|ás (beszeľezhető: Budapest Józsefuáľosi onkormányzatPo|gérmesteri Hivatala
1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

13. Kiíróval, bonyolítóval szemben fennálló ,tartozźs igazo|ása (beszeľezhető: Józsefuárosi
Gazdá|kodási K<izpont Zrt. Io84.yudapest, or u' 8., és Budapest Józsefuárosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala PénnĺgyiUgyosztály 1082 Budapest' Baross u,63-67. tr. em.)

14. Nyilatkozat péĺlntgyLalkalmasságról

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról

16. Nyilatkozat źńl.źtható szervezetľő|

17 . Az adźsvételi szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok
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Atlátható szewęzet:.

A201'1. évi CXCVI. tv. 3. $ rendelkezései alapján átláthatő szeÍ\Iezeti

I. ótlótható szervezet:

a) az źń|am, a költségvetési szerv, a köztesttilet, a helyi <inkormányzat, aneĺuetiségi önkormányzat, a

táľsulás, az egyházijogi személy, az o|yan gazdálkodó szervezet, amelyben az źilam vagy a helý
önkormányzat kĺilön-kiĺlön vagy egyiitt 100%-os részęsedéssel rendelkezik, a nemzetkcizi szervezet,
a ktilfijldi áI|am, a kíilftildi helyhatóság, a kiilfijldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban ľészes állam szabźiyozott piacźtra bevezetett

nyilvánosan működő r észlł énýársaság,

b) azo|yanbelfoldi vagy kü|fiĺldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tu|ajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a teľrorizmus ťlnanszírozása megelőzéséről és

megakadályozźsáró| szóló törvény szeľint meghatáľozott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) azEuľópai Unió tagállamźtban, az Euľópai Gazdasági Térségľől szóló megállapodásban részes

államban, a Gazdasági Együttmtíködési és Fejlesztési Szeľvezet tagźi|alnźlban vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adőnatás
elkerüléséľől szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóľól szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött kĺilfr ldi tĺírsaságnak,

bd) a gazdźllkođó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több miĺt 25%o.os tulajdonnal,

befolyással vagy szavazati jogga| bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szeĺĺezęttekintetében a ba), bb) és bc) aIpoĺt szerinti feltételek fennállnak;

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

ca) v ezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civLl szewezet és a vízitźrsulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem źú|ź,ŕ.hatő

szervezetbennem rendelkeznek 25%o-ot meghaladó részesedéssel,

cc) szé?'he|ye az Európai Unió tagźil'amátban, az Európai Gazdasági Téľségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasźryi Együttmĺĺködési és Fejlesztési Szervezet

tagá||amában vagy olyan államban van, amellyel Magyaroľszágnak a kettős adőztatás

elker[iléséľól szóló egyezménye van;

9. meghatórozlő befolyós: az a kapcsolat, amelynek révén természetes személy' vagy jogi személy egy
jogi személynek tagja vagy részvényese, és

a/ jogosult e jogi személy vezető tisztségviselói vagy felĺiryelőbizottsága tagjai többségének
megvá|asztására és visszahívásaĺa, Y d9!

b) a jogi személy más tagjaival vagy részlényeseivelkötött megállapođás a|apján egyedülrendelkezik
a szav azatok több mint ötv eĺ sztvalékaval;

3. $ (2) Az(I) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésľől aszerzódő
félnek cégszeľíĺen aláírt módon nyilatkozria kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat a|apján kötött

szerzodés semmis.
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|NGATLANFoRGALM| SZAKVÉLEMÉNY
a BudapestV!|l. Ba|assaU.7,36189 és a

Balassa u. 9. 36188 hrsz alattitetekről

Avant.lmmo Mérnöki és |gazságÚgyi Szakéńőĺ KÍt. T: 06-30/ 908-í9951031 Budapest, Városfalrciz s' -. 
e-mail: avantimńo6t-ón|ine.hu
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Budapest, 2017.február 16.



Avant.Immo @ Mérnoki és lgazságÜgyi Szakértói Kft. 2

ÉnrÉxelÉsl ezoľyĺwÁľy

A megbĺzó kérésére a két telket együttesen értékeltük. A kívĹiljegyzett ingatlanok forga|mi
értékét a fordulónapon, az a|ábbiak szerint ál|apítottuk meg:

tvezeti besoro|ása: Szigony negyed
Építésiövezet
A telek mérete m2

Faj|agos forga|mi érték sú|yozott át|aga, nettó Ft/m2
A te|ek nettó forga|mi értéke Ft
Afa 27o/o

A te|ek bruttó forga|mí értéke Ft

L1-Vilt-7
1 535

238 403
365 950 000
98 806 500

464 756 500
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}**tL

BártfaiLászló
okl. .i. mérnök

ingatlanforga|mĺ igazságugyi szakértó
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Avant.|mmo @ Méľnöki és |gazságügyi Szakértői Kfr.

