
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett igazgatősźry eln<ike

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2017 .június 8. . sz. napiľend

Tárry: Javaslat a Budapest VIil. keľĺilet, Bérkocsĺs u. 32. szám a|att talláiható ĺngatlan
nyilvános, egrforduló s pá|yázaton tiiľténő értékesítéséľe

A napirendet nyílt tilésen kell tźngyalnl,, a hatźrozat elfogadásahoz egyszera szavazattö,bbség

sztikséses.

ElorÉszÍro sZERvEZETI EGYSÉG: JózsBrvÁnosl GAZDÁLKoDÁSI KozpoNľ Znľ.

KÉszÍľpľľB: Gyľr,ĺiľrĺy B.łĺ,Ázs IRoDAVEZEľo Ô . \ 
^- \-M* * ,F

PÉľzÜcu FEDEZETET lcÉ}rrBL/NeM IGIi]'ľYEL, IcłżolÁs: ąI*-ł
ĺU

JoclroNľRoI,l,: ĺll
ĺU^.

BBľBRĺBszTÉSRE ÁI,xl,l,ľ,ĺe's :

Váľosgazdálkodási és Pénzüryĺ Bĺzottság véleményezi tr
Emberĺ Erőforľás Bĺzottság véleményezi tr

Hatźtr ozati j av as|at a bizottság szźtmára:-

A Vĺĺrosgazd:ĺlkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiileürek az előterjesĺés
mestarsYalását.

Budapest Józsefváľosi onko rm á nyzat
Képvise|ő.testiilet e szőlmára

Tisztelt Képvi selő.testiilet !

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuarosi onkoľmányzat (a tovabbiakban:
onkoľmányzat) tulajdonában áll a Budapest VIII. keriilet, Béľkocsis u. 32. szźlm a|atti,3479|
hĺsz..ú, 773 m2 alapteľĹiletrĺ, a Csaľnok negyedben taĺléihatő ingatlan.

A Képviselő.testiilet a76l20t6. (rV.07.) szÁműhatfuozatában úgy döntött, hogy az ingatlant

nyilvános páIyazat keľetében éľtékesíti. A pźůyázatra ajanlat nem került benyujtasra. A
Vĺírosgazdrílkodási és Pénziigyi Bizottság a 853120|6. (VIII.Z9.) szĺĺmú hatźrozatźlban

megállapítottaapa|yźv.ateredménýelenségét.

Az lngat|an aktu.ális forgalmi éľtékének megállapításfua a Grifton Property Kft. (Toľonyi
Ferenc) készített éľtékbecslést20|7. marcius |6-án, amely nettó 160.000.000,- Ft éľtékben
hatfuozta meg az ingatlan éľtékét. En, az összeget 20|7. mĺírcius 22-én jćxźhagyta Gódor
Lźszkőingatlanforgalmi igazságĹigyí szakértő. 
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Az tngatlant jelenleg az Önkormźnyzat gépkocsi-beállóként iizemelteti. A telken 25 db
beállóhely van, amelyb(5\ 22 db helyľe van érvényes bérleti szetződés, ebből 10 db
beállóhelyľe kedvezményesen az Önkoľmanyzat inté7frérlyeinek munkavállalői, il|eMe az
Önkoľmrínyzat fulajdonában áILő gazdasági tarsaságok munkavállalói kötöttek bérleti
szerződést. A beállóhelyek hasznosítasából az onkormanyz.atnak összesen 73.|72,- Ft +

Áreĺĺo összegű bevétele szźnnazik. A bérleti szerződésęk 30 napos felmondási idővel
sziintethetőek meg, amelyről a bérbeadó a birtokbaadásig gondoskodni fog.

Az ngat|arl-nyilvantaľtás szerint az ingat|arl kivett beépítetlen terület megnevezśsű, építési
övęzeti besorolása: Ll -VIII-I

Miutan a legutóbbi páLyáztatźs több mint egy éve történt Q0|6.ápnlis 07.), a fentiek ďapjan
javasoljuk, hogy a páiyázatot az Önkoľmźnyzat az újonnan megállapított forgalmi érték
l00%-án az alábbi feltételekkel hiĺdesse meg:

ApźĺIyźaatcélja: a Budapest VIII. kerĹilet, Bérkocsis ĺl. 32. szám a|atti, 3479| hľsz.-ú
ingatlan elidegenítése.

A minimális vételár összege: 160.000.000,. Ft + Áľ.ł..
Apźiyázatblrźiatiszempontja:alegmagasabbvételĺĺr.

Azéĺvényespáiyázatravonatkozó kikiités: apáIyazőnak/vevőnek vĺĺllalnia kell, hogy
- a telekingatlan birtokbaadásától szźnlított2 évenbelül jogerős építési engedélyt szętez,
. a telekingatlan birtokbaadásátőI számított 5 éven beltil használatbavételi engedélý szetea,
. ajogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér

összege 15.000.000,. Ft; a jogerős haszná|atbavételi engedély megszerzésének 60 napot
meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,. Ft, amely kötelezettségek banki
garunciaszsrződés megkötésével vagy közjegyzői letétbe helyezés útjan (együttesen:
garanciaszerződés) bizosítandók. A garunciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb
késedelem esetén időarányosan éľvényesíthetők. Az elózóeken tul felmerĹilő késedelem
esetén vevő által ťtzetendő napi kötbér méľtéke 30.000'. Ft.

Javasoljuk továbbá, hogy a hiľdetmény a Képviselő.testiilet |l2l20|7. (V.ll.) számĹl, az
onkoľmĺínyzat fulajdonában álló ingatlanvagyon haszrosíĹísĺáľą tulajdonjogźnakźttruház-asaru
vonatkozó versenyeztetés szabá|yafuől szóló hatźrozatźtban foglaltak szeľint keľüljön
megielentetésre azza|, hogy a felhívas nyomtatott sajtóban, ťrzetős hirdetésként nem keľĹil
közzététekę, de megielentetésre keľiil awww.ingatlan.com hirdetési poľtálon.

II. A beterjesztés indoka

A telekingatlan éľtékesítésével kapcsolatos döntés megllozatalára a Képviselő-testület
jogosult, tekintettelarľa, hogy aziĺgat|anértéke meghalađja a 100 MFt.ot.

III. A döntés célja' pénzüryi hatása

Az lngat\an értékesítésévę| az onkoľmanyzat azon elvĺírásďt teljesíti, hogy a kerĹiletben
ta|á|hatő tires telkek beépítésre keľĹiljenek, a keriilet arculata" optikai megítélése tovább
javutjon. Amennyiben az ingatlan értékesítése megtöľténik, azza| az onkoľmźnyzaÍ, bevételre
tesz szert. Az éľtékesítés az onkoľmĺányzat2}|1. évi költségvetését kedvezően befolyásolja.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet

Budapest Józsefuĺárosi Önkormźnyzat vagyonaľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
akorlasĺáľól sző|ő 6612012. CXII. l3.) önkormźnyzati rendelęt 16. $ a) pontja alapjźn a 100
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millió Ft feletti forgalmi éľtékű ingatlanok hasznosításával, elidegenítésével kapcsolatos döntés

a Képviselő-testtilet hatáskoréb e tartozik.

A versenyeztetési eljĺárás ..lebonyolításĺínak ľészletes szabźtIyaira Képviselő-testtilet
||2120|7 . (V. 1 1 .) számtl, az onkorm źľlyzat fulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosításaľa,
fulajdonjogának átruhźaásźra vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló hataľozata (a

továbbiakban:VersenyeztetésiSzabá|yzat)azirźnyadő.

A Veľsenyeztetési Szabźiyzat 11. pontja értelmében a nýlvános pźt|yázati felhívást kozzéke||
tenni:
a) a Polgáľmesteľi Hivatal hiľdetőtáblájan'
b) a Bonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helýségeiben,
c) a Józsefvźttos címiĺ lapban,
d) az onkormtnyzat és a Bonyolító internetes honlapján,
e) az Önkoľmźnyzatés a Bonyolító rendelkezéserc á11ó egyéb internetes hiľdetési portáljain,

Đ az a) _ e) pontban foglaltaktól tulmenően a Kiíró döntése szerinti más helyen, illetve móđon.

A VersenyeztętésíSzabá|yzat 12. pontja szerint apá|yźnati felhívásról szóló hirdetményeket
legalább 15 napra ki kell függeszteni.

Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy az ingatlan elidegenítésével
kapcsolatos pźiyźzat kiírásaľa és a pźiyázat feltételeire vonatkozó döntését meghozni
szíveskedjen.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.) hozzźqźru| a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 32. szám alattí, 3479| hrsz.-ú ingatlan
nyilviínos, egyforduló s pźlyźaat útján történő éľtékesítéséhez.

Felelős: Józsefuiírosi Gazdálkodási KözpoftZrt.va1yongazdálkodási igazgatőság
Hataľidő: 20|7 .június 8.

2.) elfogadj a ahatározat mellékletét képező, a Budapest VIII. keľület, Bérkocsis u. 32. szám
aIattí, 3479I hĺsz.-ú ingatlan éľtékesítésére vonatkozó pá|yźnati felhívást az a|źtbbi

feltételekkel:
a.) a minimális vételĺír: 160.000.000,- Ft + AFA,
b .) a p áIy źzat bir á|ati sz empontj a : a l egm agas abb me gaj rínlott vétel iĺr,

c.) apźtlyazónaVvevőnek vállalnia kell, hogy
ca.) a telekingatlan biľtokbaaďásźúő| szźlmított 2 éven belĹil jogerős építési engeđélý

szerez,
cb.) a telekingatlan birtokbaadásától szźmlitott 5 éven beltil használatbavételi

engedélý szetez,
cc.) ajogerős építési engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén

a kötbér összege 15.000.000,- Ft; a jogeľős használatbavételi engeđély
megszeruésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek garanciaszerződés megkötésével
biztosítandók. A gararĺcíaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem
esetén időaľányosan éľvényesíthetők. Az e|őzőęken tul felmerülő késedelem
esetén vevő által ťĺzeteĺdó napi kötbéľ mértéke 30.000,- Ft.
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Felelős: Józsefuiĺrosi Gazđálkodási KtizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatősźry
Hatĺáľidő: z0|7 .június 8.

3.) a pá|yazaÍí felhívást a Képviselő-testtilet |12/20|7. (v.11.) számtl hatérozatźnak
(Versenyeztetési Szabá|yzat) 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros
VIII. keriilet Józsefuáľosi Polgĺĺľmesteri Hivatala hirdetőtáblájan, a Józsefuaľosi
Gazdálkodási Központ ZÍt. (Bonyolító) ügyfélfogadásra szoIgźůó helyiségében
(te1ephelyein), a Józsefuĺíľos címtĺ helyi lapban, az onkorm źnyzat és a Bonyolító honlapjan,
továbbá az onkormźnyzat és a Bonyolító számiĺra eléľhető kciltségmentes hirdetési
felületeken, egyéb rendelkezésre álló intemetes hirdetési poľtálokon kell közzétenni.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpoftZrt. vagyongazdálkodási igazgatőság
Hataridő: 20|7 .június 12.

4.)felkéri aJőzsefvźlrosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t a versenyeztetési eljĺárás lebonyolításáta'
valamint arra, hogy a pá|yźnat eľedményéľe vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselő-
testĺilet e|é jőváhagyźls végett. Amennýbenapźůyázat eredménýe|enu|zźra|,fe|hata|mazza
aYźrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottságot apáIyázatotlezźĺrő eľedmény megá|Iapitäsźtra.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. va1yongazdálkodási igazgatőság
Hataľidő: 2017. szeptember 7.

A döntés végrehajtásźńvégzo szewezeti egység: JózsefuáľosíGazdźikodási KözpoftZrt.

Budapest, 20|7. május 25.

Törvényességi ellenÓľzés :

Danada.Rimán Edina
iegyző

nevében és megbízásábĺól:

/, ,&U.- dr. Mészźr Erika
aljegyző

Melléklet:

- Bérkocsis u. 32. szźtn alatti ingatlan pźiyźzatí felhívása
- Ingatlanforgalmiéľtékbecslés

d,m..-
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A Budapest

Pá'Jyáztti felhívás

Főváros VIII. keľĹilet Józsefuáľosi Önkoľmányzat a Képviselő-testület
szźmtĺhatfuozataalapjźnnyilvános pá|yźzatot|ĺrdet a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis

u. 32. szám alatti,3479I hrsz.-ú, 773 t1ý alapteriiletű ingatlan értékesítésére.

|. A' páiy ánati felhívás közzététele

A pźiyázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabályzat 11' pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal hirdetőtĺáb|ájźn, a Bonyolító
ügyfélfogadásra szolgźlló helyiségében, a Józsefuáľos címíĺ helyi lapban, az Önkormźnyzat és a
Bonyolító honlapján, továbbáazontornľĺnyzat és a Bonyo|itő szźlmáraelérhető költségmentes hiľdetési
felületeken, egyéb rendelkezésľe álló intemetes hiĺdetési portálokon teszi kiczzé.

A Kiíró jogosult a veľsenyeztetési eljrárást annak bármely szakaszábaĺ indokolás nélkíil visszavonni, és
erľől köteles hirdetméný kiftiggeszteni. A veľsenyeztetési eljáľás visszavonása esetén _ amennyiben a
dokumentác iőt az ajánlattevő ellenéľték fej ében kapta meg - a Kiíró köteles az ellenértéket visszafizetni.
A'pá|yázati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más esetben nem fizeti vissza.

f. A'pá'Jyá.zati kiíľás adataĺ

Apáiyázat kiíľĺója:

A' páiy ázat Bonyolítĺój a :

A'páiyánatjellege:

Ä'páiyőzat céljaz

A pń|yőzĺti dokumentácÍó ľendelkezésľe
bocsátása:

Az ingatlan mĺnimális vételáľa:

Az ajánlati bĺztosíték összege:

Az ajánlian bĺztosíték beÍizetésének mĺídja,
számlaszám:

A páiyánattal éľintett ingatlan megtekinthető:

Budapest Főváros VIII' kerület Józsefuárosr
onkormány zat (1082 Budapest, Baross u. 63 -67 .)

Józsefuarosi Gazdákodási Központ ZÍL (1082
Budapest, Baross u. 63-67.)

nyilvános, egyfordulós ptiy ázat

tulaj donj o g átnlházás (el idegenítés)

5o.00o,- Ft + ÁFA

160.ooo.ooo,- Ft+ ÁFA

16.000.000,- Ft' Az ajénlati biztosíték befizetése
csak magyar forintban teljesíthető, értékpapina|,
garanciaszerződéssel, zá'|ogfárggya| nem
helyettesíthető.

źLíLta|ás, a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ
Zrt. K&H Banknál v ezetett 1 040 3 3 8 7-0002 8 8 5 9-
00000006 szźlma szźm|äjźra

2017. június 13. és fOI7. jiiius 10. között
előzetes időpont egyeztetés a|apjźtn' Időpont
egyeztetése a J ózsęfvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt. onkormányzati }jrźľ:kezeĺó Iľodáján
lehetséges (1084 Budapest, Tavaszmezo u. 2.,
Tel. : 06- 1 -2 10 -4928, 06-I -210 -4929)

,nw
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ajánlati biztosíték beéľkezésének

hatĺĺľideje:

A' pá|y ázatok leadásának hatĺĺľidej e :

A' pá|y ánatok bontásának időpontj a :

A' páiy ízatok bontásának helye :

A' pälyőzat eredményét megállapítő szerv ezetz

A páiyánat elbíľálĺ{sának hatáľideje és 
^várhattó eľedményhĺrdetés :

A pá.Jy ázati elj áľás nyelve:

A pá|yáĺzattal kapcsolatban további
infoľmáció kéľhető:

3. Ä' pá.Jy ńzattal éľintett ĺngatlan:

Címe:

Helyľajzi száma:

Megnevezése:

Alapteľülete:

Kiizmű ellátottsága:

Terhei:

20 1 7. július II, 2400 őra. Az ajźnlatibiztosítéknak
a megjelölt határidőig a bankszámlára meg kell
érkeznie.

2017. július 12. 1000 óľa.

2017. július 12. 10l0 óra.

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt., 1084
Budapest, Őr u' 8. I. em. Elídegenítési kođa. Az
ajanlattevők a pá'|yźaatok bontásán je|en
lehetnek.

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuáros
onkoľmányzat Képviselő-testiilete

2017. szeptember 7.

magyar

Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺi7pont ZÍt.
Elidegenítési kodáján

Tel.: 06-1-216-6961

Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 32.

3479r

kivett, beépítetlen teľület

773 Íď

összközműves

vezetékjogZ7 rlŕ nagyságú tertiletľe, az ingat|anon
jelenleg bérleti joggal terhelt gépj'ármű-

beállóhelyek talźihatőak, egyebekben per-, teher- és

igénymentes.

Az ingat|anľa vonatkozó részletes adatokat a pźúyźz;ati kiírás mellékletét képező ingatlanforgalmi
szakvél emény tarta|mazza. Az lngat|an őv ezeti b esorolás a : L 1 -Vn- 1 .

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- a nemzeti vagyonĺól sző|ő 2OI1 . évi CXCVI törvény 14. $ (2) bekezdése atap1źna Magyar Álhmot
minden elővásáľlási jog jogosultat mege|óző elővásárlási jog illeti meg Az elővásráľlási jog
gyakorlásźra a Mag7lar Állam részére fennálló hatźridő az elővásźr|ási jog gyakor|ására felhívó
értesítés postára adásának napj źńő| szźrritott 35 nap.

>
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- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontźrgyak önkoľmányzatok tulajdonba adásáró| sző|ő 199|.
évi XXXIII. tv.39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnak elővásárlási
joga van.

Eladó az ingat|arľ- a fent megjeltilt elővásárlási jog jogosultjának elővásárlási jogról lemondó
nyilatkozatának kézhezyételétől' illetve az efte rendelkezésre álló határidő leteltétől, vagy a teljes
véte|ĺĺr beérkezésétől számított 15 munkanapon belül adja vevő biľtokába, attól fiiggően, hogy melyik
töľténik meg később. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak báľmelyike élni kíván elővásáľlási
jogźxal., űgy az adásvételi szerződés az e|ővźsár|ásľa jogosult és az eladó között jön létľe. Ez esetben a
beÍizetett ajźnlattbizosítékot eladó a nyilatkozat kézhezvéte|étől sámított 15 napon beltil visszautalja
a pá|yázat nyertese részére' A befizetett összeg utan eladó kamatot és bármely jogcímen igényelt
kĺiltséget nemťĺzet.

A vételáľ banki hitelből töľténo megťlzetése esetén a binokátruhźaás a vételár eladóhoz tcirténő
megérkezését követő 15 munkanapon belül - előľe egyezteteÍt időpontban - történik'

4. Apáiyőzat célja' taľtalma

Az elidegenítésre keľiilő építési telek a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat
kizárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére a nemzeti vagyonĺól szóló 20||. évi CXCVI' tv., a
Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyonáről és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaľól
szóló 6612012. (xII. l3.) önkoľmányzati rendelet, valamint a Képviselő-testtilet |1212017. (V. 11.)
számúhatározata(VersenyeztetésiSzabályzat)vonatkozlk.