í. Előzmények

A Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont zÍt' megbízási keretszező'dése a|apján az
Avant.|mmo Mérnoki és lgazságügyi Szakértői Kft. elkészítette a kívÜ|jegyzett ingat|anok
forga|mi értékbecs|ését. A megbízó kérésére a két telket egytitt értékeltuk.

2. A|ape|vek, feltételek

- A megbízók által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságát és te|jességét nem vitattuk.
- Az átadott adatok rogzítésén tú|jogitermészetű vizsgálat nem tortént.
- A vizsgálat során az ingatlant szemrevéte|ezésse| mĺnősítettük, más jeIlegű, invazív, stati-
kai diagnosztikaĺ vizsgá|at nem tortént.
- Potenciá|isan veszé|yes köni|mények, anyagok e|őfordulását nem rogzĺtetttik, ezekért, i|let-
ve a fe|fedezésükhoz szükséges szakérte|emért nem vise|tink fe|elősséget.
- A forgalmi érték meghatározásáná| az ĺngatlan egészben torténő értékesítését téte|eztuk
fe|. Az ingat|ant tehermentes, bĺrtokba veheto á|lapotban értéke|ttjk.
- A szakvélemény kizáró|ag az 1. pontban leírt céIra készĹilt, bármely egyéb célra történő
felhaszná|ása nem engedéIyezett.
- A szakvéleményben szerep|o érték mindig egy adott idĺĺpontra -a fordu|ónapra- vonatkozik,
mert az érték nagysága folyamatosan vá|tozik. A befektetők és tu|ajdonosok az adott va-
gyontárgyat, a gazdasági, po|itikai, jogi komyezetvá|tozását és az ezekkel osszefuggő koc-
kázatot minden időpontban, újabb információk birtokában másként íté|ik meg.
- Minden adat és tény, ami a szakvéleményben szerepe|, |egjobb tudomásunk szerint he|ýál-
ló és pontos. Fe|kutatásuk során az e|várható gondossággal jártunk e|, de nem vá|lalunk
fe|elősséget o|yan adat, vélemény vagy becs|és pontosságáért, amit mások adtak át ré-
szunkre.
- A szakvé|emény kizárólag a megbízó ľészére készült, il|etékte|enek semmi|yen formában
nem haszná|hatják fel. Nem hozhatók nyilvánosságra sem a dokumentum részei, sem egé-
sze a készító e|ozetes írásbelijóváhagyása né|kül. A szakvélemény a Ptk. 86.s (1-4) bekez-
dése a|apján torvénnyel védett sze|lemi a|kotás.

3. Tanúsítvány

A szakvélemény készítője tanÚsítja, hogy az á|tala tett megállapítások igazak, és he|ytá|lóak,
a megbízott fuggetlen, és díjazása nem ftigg a megállapÍtott értéktől. A véleményben fogla|t
elemzéseket, vé|eményalkotásokat a kor|átozó fe|téte|ek határolják be'

4. Az ingatlan leírása

4.1. Az ingatlan környezete

Az ingatlan természetben a kívtjljegyzett címen, beltenileten, a K|inikák tomb koze|ében ta-
|á|ható. Az úttest aszfa|t burko|atú, járda az ingatlan bejárata eĺőtt kiépített. Az utcában víz-
vezeték, csatoma, e]ektromos és gázvezeték van, a csapadékvíz-e|vezetése megoldott' A
tömegkoz|ekedési eszkozök megállója (Metró) 5 percen belül elérhető' Szemé|ygépkocsival
parkolni az ingatlan terü|etén és előüe, az utcán |ehet.
É|e|miszer a|apellátást szo|gá|ó bevásár|ási lehetőség gya|ogosan, 5 percen be|üĺ, kozintéz-
mények, szolgá|tatások 10 percen belü| elérhetok' A kömyezeti terhe|és, a |evegőszennye-
zodés mérsékelt, a kozbiztonságihe|yzet a kömyék át|agának megfeĺe|ő.
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Avant.lmmo @ MérnÖki és lgazságügyi Szakértői Kfr. 4