Kiíľó lehetővé teszi, hogy a vevĺĺ a véte|źLÍat

- egy összegben' vagy

- banki hitel felhasználásával

egyenlítse ki.

A nyeľtes pźůyázć: köteles apá|yánat elbírálásáľól szóló éľtesítéskézhezvételét követó l5 munkanapon
beltil adásvéte|i szerződést kötni.

Vevő a véte|źlr

a) egy összegben tcjľténő megťlzetése esetén _ az ajánlati bizosíték összegével cs<jkkentett - véte|fuat
az adásvéte|i szerződés megkötését követő 60 napon beltil köteles az eladónak megťlzetĺĺ,

b) a vételáľ banki hitelből t<jľténő kiegyenlítése esetén, az źita|a megajánlott véte|ár - ajánlati biztosíték
<isszegével csöl&entett - 50%-tLt a szerzódés megkötését követő 60 napon belül megfizętru' A
fennmaradó 50oÁkiegyenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely teljesítésére - a Budapest Fővárosi
onkoľmányzat,va|amintaWagyar Ällam elővásárlási jogának gyakorlására ľendelkezésre álló hatźridő
leteltéről szóló értesítéskézhezlléte|étő| számított 45 munkanap źil. anyertes aján|attevo ľendelkezésére.

A vételáľ megfizetésére vonatkozó határidő nem hosszabbítható meg. Az ajźn|ati biĺosíték foglalónak
minőstil.

Az ingatlan biľtokbaadásrának időpontja: az elővásárlási jog lemondásara vonatkozó nyilatkozat
kézhez-łéte|étől, illetve a teljes vételár beérkezését követő 15 munkanapon belül, attól fiiggően, hogy
melyik töľténik meg később.

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevőt terhelő kötelezettségek:

a) a telekingatlan birtokbaadásátő| számitott2 évenbelül jogerős építési engedélý szerez

b) a telekingatlan birtokbaadásától számitott 5 éven belül jogerós használatbavételi engedélý szetez,

c) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
15.000.000,- Ft; a jogeľős haszná|atbavételi engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó
késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000'- Ft, amely kcitelezettségek banki garunciasze":9!: Í
megk<itésével, vagy kozjegyzői letétbe helyezésse| (a továbbiakban: gaľanciaszeľződés) Íĺ ł, ďqĺrv
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b)

c)

biĺosítandók. A garaĺciaszeľződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén
időaľányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl felmerülő késedelem esetén vevo źita| fizetendő
napi kötbér mértéke 30.000,- Ft.

Az adźtsv ételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmeľtilő költségek:

- I.670,-Ftlszemé|y JÜB eljárási díj,

- 5.500,- Ft + ÁFA eljárási díj'

- 6.600,- Ftĺ,ngatln|igylet Íiildhivatali eljarási illeték A Kiíró felhívja apźiyázők figyelmét, hogy a
véte|źratAFA terheli.

A Kiíró kiköti továbbá,hogy

Đ a nyertes aján|attevo vissza|épése esetén jogosult a veľsenyeztetési eljĺáľás soľon következő
helyezettj ével szerződést kötni,

jogosult arra,hogy a versenyeztetési eljarást eľedménýelennek nyilvánítsa,

szükség esetén az ajáln|attevőto| az ajźn|at lényegét nem éľintő technikai-formai kérdésekben
írásban felvilágosítást kérhet annak előľebocsátásával, hogy azajźn|atíevo ezze|kapcsolatos ínásbeli
vźiasza semmilyen formában nem eredményezheti a versenyeztetési eljarásban tett ajánlatábarl
megfogalmazott feltételek olyan megvźitozását, amely az értéke|és soľán a beérkezett ajánlatok
sorrendj ét módosítaná.

Az ajźn|attevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíľó

a) az aján|attételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, amit - az indok
megjelölésével - a Kiírás közlésével megegyezo helyeken, az eľedeti benyujtási hatfuidő|ejźtrtae|ótt
legalább 5 nappal kĺjteles hiľdetményben megjelentetni;

b) jogosult az aján7attételi felhívását a versenyeztetési eljĺárás bármely szakaszában indokolás nélkĹil
visszavorľri azzal, hogy eľről köteles a kiírás közlésével megegyező módon hirdetményt
megjelentetni,

c) apźiyźzatĺbiztosítékot a kiíľás visszavonása, aze|járás eredménýelenségének megá||apitásaesetén,
i|Ietvę _ az ajánlatok elbírálását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők tészére 1 5 munkanapon beliil
visszaťlzeti,

d) az ajźn|ati biztosíték utan kamatot nem ťlzet, kivéve, ha a visszafizetésihatfuidőt elmulasaja,

e) a nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosítékot az ajźn|attevő által fizetendő vételaľba
beszámitja,

Đ nem fizeti vissza a nyeľtes által teljesített biztosítékot, ha a szerződés megkötése a nyeľtesnek
felľóható vagy érdek&örében felmerült okból hiúsul meg. A vevőnek felľóható ok az is, haavéte|árat
banki hitel felhasználáséxa|kivźtnja kiegyenlíteni' de a banki hitelt haŁíridőben nem kapja meg,
vaw azaťlzetési határidő napjának 24 órźignem éľkezik meg eladó bankszźm|íjáta'

5. Az ajánlat benyújtásának előfeltételei

Az ajźn|at benyujtásának elengedhetetlen feltétele az ajźn|ati biĺosíték hatĺáridőig történő befizetése.

A Kiíró az ajáĺiatí biĺosítékot a pźiyázati felhívás visszavonása, az e|jźrás eredménýelenségének
megá||apitása esetén, illetve - az aján|atok elbírálását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők tészére
köteles 1 5 munkanapon belül visszafizetni.

A pźiyźnaton való részvéte| további előfeltéte|e, hogy az ajźn|attevő megismerje a pźiyázat táĺrgyźú, az
ajrántattétel feltételeit - vagyis apá|yázati đokumentációt - és aztmagźra nézve kötelezőnek tekintse.

Anemzeti vagyonľól szőló2011. évi CXCVI. törvény l1. $ (10) bekezdése alapjźnapá|yźaatoncsak
átLáthatő szervezet vehet részt.

4.

B



Az ajźn|at benyujtási hataridő leteltét követően ajánlatot a Kiíró nem vesz át.

6. A' páilyáuaton tiiľténő ľészvétel feltételei

Azajźn|attevő részt vehet a pá|yźuaton amennyiben

a) az ajźn|ati biaosíték összeget hatáľidőben megťlzeti, és az beérkezik a Kiíró által megjelölt
bankszźlmlára'

b) az ajźtnlatok leadásĺának határidejéig az ajźn|att.ŕ- benýjtja.

7. Az aián|at tartalmĺ követelményei

Az ajźn|attevőnek

a) az aján7atban ktjzölnie kell a nevét/cégnevét, lakcímét/szé|<helyét, adősztlmátladőazonosító jelét,
cég esetében cégsegyzékszámźtt, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszám|a számát,
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b) azaján|athoz csatolni ke||azajźn|ati biaosíték befizetéséľől szóló visszavonhatat|an banki átutalást
v agy a bankszámla kivonatot.

c) az aján7atban nyilatkoznia kell arról, hogy vti|a|ja a Pźůyázati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leíľt szerződéskötési és egyéb feltételeket'

d) az aján7atbaĺ nyilatkoznia kell arról, hogy ľá vonatkozóan a20I5. évi CXLil' törvény 62. $ és
63. $-ban foglalt t'tzérő körtilmények nem állnak fenn.

e) az ajźtnlatbaĺ nyilatkoznia kell arról, hogy adó és adók módjára behajtható köńartozása nincs. E
nyilatkozat mellé kell csatolnia a NAV lgazoIásáÍ' arról, hogy nem áll fenn köztartozása.

Đ az ajén7atbaĺ nyilatkoania kell a:ľól, hogy Kiíróval szemben bérleti dij tartozása nincs, továbbá a
Kiíľóval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az ajánlatźhoz csatolni kell a tarsaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
képviseletére jogosultak aItúrási címpéldanyának eredeti pé|dányźt vagy hiteles másolatát.

h) az ajźn|atban nyilatkoznia kell anól, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve
felszámolási eljáľás nincs folyamatban.

Đ az ajánLatbaĺ nyilatkoznia kell arról, hogy a ÍLeÍnzeti vagyonĺól szőIő 2011. évi CXCVI. törvény 3.

$ (1) bekezdés 1. pontja szeľint źlt|áthatő szervezetnek minősül.

Az aján|attevőnek a pźůyár;ati eljárás során benýjtott ajźtn|atát' továbbá az ajźn|at mellékleteként
benýjtott valamenný nyilatkozatát cégszeru aláíľással kell ellátnia. Cégszeľíĺ a|áiräs során a cég
képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek a táľsaság kézzel, vagy géppel íľt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve a|á nevétlnevfüet <inállóaďegyüttesen ir1a/ír1ák aIá a hiteles cégaIálrási
nyilatkozatuknak megfel el ően.

Az ajźn|at benýjtásával egyidejű|eg, aján|attevő jogosult a pźúyźaati felhívás mellékletét képezó
adásvételi szerződés tervezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló
javaslatok megtételére annak tudomásul vételével, hogy ezeket a Kiíró nem köteles elfogadni.
Ajánlattevő köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozőan,hogy apáiyázati felhívás mellékletét képező
adásvételi szerzodés tervezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló
javaslatok kiíró általi elutasítása esetén is fenntartja aján7atát.

Amennyiben az ajźn|attevő észrevételei, módosításľa irányuló javaslatai a veľsenykor|źtozás tilalmába
iitközőek, vagy eryébként jogsértőek, úgy azokat a Kiíró méľlegelés nélkül köteles elutasítani.

Hiánypótlási eljárás során a pźiyźuati felhívás mellékletét képező adásvételi szerzódés teľvezetekkel
kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok megtételére nem kerĺilhet
soľ.

ą

{



A Bonyolító ajánlott, téľtivevényes levélben, haüĺridő kitiĺzésével felszólíthatja az aján|attevőt az
ajánlatta| kapcsolatos formai vagy tarta|mi hianyosságok pótlására, ameĺrnyiben a szĹikséges
nyilatkozatokat, igazo|ásokat nem megfelelően, illetve nem teljes könĺen csatolta. Amermyiben az
aján|attevo a felhívás kézhezléte|ét követően az abban megjelölt hataridőre ahiźný nem' vagy nem
teljes körűen pótolja, űgy ajźtn|ata ahiánypőt|ási határidő elteltének napját követő naptól érvénýelennek
minőstil, és apźiyázattovábbi részében nem vehet részt.

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokľól, a hianypótlási hatĺáľidőről
egyidejtĺleg, közvetlenül, írásban köte|es tájékoztatĺiaz összes ajánlattevőt.

A hiánypótlás nem terjedhet Lrl az ajźnlat módosításara'

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajźn|attevő aján|ata érvénýelennek minősül,
amermyiben

a) azaján|ati biztosíték összege apźiyźnatikiírásf , pontjában meghatározott határidőn belĹil nem kerĹil
jőváírźsra a Kiíró bankszámlájrán,

b) nem jelöl meg vételárat.

Amennyiben aján|attevő nem jelöli meg a Vételar megfizetésének módját' Kiíľó úgy veszi,hogy aztaz
adásvétel i szer ződés megktitéséi g e gy összegben fi zeti me g.

8. Az ajánlat foľmai követelményei

Az ajźn|attevőnek aján|atát egy eredeti és egy másolati példanyban kell elkészítenie, feltĺintetve az adott
példanyon az ,,Eredeti ajźnlat,, és ,,Másolati ajánlat'' megjelölést, melyeket ktilön - kíilĺjn sértetlen. lezárt
borítékban kell benvúitania. A példanyok kĺjzötti eltérés esetén az eľedeti példány érvényes.

Az aján|at e|ső oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitĺĺltott,,Jelentkezési lapot'', a második o|dalon a
kitöltött ,,Ajánlati összesítőt'', külon<js tekintettel a megajánlott vételáľ és megflrzetési módjának
megjelölésére. Ezt követően kell elhelyezni az ajźĺn|ati felhívás mellékletét képezó értelemszertĺen
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban rész|etęzęlt valamennyi dokumentumot. Az
aján|attevonek közölnie kell a benýjtó nevét, lakcímét (székhelyét), ahová a pállyźnati eredmény
közlését kéń, tovább á azt abankszámlaszámot és a bankszámla kedvezményezettj ének nevét illetve más
azoĺosítőjźlt, ahova az ajtnlati biztosíték (bźnatpéru) visszautalásátkén, amerľryiben nem nyeľtese a
pá|yázatnak.

Az ajánlat és az ijsszes melléklet minden oldalát _ összefűzve, az
dokumentálásával -.folyamatos számozóssal (az iires oldalakat ís) kell ellótni.

Az iatokat magyaÍ nyelven, |ezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benýjtani. A borítékra kjzárő|agapá|yázattárgyát kell ráími, az a|ábbiak szerint:

,,Budapest VIII. keľiĺlet, Béľkocsis u 32. szám alatti ingatlan elidegenítése - páiyázat,,

A Bonyolító |eztrat|an vagy sérült boľítékot nem vesz át. Kiíró minden, az aján|attételi hatráridőn túl
benyújtott ajiánlatot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az ajźtn|attevó a pá|ytuati eljaľás bármelyik szakaszálban meghatalmazott tltjźn jźtr eI, a
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti pé|dányát is mellékelni kell az
ajźn7athoz. A polgáń perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. $-a szerint a teljes bizonyító eĘű
magánokiratnak az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító azokiratot saját kezűleg íľta és a|áirta;

b) kéttanúazokiľaton a|áirásáva|igazo|ja,hogyakiál|ító anemźita|aírtokiratotelőttiik irtaa|á,vagy
aláirását előttiik sajáltkezű a|áírź.sźnak ismeľte e|; az okiraton a tanfü lakóhelyét (címét) is fel kell
ttintetni;

a kiállító a|áírźsavagy kézjegye az okiratonközjegyző által hitelesítve van;

a gazdźikodő szęrvezet źita| uzleti köľében kiállított okiratot szabá|yszerueĺ a|áirték;

oldalak számĺĺnak
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e) ügyvéd (ogtanácsos) az tůtaĺa készített okirat szabáiyszer(i ellenjegyzésével bizonyitja, bogy a
kiállító a nem źůta|aiľt okiratot e|ótte irtaa|á,vagĺ a|áúrästtt elótte saját kezú a|áirźsának ismeľte el,
illetőleg a kiállító minősített elektronikus a|áirásáva| aláírt elektronikus okirat tartaIma az igyvéd
á|ta'I készített elektronikus okiratéval megegyezk;

Đ az elektronikus okiraton kiállítoja minősített e|ektronikus a|źńrást helyezett el.

Haazajźn|attevő gazdálkodó szervezet,apźt|yźaati e|jáľás során nevében nyilatkozatotacégegyzékben
felttintetett képviseleti joggal rendelkező személy, vagy e személy meghatalmazottja tehet.

9. Az aján|at mĺódosítása

Az ajźn|attevó az ajźn|attételi hataridő |ejźrtáig módosíthatj avagy visszavonhatj apźůyźľ;ati ajźtn|atźtt (a
10. pontban megllatározottak szerint), az aján|attételi határidő |ejártźt kĺivetően azonban a benyújtott
aj ánlatok nem módosíthatók'

Az aján|ati kötöttség az ajźn|attételi hatĺáridő lejártának napjával kezdődik.

10. Ajántati kiittĺttség

Az aján|attevő legalább 60 napig teľjedő ajánlati kötöttséget köteles vállalni, amely az ajźtnlrattétel'i
határidő lejáľtának napjáva| kezdődik. Az ajźn|attevő köteles nyilatkozni' hogy amennyiben a Kiírő az
ajánlatok eredményének megállapitźlsára vonatkozó hatĺáridőt elhalasztotta, úgy vállalja az ajźtn|ati
kötöttség meghosszabbítását a pźůyźr;at eľedményének megáú|apítźsźra vonatkozó határidő
elhalaszt.łsának napj ai számź.ľ a| megegyezően.

Az ajźn|ati kötöttség tarta|máĺakmeghatźrozásáta a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak,
kiilönös tekintettela 6:64. $-ra'

Az ajźn|at olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely a törvény a|apjén
lényegesnek tekintett szerződéses e|emeket tafta|mazza, s eryértelmĹĺen kittĺnik belőle, hogy az abban
foglaltak ügyletkötési akaratot ttikröznek, tehát a nyilatkozó - aján7ata elfogadása esetén _ azL magźra
néme kötelezőnek ismeri el.

Az aján|ati kötöttség azt jelrenti' hogy ha a másik fé| az adott időhatráľon belül az ajźn|atot elfogadja, a
szęrzóđés a töľvény rendelkezése folytán létrejon. Azajźnlatmegtételével tehát fiiggő helyzet alakul ki,
amely az ajánlati kdtöttség leteltével ér véget.

Amennyibenazajźn|attevoazaján|atikötöttségénekideje a|attajźn|atźltvisszavonja,abeťlzetettajźtn|ati
biztosítékot elveszti.

A Kiíró az ajźn|ati biztosítékot a ptiyázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megźů|apitźtsa esetén, illętve _ az aján|atok elbírását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők részére
köteles 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíró az aján7atibiztosíték után kamatot ĺemťlzet, kivéve,
ha a visszafi zetési határidőt elmulasztj a.

1 1. A pályázttok bontása

Apźiyźlzati ajánlatokattarta|maző zártboitékok felbontását a Bonyolító végzi apáiyázati felhívásban
megielölt időpontban. Az ajćtnLatok felbontásán, a Bonyolító képviselőjén kívül az ajánlattevők, illetve
meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (szemé|yi igazo|vźny,
meghatalmazás) igazolni kell.

Az aján|attevők a bonüás időpontjáľól kiilĺjn éľtesítést nem kapnak ' Az ajźłn|atok felbontásán jelen lévők
j elenléhik igazo|ásźr a jelenléti ivet lrľnk aIá'

Az ajánlatok felbontásakor a Bonyolító ismerteti az ajźlnlattevők nevét, lakóhelyét (szék.he|yét), az
általuk felkínált vételar ajźn7atot, a véte|źr megfizetésének módj át.
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Az ajźn|attevő a fenti adatok ismeľtetését nem tilthatja meg.

A Bonyolítő az ajźn|atok felbontásárő|, az ajánlatok ismertetett tarta|márő| jeryzőkönyvet készít,
amelyet az aján|attevőknek erľe vonatkoző igény esetén átad, illetve megktild. A jegyzőkönyvet a
Bonyolító képviselője és a jegyzókönywezető irja a|á, és a bontason megjelent ajźn|attevók közül
kij elöltek, pedig aIźńrásukkal hitelesítik.

|2. A' páiyátzat érvénytelenségeinek esetei

A Bonyolító az ajáĺl7atokbírálatakor megźiLapitja, hogy mely ajánlatok érvénýelenet és ez alapjźntesz
javaslatot a Kiírónak az ajźnlatok érvénýelenségének megá||apíÍására. A Kiíró érvénýelerľrek
nyilvánítj a az aján7atot, ha

a) azt akiítźsban meghatározott, illetve szabá|yszeruen meghosszabbitott ajánlattételi határidő után
nýjtottakbe.