Megnevezés Balassa u. 7. 36189 hrsz Balassa u. 9. 36188 hrsz

Kivett beépítetlen tenjlet

Tulajdonos Bp. V|l|. Józsefvárosi onkormányzat 1 t 1

Te|ek terü|ete 805 m2 73O mz

Övezeti besorolás L1-V||l-7 |akóövezet

4.2. Ate|ek leírása

A tárgyi te|kek Balassa utcai frontja tomör farost|emez kerĺtéssel bekerített, egy üres tömböt
képez a szomszédos Szigony u-i te|kekke|. A telkek fe|színe sík, hossztengelyük tájolása K-
Ny-i, jó o|dalarányúak. A keskenyebb olda|uk utcafronti, hátsó oldaluk kapcso|ódik a Szigony
utcai te|kekhez' A te|kek egyĹitt kedvezőbben építhetők be' A te|keken néhány fa és termé-
szetes novésű gyep ta|álható. A te|keken kozmű bekötések mérőóráinem |áthatók'
A teĺek felszĺnérő| nincs panoráma.

A Józsefuáros Keru|etĺ ÉpÍtési Szabályzat (JóKÉSZ) 66t2oo7. (X||. 12.) ök. számú rende|et
e|óírásai szeľint az ĺngat|an övezeti besorolása L1-Vlll-7, lakóövezet.

Beépĺtési mód: zártsoros, a telek megengedett |egnagyobb beépítése 65 o/o, szinttenj|eti mu-
tatója 4,5o m2lm2, terepszint a|atti beépítés mértéke mé|ygarázs esetén 100 %, |egnagyobb
építménymagassága 25,0 m. A Corvin sétány komyezetében levő épületek kéi szintes mé|y-
garázzsa| éptilnek.

Budapest V|ll. Balassa u. 7. 36189 és Balassa u. 9. 36í88 hrsz
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Avant.|mmo @ Mérnöki és lgazságÜgyĺ Szakéńöi Kft.

s. Értéttépzes

5.1. Az ingatlan értékelésének módszere

Az Ál|óeszkoz Értéke|ők Európai Csoportja (TEGOVA) ajánlása a|apján az ingat|an je||egére

va|ó tekintettel, a forga|mi értéket osszehason|ító és maradványérték módszerrel is meghatá-
roztuk. Figyelembe vettük a2612005. (Vlll. 11.) sz. rende|ette| módosított 2511997. (V|l|. 1.)

PM és az 54t1997. (V|||. 1.) FM sz. rende|et és az European Valuation Standards (EVs)
2003. és 2009. évi értéke|ési szabvány módszertani előírásait.
Az ingat|anok értékelése osszetett fe|adat. Ezért helyszíni szem|ét tartotfunk, fényképeket
készítéttunĘ szóbeli tájékoztatást kaptunk, kornyezettanu|mányt végeztünk, és az onkor-
mányzatnál informá|ódtunk. A forgalmĺ érték megál|apĺtásához feIhaszná|tuk a KSH, a NAV
Il|etékhivatali, a nyomtatott és az e|ektronikus szaksajtóban fe]|elhető, valamint a más szak-
cégek álta| rende|kezésünkre bocsátott árakat, és az Avant.lmmo' Kft. adat|cázisának infor-
mációit.
Az Ango| Királyi Vagyonértékelők szovetsége (RICS) szerint az oMV (open Market Va|ue)
azaz a nyí|t piaci érték az, az ár, amely összegért egy Vagyontárgyban va|ó érdekeltség mé|-

tányosan, magánjogi szerződés keretében készpénzért a legnagyobb va|ószínűséggel e|ad-

ható. A pontos ár csak Versenyeztetéssel állapítható meg.

Feltételei:

- Az e|adó haj|andi az eladásra.
- Az adásvéte|i tárgyalások |ebonyolÍtásához figye|embe véve a vagyontárgy je||egét, és a
piaci helyzetet, ésszerű hosszúságú időtańam á|| rende|kezésre.
- A tárgya|ás időszakában az érték nem vá|tozik.
- A vagyontárgy szabadon kenj| piacra, meghirdetése megfelelő nyĺ|vánosságga| töľténik.
- Általánostó| e|téró speciá|is vevoi kü|ön ajánlatot nem veszünk figyelembe.