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

c) az aján|attevő a biztosítékot nem, vagy nem az e|óírta|<nak megfelelően bocsátotta rendelkezésľe.

d) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem' vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta,
ideéľtve' ha az aján|attevő nem csatolta arró| szóló nyi|atkozatźú, hogy nincs köztaľtozása (adő-,
vám-, társadalombiĺosítási járulék és egyéb, az á||anbánaftás más alľendszereivel szemben
ferľrálló fizetési ktitelezettsége),

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

Đ azajźn|attevő valótlan adatot közölt.

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

h) olyan ajánlat érkezett, amely a meghatározottťlzetési feltételektől e|téÍó ajźn|atottarta|maz.

Az e|jarás további szakaszábaĺ nem vehet részt az, aki a)-h) pontokban foglaltak szeńnt érvénýelen
p tiy ázati aj ánlatot tett.

13. A pályázati aiínhtok elbíľálása, az e|bírállás szempontjaĺ

A pźt|yźnati ajánlatokat a lehetó legrövidebb időn belül el kell bíľálni. A pá|yźnat eredményének
megźú|apitására vonatkozőhatźridó egy alkalommal meghosszabbítható. Aziljhatźridőľől, illetve annak
fi'iggvényében az aján|ati kötöttség időtaľtamának meghosszabbításétő| a Bonyolító köteles ajánlott
levélben tájékoztatru az összes páĺ|yázőt.

A Bonyolítő a pźiyázati felhívásban meghatározott értékęlési szempontok a|apjźn bírálja el és

rangsoľolja az érvényes pźiyäzati ajánlatokat, szĺikség szerint szakéľtők bevonásával.

Äz e|bíráiáls fő szempontja:

. azajánlott vételár összege.

A Kiíró a pźiyźľ;ati felhívásban igényelt iľatokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgźůni az
ajánlattevők alka|masságźú a szerzodés teljesítéséľe, és ennek során a csatolt dokumentumok
eredetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíľó szükség esetén az aján|attevőtő| az ajźn|at lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben,
írásban felvilágosítast kérhet annak előľebocsát,rásával, hogy az aján|attevő pźiyźzó ezze| kapcsolatos
írásbeli váIasza semmilyen formában nem eredményezheti az aján7atában megfoga|mazott feltételek
olyan megvźitozźsát, amely a pźiyázat során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéréséről, és annak tartalmáról haladéktalanul írásban értesíti a többi ajźtn|attevóÍ.'

\
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A' páilyázat nyertese az, a|<i a páIyázati felhívásban rcgzített feltételek teljesítése mellett a véte|źlr
összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennýben a legmagasabb véteIánat<ibb ajánlat is érkezik
a pźiyázat Bonyolítója az azoÍlos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb vételárat megajánló
ajánlattevőknek lehetőségük, van a véte|áma licit formájában újabb aján|atot, ajánlatokat tenni. Az
induló vételár a beérkezeff legmagasabb vételáľ aján|at, a licitlépcső 1.000.000,- Ft, azaz egymillió
forint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyeńese a.7', az ajánlattevő, aki a legmagasabb összeget
ajźnlja.

A versenytáľgyalásról jegyzókönyv készül, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzőkönywezető, a Bonyolító jogi képviselője és az aján|attevők jelen lévő képvise|ói irnak a|á.

A Bonyolító az ajáĺn|atok éľtékeléséről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: értékelési jegyzőkönyv) készít,
amely tarlalmazza

a) apźiyźaati eljarás r<jvid ismertetését, abeérkezett ajánlatok szílmtlt,

b) a beérkezett ajánlatok rĺjvid értékelését,

c) a legjobb ajánlatravonatkozó javaslat indokait,

d) az ellenérték (vételrár) meghatarozásiának szempontjait (ideéľtve a véte|fuat befolyásoló
k<jtelezettségvállalásokat),

e) a kik<jtĺitt biztosítékok megfelelőségének szempontj ait,

Đ adöntésekindokát,

g) a pźůyźz;ati eljĺárás eredményének összefoglaló éľtékelését, az első két helyre javasolt pźůyźnő
megiel<ilését, ha erre mód van,

h) abírá|atban közľeműködők áItal fontosnak tartott köľüIményeket, tényeket.

14. osszeféľhetetlenség

A'pźiyazati eljáľás során összeféľhetetlenséget kell megállapítani,ha apźiytzatok elbírálásában olyan
teľmészetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük veszrészt, aki maga is ajánlattevo,vagy

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

b) annak munkaviszo ny a|apján felettese, vagy alkalma zottj a,

c) annak más szerződéses jogviszony keľetében foglalkoztatoj a, vaĐ foglalkoztatottja,

d) ha bármely oknál fogva nem várható el tőle Mugy elfogulatlan megítélése.

15. A páiyánati eljáľás éľvénytelenségének és eľedménytelenségének megĺĺllapításáľa a
Veľsenyeztetési Szabályzat ľendelkezései szeľÍnt keľü|het soľ.

16. Eľedményhiľdetés, szeľződéskłités

A pźiyázat eredményéről a Kiíľó legkésőbb 2017. szeptembeľ 7.éig dönt, amelyről Bonyolító 15 napon
beliil valamennyi aj ánlattevőt írásban éľtesíti.

Kiíró a pźiyázat nyertesével a jelen dokumentáció 4' pontjában meghatározottak szerint adásvételi
szeľződést köt.

A nyer1es pźůyźzó visszalépése esetérr az e|adő jogosult a pźiyźlz;ati eljrĺľás soron kĺjvetkező
helyezettjével adásvételi szerzodést kötni' amennyiben a pá|yźaat eredményének megál|apítĺĺsakor a
másodiklegiobbajánlatmegllatározásrakeľült.

A nyeľtes ajánlattevő esetében abeťlzetett biztosíték az ajźn|attevő źL|ta| fizetendő vételár összegébe a
beszámításra keľül, azonb an ha a szerzódés megkötése az ajánlattevónek felróhat ő, vagy érde|r,korében f'
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felmerült más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biztosítékot elveszti. Az elvesztett biztosíték a Kiíľót illeti
meg.

17 . Egy éb ľendelkezések

Azingat|an megtekinthető a Kiíľás 2. pontjában megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt két nappal
a Jőzsefvźtosi Gazdálkodási Központ Zrt. onkormanyzati Hźnkezelő lrodájának munkatáľsával
telefonos egyeztetés szükséges akövetkező telefonszĺámokon: 06 I210-4928,210-4929,210-4930,2I0-
4766.

Azaján|attevő azajźn|atok felbontĺásáig köteles titokban tartaniazajźn|atźnaktartalrmźú, továbbá a Kiíró
áItaI a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden téný'
információt' adatot köteles bizalmasan kezelni, arrő|tźjékoztatást harmadik személynek nem adhat.Ez
a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzorciális ajźn|at esetén a résztvevőkkel való
kapcsolattartásra. Ha az ajźn|aÍtevő vagy az érdekkörében á1ló más személy a pźiyźnat titkosságát
megséľtette, a Kiíró az aján7atźtt érvénýelerĺrek nyilvánítja.

A Bonyolító az aján7atoktartaLmát apźiyázat|ezárástigtiltkosan kezeli, taľtalmukról felvilágosítást sem
kívtilállóknak' sem a pźůyźnaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíľó az ajánlatokat klzárő|ag elbírálásra hasarálhatja fel, más célú felhasznźiás esetén az
ajánlattevővel kiilön meg kell anól állapodnia.

A Kiíľó apźiyánati e|járás során készített jegyzőkönyveket' dokumentumokat köteles 5 évig megőrizni,
továbbá ilyen jellegű ellenőrzés esetén aze||enőrzéstvégzo szerv, személyek rendelkezéséľe bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabźůyozott kérdésekben a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Önkoľmányzat Képvise|ő-testiiletének 136120ĺ6. (vI. 02.) szźlmtĺ határozata, valamint a vonatkozó
egyéb jogszabályok rendelkezés ei az lrányadóak,

Budapest, 2017. június 8.
Józsefuáľosi onkormányzat

nevében eljaró Józsefuráĺosi Gazdálkodási Kĺizpont Zľt.
Bozsik István Péter

v agy ongazdálkodási igazgato
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Mel1ékletek:

1. szźlmtĺmelléklęt: Jelentkezésilap

2. sztlműmelléklet: Ajánlatiösszesítő

3. szttmű melléklet: Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásľól

4. számű melléklet: Nyilatkozat a pźůyźaati feltételek elfogadásáľó|, szerzódéskötésről,
ingatlanszeľzési képessé gro|, ajźn|ati kötöttségről

5. számi melléklet: Nyilatkozat adó és adók módjara behajtható köztaĺtozásról; Kiíróval szemben
fennálló tartozásrőI, kizźrő körülményről

6. számumelléklet: Nyilatkozatpéĺlnlgyialkalmasságľól

7. szźtmis' melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéľől és a bankszámlaszámról

8. szźmű'melléklet: Nyilatkozat źtt|źńhatőszervezetrő|

9. számű melléklet: Nyilatkozat a páiyázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséľől, ál|apotának
megismeréséľól

10' szźtműmelléklet: Adásvételi szerzodésteÍvezetfiiggőben tartással

1 1. számll melléklet: Adásvételi szerzodés teÍvezet fiiggőben taľtással (banki hitel felvétele esetén)

12. szźtműmelléklet: osszefog|aló a benyrijtandó aján|at formai és taľtalmi ktjvetelményeiről,
ttĘékoztatźsazźttItńhatószervezetfogalmaról

13. számtĺmelléklet: Értékbecslés
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Taľsaság neve, cégfo rmája:

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

Statisztikai szźmje|:

Cégnýlvántartási szźtma:

Adószĺĺma:

Szźtm|av ezető bankj anak neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meghatalmazottnevet:

Telefonszáma:

Fax szźtma.'