Értetmoaosító tényezők

Értéknovelő tényezók Egyesítés lehetősége a Szigony és Tömo
utcaitelkekkel
Rendezett sĺk teru|et
A kömyéken nĺncs hasonló terület
A komyéken sok új építkezés folyik
Klinikák köze|sége
Jó| bérbe adható |akások és üzletek

NincsenekÉrtékcsokkentő tényezők

Budapest Vlll. Ba|assa u. 7. 36189 és Balassa u. 9. 36188 hrsz



Avant.tmmo @ Mémtiki és lgazságügyi Szakértői Kfr. 6

5.2. Telek érték meghatározása összehasonlító árak atapján

1 ÉÍtéketendő 1 2 3 4

2 Cím Vlll. Balmsa u 7
V||l. Bókay J. u-

Vlll. Koĺányi S.
u,

vlll. utoszegl
u.

Vlll. Práter u.

3 Gazdasági tényezők
4 Ar(Ft) 1 85 000 000 138 000 000 í80 000 000 158 000 000
5 InÍormáció forrás ľ.|AV ĺ||eték NAV ll|eték NAV |l|eIék NAV |l|eték

6 Inoď|an a|apterĹi|ete (m.) 't 535 655 657 786 645
7 Failaqos ár (FtJm.| 241 614 282443 210 046 229 008 244 961
I Inoatlan ielleoe Epĺtesi te|ek Épĺtésite|ek Épĺtesi teĺek Epĺtési te|ek

I Az ár ie||eoe Tranzakció Tranzakció Tranzakcĺó Tranzakció
10 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00
11 TuIajdonjogi vĺszony Onkorm. tul. Tulajdon Tulajdon Tulajdon Tulajdon
12 Korrekciós tényező 1,00 í'00 1,00 1,00
13 Terhek (szoIga|om, haszná|at) ntncs nlncs nincs ntncs
't4 Korrekciós tényezö ĺ'00 1,00 1,00 1,00
15 EIadás/aián|at időpontĺa 2017- 2016. 2016. 2016. 2016.
16 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00
17 Korrigá|t ár 185 000 000 ,ĺ38 000 000 180 000 000 158 000 000
18 Korriqált eqvséqár (FVm") 241 614 282443 z',to 046 229 008 244 961
19 Helyszíni tényezők
20 Megköze|íthetőség ua. ua. ua. ua.
21 Korrekciós ténvezö 1,00 1,00 1,00 .ĺ 

'0022 E|he|vezkedés az utcán belü| ua. ua. ua. ua.
23 Korrekciós ténvezó 1.00 1,00 1,00 1,00
24 InfrastruKúra. kcjzművek az utcán ua. ua. ua. ua.
25 Korrekcĺós ténvező 1.00 1,00 1,00 1,00
26 Intastruktúra' közmúvek a te|ken ua. ua. ua. ua.
27 Korrekciós ténvezó 1,00 1,00 1,00 1,00
28 Kerítés ntncs ua. nlncs ua.
29 Korrekciós ténvező 0,98 't,00 0,98 't,00
30 Korrioá|t eovséoár (FUm.) 239 057 276794 210 046 224 427 244 961
31 Eladhatősági tényezők
32 Piacképesség jobb ua. ua. iobb
33 Korrekcĺós ténvezÖ 0,90 1,00 1,00 0,90
34 Haszná|hatósáq' funkció' o|da|arány ua. ua. ua. iobb
35 Korrekciós tényezĺĺ 0,90 1,00 1,00 0,90
3ô Feĺszín, lejtés ua. ua. ua ua.
37 Korrekcĺós ténvező 1,00 1,00 1,00 1,00
38 Panoráma Nincs ua. ua. ua ua.
39 Korrekciós ténvező 1,00 1,00 't.00 1,00
40 Epítési e|öírások. kötÖttséoek ua. ua. ua. ua.
41 Korrekciós ténvezö 1.00 ,ĺ 

'00 1,00 1,00
42 NÖvényuet ua. ua. ua. ua.
43 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00
44 Korrigált egységár (Ft/m.) 214274 224203 210 046 224 427 198 419
45 Számított forgalmi érték, nettó Ft 328 910 130

46 Kerekített forgalmi érték nettó Ft 328 900 000
47 Afa27 olo Ft 88 803 000

48 Brutto forgalml érték Ft 417 703000

Budapest Vl||' Ba|assa u. 7. 36189 és Ba|assa
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Avant.lmmo @ Mérnöki és lgazságügyi Szakértői Kfi. 7

5.3. Telek érték meg h atározása ma radványérték m ódszerrel

A maradványéńék módszerrel meghatároztuk a maximá|isan fe|építhető épü|et bruttó és
netto alapterÜletét, a kia|akĺtható teremgarázs helyek, lakások és üz|etek méretét. Ezek nettó
bekerĹilési koltségét levontuk az értékesíthető tenj]etek nettó e|adási árábo|. A kü|onbség a
te|ek nettó maradványértéke.
A szintteru|eti mutató a|apján 6908 m. építhető be.