E-mail címe:

1. szĺĺmú melléklet

,,Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u 32. szálm alatti ingatlan elidegenítése. páiyánat,,

Jelentkezési lap

Budapest,

pźtLy aző a|áirása/ cé gszeru a|áírás

łl

!ą f M"sľ'utulmazott esetén
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2. szźtmllme||é|et

,,Budapest vlil. kerület Bérkocsis u32. szám alatti ingatlan elĺdegenítése. páiyázat,,

AJÁNLATI ossznsÍľo

Alulírott. ..(név/taĺsaság
neve) a Budapest VIII. kerület, Béľkocsis u. 32. szám alatti ĺngatlan elidegenítésére kiírt
pá|yézatra ajánlatomat az a|étbbíakban foglalom össze:

Megajĺĺnlott vételaľ: .. . .. . .. . ..Ft

A vételar megfizetésének módja:

a) egy ĺisszegben

b) banki hitel igénybevételével

(a megfelelő szöveg alĺźhúzandó)

pźúy aző a|áirása/ cégszera a|áirás

%
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3. számú melléklet

,oBudapest vlil. kerület, Bérkocsis u32. szálm alattĺ ĺngatlan elĺdegenítése - pá|yánat,,

NYILATKOZAT
végelszámolásľĺíl, csődelj áľásľól, felszámolásľĺíl

Alulírott
(társaság neve) képviseletében kij elentem, hogy a tźlrsaság

. végelsziímolás alatt *álllnem á1l

. ellen csődeljĺĺĺás folyamatban *vaďnincs

. ellen felszámolási eljĺáľás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

p áiy źuő a|áír ásal c é gszenĺ al áĺrás

4 *-gal megjelölt részné| a megfelelő szöveg aláhí:zandő,

(B
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4. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľületo Béľkocsĺs u 32. szám alattĺ ingatlan elidegenítése. páiyázat,,

IYYILATKOZAT
a páiyánatl feltételek elfogadásárő|, szerződéskiitésről, ingatlanszeľzésĺ képességľől,

aj ánlati kiitiittségľől

Alulírott.

... (név/tźtrsaság neve) kijelentem, hogy a pá|yźzat tárgyźú részletesen megismeľtem) az

aj ánlattétel feltételeit, a pźly azati kiírást magamra nézv e kötelezőnek elfogadom.

Kij elentem, hogy Magyarors zágon íĺgatlanszerzésľe j ogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pźĺ|yźnati felhívásban foglalt 60 napos ajźn|ati kötöttséget vállalom.
Nýlatkozom, hogy amennýben a Kiíró az ajźn|atokeredményének megállapitásfuavonatkozó
hatźrldőt elhalasztotta, úgy vállalom az ajźn|ati kötöttség meghosszabbitását a pá|yétzat
eľedményének megállapításaľa vonatkozó hatrĺľidő elhalasztásĺĺnak napjai szźtmáva|
megegyezően.

Budapest,

pá|y źnő a|źńr ása/ cé gszeru a|áirás



5. szrímú melléklet

,,Budapest VIII. keľület, Béľkocsĺs lu32. szálm alatti ĺngatlan elidegenítése - pá|yánat,,

II-YILATKOZAT
adó és adók módjáľa behajthatőköztartozásról és a Kiíľóval szemben fennálló

tartozásr ő|, kizá.ľ ő kti ľü lm óny ľő l

Alulírott (név)

mint a (tarsaság neve) vezető

ti sztsé gvi s el őj e kij el entem, ho gy az aj źn|attevőnek,

- Adó és adók mődjarabehajtható köztartozźsa * van / nincs;
- Kiíróval szemben tartozäsa (helý adó, bérleti díj stb.) * van / nincs;
- Kiíľóval szemben szeruődésben vállalt és nem teljesített kotelezettsége * van / nincs.

amelyeket az alźtbbi okiratokkal igazolok:

Alulírott kijelentem, hogy cégĺinket érintően a közbeszerzésekről szőlrő 20|5. évi CXLIII.
törvény 62. $ és 63. $-ban foglalt k'ĺzárő kĺirĹilmények

a.) nem állnak fenn

b.) fenn állnak

(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

Budapest,

pá|y aző aIáfu ása/ cégszeru a|áír ás

'' s. 4 *-gal jelölt részné| a megfelelő szöveg a|źů.Í:zandő.
s\
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6. szĺámú melléklet

,,Buđapest VIII. keríilet, Bérkocsĺs u 32. szám alatti ĺngatlan elidegenítése - páůyázat,,

NYILATKOZAT
pénzĺigyĺ alkalmasságról

Alulíľott (név)

mint a (taľsaság neve) vezeto

tisztségviselője, kijelentem, hogy apáIyźzatttrgyátképező ingatlan vételáľanak megfizetéséľe

képes vagyok, a szĹikséges anyagl eszközök rendelkezéseÍnre állnak.

A számlavezető banknźt| az elmúlt 1 évben soľban állás nem volt, amelyeket az a|ábbí
okiľatokkal igazolok:

Budapest,

pźiy aző a|áír ása/ cégszeru aláír ás

1.

2.

fur,



7. számű melléklet

ooBudapest VIII. kerĺilet, Bérkocsis u 32. szám alattĺ ingatlan elĺdegenítése. pá.Jlyá'zat,,

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyérő| és bankszámlaszámľól

Alulírott ..., lnévl mint a
(társaság neve) vezető tisztségviselője kéľem, hogy a Pźůyźzattal kapcsolatos minđennemrí
nýlatkozatot, felhívást, értesítést, vaEY más informáciőt, valamint aPźiyázattal kapcsolatos
esetleges jogvitában minden éľtesítést, ídézést és bírósági hatźrozatot, stb. az alábbi címľe
kérem postĺízni:

Címzett..

Amennýben az źĺItalam a fentiekben megjelölt címzett a fenti címen az iratot nem veszi át,
ennek következményeit a gazđasźĺgs társaság vźů|a|ja. Tudomásul veszem' hogy amennýben a
címzet1 a fenti címen az értesítést nem veszi źú, az értesítés a postáľa adást követő 5.
munkanapon kézbesítettnek minősül.

A pá|yźnati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásár|ására fordított
ö s sze get kéľem az a|źtbbi b anksz ĺáml a szźtmr a vi s szautalni :

B ankszáml av ezeto pél:ziľ'tézet:

Bankszámlával rendelkezni jogosult:
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

pźůy aző alźirź.sal cé gszeru a|źńr ás

b&
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8. számú melléklet

,,Budapest VIII. keriilet Bérkocsĺs u 32. szám alatti ĺngatlan etidegenítése. pá|yázat,,

I\ľYILATKoZAT

Alulírott kijelentem, hogy cégünk aĺemzeti vagyonĺól sző|ő 2011. évi CXCVL torvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja szerinti

a.) át|áthatő szerv ezetnek minősül.

b.) nem minősül átláthatő szewezetnek.

(a megfelelő szôveg aláhúzandó)

A jelen nyi|atkozatomat a szervezetvezeto tisztségviselőjeként biintetőjogi felelősségem teljes
tudatában teszem.

Budapest,

pá|y aző a|áir ásď cé gszerll a|áír źs

#*



9. számú melléklet

o,Budapest VIII. kerĺilet, Béľkocsĺs u 32. szám alatti ingatlan elidegenítése. páiyánat,,

I{YILATKOZAT
a páiyánaton meghĺrdetett ingatlan megtekĺntéséről, állapotának megismeľéséről

Alulírott a päIyźaaton meghiľdetett Budapest VIII. keľĺilet, Béľkocsĺs u. 32. szám alattĺ
ĺngatlant előzetesen egyeztetet|időpontban megnéztem , az źt||apotát és aľľa vonatkozó műszaki
tźĄ ékoztatást megi smertem.

Budapest,

pá|y aző a|áir ása/ cégszęru alźúr źs

Yo-
th



10. szĺímú melléklet

aolkvÉrrĺl SZERZőDÉy TERWZET
(terveze)

amely létrej t'tt egyrészró|

Budapest Főváľos VIII. keľület Jĺózsefuáľosi Onkoľmányzat (székJrelye: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., adószáma:1'5735715-2-42, KSH-száma: I57357I5-84II-32I-01, képviseli: dľ. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljaró Józsefuĺárosi Gazdźůkodási K<izpont Zrt. (szék,hely: 1082 Budapest,
Baross u.63-67.,adószźlma:25292499-242,cégsegyzékszáma:01-10-048457; KSH száma:25292499-
6832-I|4-0|, kęviseli: Bozsik István Péter vagyongazdá|koďélsiigazgató), mint eladó (továbbiakban:
eladó)

másrészľől

(székhelye:
.;;j;i;................... "ffiíŁTfi:cégegyzék-száma: .........; statisztikar

mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az aluLirott napon és helyen, az a|źlbbí feltételekkel:

1.

Előzmények

1.1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefoárosi onkoľmányzat Képviselő-testülete .,.l20t7. (......)
számú határozata a|apjźn egyfordulós, nyilvános pźiyźnatot írt ki Budapest VIII. keľület
34791 hľsz..ű, természetben a Budapest VilI., Bérkocsis u. 32. szttm a|att található ingatlan
beépítési kötelezettségével torténő éľtékesítésére.

I.2. A pá|yánat nyeľtese a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő.
testiilet ....12017. (......) szźlmí határozata szerint vevő lett. Yevó pźiyźz;atźtban az ingat|an
beépítését vźů|a|ta.

.l
L.

A szerződés tárgy át képző ingatlan adatai

Címe:

Helyľajzi szíma:

Megnevezése:

Telek alapteľiilete:

Ktizmű ellátottsága:

Terhei:

Budapest VIII' kerület Béľkocsis u. 32.

34791

kivett beépítetlen tenilet

773 fiŕ
összkĺizműves

v ezetékj o g 27 fiŕ nagys ágú terĹiletre, az ingatlanon
jelenleg bérleti joggal terhelt gépjáľmĺĺ-
beállóhelyek találhatók, egyebekben per-, teher- és
igénymentes.

r{ť
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3.1.

3.

Jognyĺ|atkoztt

A nemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CxCu. t<irvény 14. $ (2) bekezdése alapjan a helyi
ö'nkormányzat tulajdonában lévő ingat|anra az źi|amnak' valamint az 199I. évi XXXIII. tv. 39. $

(2)bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnakelővásĺárlási joga van.

Jogosult elővásárlási jogźtva|, postai küldemény esetén a küldemény postai feladásának igazo|t
napjától szátmitott 35 napon belül élhet. Amennyiben az e|ővźsár|ás jogosultja é| jogtxa|' je|en
szetződésközte és eladó közöttjön |étre. Ez esetben avevő źůta|beť|zďett .'- Ft+AFA,
azaz........ foľĺnt +ÁFA összeget e|adő azelővásáľlásijogra vonatkozó nyilatkozatok
kézhezvéte|éto| sztmított 15 munkanapon belül a vęvő . ........Bank ZÍt źital
vezetett ......... HIJF számú szám|ź!źra visszautalja. A vevő
tudomásul veszi, hogy a befizetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszámolandó költséget, káľtérítést nem fizet.

Az ELMÜ Hźt|ózatiKft javára 27 m2 nagyságú területre vezetékjog van bejegyene. Az ingatlanon
jelenleg béľleti joggal terhelt gépjármiĺ-beállóhelyek találhatóak, a bérleti szerződések
megszĺintetését az adásvételi szeľzódés megkötését követően vźi|alja az EIadő, a bérleti
jogviszonyok megsztintetését igazoló okiľatok Vevő részére töľténő bemutatásával, |egkésőbb az
ingatlan birtokbaadásanak napj áig.

Eladó eladja, vevő megvásárolja 1/1 tulajdoni hányadban a je|en Szerződés 2. pontjźban
megllatár ozott ingatlant.

Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik személy részéte történő
értékesítéséhez abeépitési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájźlru|ása szfüséges. Eladó abban
az esetben ađjahozzájárulást a továbbéltékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vállalja a jelen
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzźtjźľl|ását kérni, eladó vevőn követeli ajelen szerződésben vállalt köte|ezettségek teljesítését.

Felek rögzítik, hogy e|adő hozzźjárulása nem szĹikséges az ingatlan harmadik személy részére
t<jrténő vevő általi továbbértékesítéséhez, amennyiben az ingat|anľa vevő a jogerős hasznźiatba
vételi engedélý megszerezte, és ezt az e|adő felé hite|t érdemlő módon igazo|ta.

Eladó kötelezettséget vállal, hogyjelen szerzódés aláírását követő 8 naptári napon belül postai úton,

ajánlott téľtivevéňyes ktildeńěńnyel megküldi a Magyaľ Ál|am és a Budapest Fővárosi
onkormányzatrészére a jelen szerződést azza| a felhívással, hogy a megküldéstől számított 35

naptáĺtnapon belül nyilatko zzon, hogy kíván-e elővásárlási jogával ébri.

.Ą).2.

3.4

4.

Jog- és kellékszavatossĺíg

4.I. Az eladó kijelenti, hogy azingatlanĹires telek.

4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adźsvéte| tźrgyźtképező ingatlan kizáľólagos tulajdonát képezi, az

ingatlan, a 3.1. pontbaĺ rögzitďteken kívĹil a továbbiakbaÍI per-' teher- és igénymentes, azoÍI

harmadik személynek nincs olyan ingatlalľrryilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-

nyilvántartáson kívi.ili joga, amely a vevő biľtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadát|yozná,

kor|átozná, vagy me ghiús ítaná.

}G



4.3.

4.4.

Az eladó kijelenti és szavatosságot vźilra| az#, hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
mődjźtra behajtható konartozás nem terheli, Az ę|adő kijelenti és szavatolja, hogy az íngat|arl
tekintetében környezetszernyezés nem történt.

A vevő kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeri, bejźrta, megvizsgálta, és źůta|afelméľt á||apotban, az
ingatlanról készült ingatlan éľtékbecslő szakvélemény ismeľetében írja alá jelen adásvételi
szerződést.

4.5. Az eladó a jeIen szerződés aláírásával kije|enti, hogy a vevőt az iĺgat|an minden lényeges
tulajdonságárő| tźjékońatta, beleértve az á|ta| ismert esetleges rejtett hibfüat is. A tájékoztatás
esetleges elmaradásából eľedő minden kár eladót terheli.

5.

Az ingatlan véte|ára, a vételáľ megÍizetése

5.I. Az ingatlan véte|ára ....,. Ft, melyet 27o/o źita|źnos forgalmi ađő terhe|, (azaz

:...................... foľint + f7o/o AFA). A vételaÍ általános forgalmi adóval növelt <isszege

összesen ......,-Ft, azaz .. .. forint' amely összeg a vevő pźiyázatábarl
aj ánlott vételárral azonos.

5 ,2. Az ingatlan vételarának megfizetése az alábbiak szeńnt történik:

5.2.I. A vevő pá|yźaatának benyujtasakoľ megfizetętt az eladó szám|ź|źlra 16.000.000,. Ft, azhz
tizenhatmillió forint összeget ajźn|ati biztosíték címén. A szerződő fe|ek rigy rendelkeztek, hogy
a befizetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímľe vá|toztatjtk, így felek a beťtzetett
ĺisszeget, bruttó 16.000.000,- Ft összeget foglalónak fogadják el (,,Foglaló''). Előbbiek a|apján
tehát vevő foglaló jogcímen megÍizetett bľuttĺó 16.000.000 Ft iisszeget eladó ľészéľe. A Foglaló
összege a vételárba be|eszámít. Szerződő felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi
természetével tisztában vannak' Tudják, hogy a szerződés meghiúsulásáéľt felelős fét' az adott
foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszaťrzętni. Amerĺryiben az
adásvételi szerzódés olyan okból hiúsul meg, amelyéľt mindkét fél, vagy egyik fel sem felelős, az
adott foglaló a vevőnek visszajĺár.

A Foglaló teljes összegének megfizetése az adźsvéte|i szerződés megkötésének feltétele.
Szerzódo felek egybehangzőan rögzítik azt a téný, hogy a Foglaló teljes összege megfizetésre
kerĹilt.

Tekintettel arra,hogy az ajźnLati biztosíték cisszege a ptiyźuatről való döntés napjával vźit az
Áľ.q, tv. 59. $ (1) bekezdése a|apjźn meghatźrozott előleggé, eladó a Foglaló összegéről a
pźńyźuatró| való döntés napjával, mint te|jesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő
részére.

5.2,2'FeIekrcgzitlk, hogy vevő a fennmaradó ...... .....'.,-Ft, azaz . ....összegĺĺ
vételrár hátralék megťlzetéséľe jelen szerzódés a|áírásźttő| szátmított 60 naptári napon belül köte|es,
az e|ađő K&H Bank Zrt.-né|vezetett 10403387-00028570 számú bankszźmlájźravaló átutalással.
Eladó a birtokatruházís napjiwal, mint teljesítési nappal köteles végszÍm7áú kiállítani a
bankszámlájan történt jóváírást követően vevő, i|letőleg az źita|a megjelölt harmadik személy
részére.

rfl
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6.

Beépítési kötelezettség

6.1. A vevő vállalja, hogy azingat|ant alőzsefvźros Keľületi Építési Szabźiyzatfuól szóló 6612007.
(xtl. 12.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) előírásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
k<itelezettsé gnek az alábbíak szeńnt tesz eleget:

a) a telekingatlan biľtokbaadásától számitoltf éven beliil jogerős építési engedélý szerez és

b) a telekingatlan biľtokbaadásától szätmított 5 éven belül jogerős hasmálatbavételi engedélý szeÍez.

6,2. Az ingatlan beépítési feltételęi:

Az lngat|an övezeti besoľolása: L 1 -Vm- 1

A közműfejlesztéssel kapcsolatos tisszes ktiltség (pl. fejlesztésihozzźĘárulás, tervezés. stb.) a vevőt
terheli.

A beépítés szźza|ék, építménymagasság, szintsztlm, szintteľiilet, stb. tekintetében az országos
Teleptilésrendezési és. Építési Követelményekől (oTÉK) szóló 25311997 ' (Xu.' 20.)
Koľmányrende|et,az5l20I5.(II. 16.)Főv.KGY.rendelet(BFRSZ),'ésJózsefvárosKerĺiletiEpítési
Szabźiyzatáról szóló 6612007. (xII. 12.) önkoľmányzati rendelet (JoKEsZ) előírásai azirányadők.

7.