1 ÉrtékesÍt|ási ár nettó Ft
2 Terü|etek m2 Failagos ár Ftlm. Eladási ár Ft

3 Te|ek terü|ete m. 1 535
4 Beépĺthetó o/o 65%

5 Brutti építménv terÚ|et eqv szinten m2 998

6 Netto éoítménv terü|et eov szinten m2 848

7 Nem értékesíthető közos terü|etek 15 % 127

I Szintszám Fctldszint+Semelet+
tetótér

I Értékesíthetó tertiIet lakások 6 344 550 000 3 489 031 975

10 Lakás db, át|ag 50,0 m2 127

11 Üzlet értékesíthetö a|apterüĺet m2 721 580 000 418 107 138

12 ÉrtékesÍthető terü|etek Összesen m2 7 065
13 Teremqarázs helv db 130
14 Teremoarázs he|v Ft/db 2 500 000 325 000 000

15 Terasz. |oooia 3.0 m'l lakás 381 200 000 76 't24 334
16 Fe|szĺni parko|ó db 30 800 000 24 000 000
17 Osszes bevéte| nettó Ft 4332263 U7
í8 Ěpĺtési kö|tséqek nettó Ft

19 Epĺtett terÜletek m. Fajlagos ár Ftlm. EpÍtési ktg. Ft

20 Bruttó építménv terület felépítmény m2 I 980 210 000 1 885747 500
21 Teremoarázs he|v db 130 1 500 000 'ĺ 95 000 000
22 Erké|v. terasz m. 3E1 38 000 14 463 623
23 Fe|színi parkoló db 30 200 000 6 000 000

24 Épĺtési költséo összesen nettó Ft 2 101 211 123
25 Haszon o/o 50o/o 1 050 605 562
26 Kc'zművek díia Ft 4o/o 84 048 445
27 Műszaki e||enőri és szakértöi díiak Ft 4o/o 84 048 445
28 Tervezési dÍiak Ft 4o/o 84 048 445
29 Beruházásitarta|ék Ft 10o/o z',to 121 112
30 Kamatok az építkezés telĺes ideiére 15o/o 31s 181 669

31 Járuĺékos kö|tséqek és haszon Ft í 828 053 677

32 Összes kö|tséq nettó Ft 3 929 264 80í
33 Maradvánvérték nettl Ft 402 998 646

34 Te|ek fai|aoos nettl értéke Fťm2 262549

Budapest V|||. Ba|assa u. 7. 36189 és Balassa u. 9. 36188 hrsz
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Avant.Immo @ Mérnoki és |gazságiigyi Szakéńői Kft.

5.4. Súlyozott átlag számítás

A súlyozott átlag számításáná| az összehasonlító árak a|apján számított forga|mi értéket és a
maradványéńék a|apján számított értéket egyformán 50%-os sú|yozássa| vettük figye|embe.

lft,..
Összehason]ító árak 50% nettó Ft 328 900 000
Maradvánvérték 507o nettó Ft 402 998 646
Súlvozott át|ag nettó Ft 365 949 323

Te|ek mérete m2 1 535

Fai|aoos forqa|mi érték nettó FUmz 238 403
Forqa|mi érték át|aqa kerekítve nettó Ft g65,gso,ooo 

'

Afa zr olo Ft 98 806 500
Bruttó Ft

Forgalmi érték megosz|ása

Téŕbiétfi,: ..Fihtt7'. łNbttóiFÍ:li :ĺłäraiiĺtĺä:Fĺ ÄfálFr j erutto:Fi
Vlll. Balassa u.7.36189 hrsz 805 238 403 191 914791 191 9í5 000 5ĺ 81 7 050 243 732 050
V|ll. Balassa u. 9. 3618E hĺsz 730 238 403 174 034 531 't74 035 000 46 989 450 221 024450
Foroa|mi éńék kerekífue nettó Ft :,365,950;000r, 365 950 000

Ätazz % rl 98 806 500 98 806 500
Bruttó Ft ,,464'756,500.r 464'756:500'

Budapest V|||. Ba|assa u. 7. 36189 és Ba|assa u. 9. 36188 hrsz
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