A'szerződésben vállalt kiitelezettségek nem teljesítésénet illetve késedelmes teljesítésének
jogkiivetkezményei

7.I. Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén a|ka|mazhatő
jogkövetkezmények:

7.1.2. Késedelmi kötbér

Ha a vevő a 6.1. pontban meghatározott va|amęly kötelezettségével neki felľóható okból
késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetnl az e|adőnak.

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

összege 1 5.000.000'- Ft;
- A jogerős használatbavételi engeđély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbér összege 7.500.000'- Ft.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghattľozott összegeken felül vevő
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigénye keletkezik, úgy annak mértéke

30.000,- Ftlnap.

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

7 .2. Szęrződő felek egybehangzőan rögzitik ań' a tényt' hory a késedelmi kötbéľ teljesítéséhez vevő
banki garanciaszerződés megkötésével/ kozjegyzői letétbe helyezéssel (a továbbiakban:
garanciaszerződés) biztosítandó garanciaszerzódés ny($tási kötelezettségének eleget tett, a .....
Banlďközjegyzo źůta| kibocsátott számű garanciaszerzodés jelen szerződés a|źirźsźna|
eryidejiĺleg źttadźsra került az e|adő részérę.

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

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

2{
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ajogerős használatbavételi engedély megszerzéséľe a 6.l. pont szerinti rendelkezésre álló hatĺáridő
elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000,- Ft. A garanciaszerződés aze|adő
javfua lefuvásrďátutalásra kerül a je|en szerződésben meghatźtrozott késedelem esetén. A
garanciaszerződésben fogla|tak 60 napná| kevesebb késedęlem esetén időarányosan
érvényesíthetők. Felek rögzitk, hogy csak olyan garancia fogadható el, amelyek alapján eladó
egyoldalú táj ékotĺatő nyí|atkozatával a banlďkö zjegyzo átutalj a a j elen szerzódésben meghatáľozott
késedelmi kötbér összegét az eladónak, mindenféle egyéb feltétel nélkÍil.

8.

Ingatlan-nyilvántaľtásĺ bej egyzésľe vonatkozó nyĺlatkozatok

8.I Az eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejiĺleg külön nyilatkozatban (,'Bejegyzési engedély'')
feltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatatlan hozzájáru|ását adja ahhoz,hogy vevő tulajdonjoga
a 2. pontban meghatározott ingatlan tekintetében a teljes véte|áľ megfizetését követően vevő javźra
1/1 tulajdoni ariĺnyban, vétel jogcímén az ingat|an-nyilvántartásbabejegyzésre kerüljĺin. Eladó a
Bejegyzési engedélý az e||enjegyző ügyvédnél, külön ügyvédi |etéti szerzodés alapján ügyvédi
letétbe he|yezí, amelyet ellenjegyző ügyvéd minden további feltéte| kikötése nélkül köteles vevő
részére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésére az iÍtetékes fijldhivatali osaálynak benýjtani'
amennýben a teljes vételar eladónak maradéktalanul megfizetésre került.

8.2. Felek hozzźĘźtru|nak ahboz, hory jelen szeľzodés benyújtrísľa keľĹiljön az illetékes füldhivatalhoz,
azonban azza| a feltétellel, hogy Bejegyzési engedély vevőnek történő kiadásáig, azonban
legfeljebb a jelen szeľződésnek a foldhivata|ba töľténő benyújtásátó| számított 6 hónapig, a
ftjldhivatali eljáľás fiiggőben tartźsźú kezdeményezik az ingatlan.nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. t<irvény 47lA. s (l) bekezdés b) pontja szeńnt.

9.

Az ingatlan birtokának áúruházáĺsl

Az ingatlan birtokának źúruházása legkésőbb a Magyar Állam, illetve a Budapest Fővárosi
onkoľmányzat e|ovásźtľlási jog gyakoľlásáľól szóló nyi|atkozatának Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-hez töľténő megérkezését, vagy a 3.4 pontban rogzített határidő eredménytelen
leteltét és a teljes vételáľ megfizetését követő 15 munkanapon beliil, felek által előzetesen
egyeztetett időpontban, átadás-átvételi jegyzőkönyvben kerül sor. A birtokátruhźzás napjźig az
ingatlannal kapcsolatos költségek az e|adőt, a birtokátruházás napjźt kĺivetően felmerült költségek
pedig a vevőt teľhelik. Vevő a birtok átvételére köteles és a bitokátruházás időponrjftő| szedi az
ingatlan hasznait és viseli azok terheit.

Az e|adő kötelezettséget vállal aľĺ:a, hogy az ingat|an birtokbaadrásáig a megkötött bérleti
szerződéseket felmondja és az ingatlant kiüľített állapotban adja át,

10.

Egyéb ľendelkezések

10.1. Az e|adó Magyarország ttirvényei szerint míĺködő helyi önkoľmźtnyzat.

Vevő Magyaľországon nyi|vźntaĺtźtsba vett jogi személy, tigyletkĺitési és ingatlanszerzési
képessége korlźttowa nincs, kijelenti továbbá, hogy a nelnzeti vagyonĺól sző|ő 2011' évi
CxCu. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja a|apjźn át|átható szervezet. Eladó képviselőjének
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|0.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátnházásí illetéket kell fizetni.

10.3. Felek a Polgáń Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapjan k'lzáqák mind eladó, mind vevő
fe lttĺnő értékar źtnýal an s ágon al apuló e s etl e ge s m e gtám ad ás i j o gát..

10.4. Eljáró iigyvéĺĺ tájékoztatja feleket, hogy a pénanosás és a terrorizĺnrrs finansz,iroz,ása'
megelőzéséľől és megakadźiyozźsáról szóló 2007. évi cxxxVl' törvény rendelkezései szerint
azonosítási kĺjtelezettség teľheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szeľződésben helyesen keľültek rögzítésre az źita|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
alapjtn.

Felek jelen szerződés a|áírásźxal fe|tétlen és visszavonhatatIanhozzájáru|źtsukat adják aÍlhoz,
hogy eljáľó ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a
szerződéssel egyĹitt kezelj e.

10.5. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tt!ékoztatását, amely szerint adataikat az információs
ĺirľendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 20I|. évi CXil. törvény
rendelkezései szerint kizárő|ag jelen szerződéshez kapcsolódó megbizźs, illetve a
jogszabáIyokban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.

Felek kijelentik, hogy jelen jogĹigylet nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus finanszitoztsa
megelőzéséről és megakadtiyozásáról szóló 2007 ' évi CxxxVI. tö'rvénybe.

10.6. Vevő a szerzodés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljarási
díj összeget, 6.600,- Ft ftjldhivatali eljárási illetéket és 1.670,- Ft/ťo ruB eljarási díjat a szerződés
a|áńrźsźú megelőzoen megfizetett.

|0.7. A szerződő felek szerződést aláíľó képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés
megkötésére és aláírásara a szfüséges fe|hata|mazźlsokkal rendelkezrek.

1 0.8 . Je|en szerződés a Ptk. és a vonatko ző egyéb jogszabá|yok rendelkezései megfelelően irányadóak.

10.9. A szerződés felek teljes megállapodásálttata|marza. A felek közöff a szerződés előtt létrejött
szóbeli vagy íľásbeli megá|lapodás hatályát veszti. A szerzodés módosítása kizárő|ag írásban
történhet.

A szerződéS egyes rendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szerzódés egészének érvénýelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesęk az érvénýelen
rendelkezést tigyleti akaratuknak és aszerződéskötéskor fennálló céljuknak leginkább megfele|ő
ľendelkezéssel helyettesíteni.

10.10. A szerzódó felek je|en Szerződés elkészítésével és ellenjegyzéséve|, valamint az illetékes
ftjldhivatal előtti képviselettel ................ iigyvédet bízzák meg, és

meghata|maz,zźkazi||etékes ftildhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyzőugyvédameghata|mazást
elfogadja.

A szerződo felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződést elolvasás és eryező éľtelmezés uťán, mint
akarafukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezót írjź.k a|á.

Budapest,20l7.
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi
onkormĺíny zat e|adő megbizásából elj áró
Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.

képviseli: Bozsik István Péter
v agy ongazđálkodasi igazgatő

Eladó

Vevő

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

okiľatkészítő ügyvéd
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1l. számú melléklet

ADÁyVÉTELI SZERZőDEy
(tervezet)

banki hitel Íelvétele esetén irónyadó

amely létrej ött egyrészrő|

Budapest Főváľos VIII. kerĺĺtet Józsefváľosi onkoľmńnyzat (szék*relye: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., ađőszáma: 15735715-2-42, KSH-száma: 15735715-841I-327-01, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljaró Józsefuárosi Gazdá|kodási Kcizpont Zrt. (szélrđtely: 1082 Budapest,
Baross u. 63-67 ., adőszáma: 25292499-2.42, cégtregyzékszáma:01-10-048457; KSH sztlma: 25292499-
6832-114-01, képviseli: Bozsik István Péteľ vagyongazdźikodźtsiigazgatő), mint eladó (továbbiakban:
eladó)

másrészről

(szélłüelye: adőszźlmal.
.., cégtregyzékszáma: .........; statisztikai számjele:' .. képviseli:
..., mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az a|u|lrott napon és helyen, az alttbbi feltételekkel:

1.

Előzménvek

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képvise|ő.testiilete ...12017. (......)
szźtmű' határozata a|apjźn egyfordulós, nyilvános pá|yázaÍot írt ki Budapest VIII. keľület
34791 hľsz.-ú, természetben a Budapest VIII., Bérkocsis u. 32. szźm a|att ta|á|ható ingatlan
beépítési kö'telezettségével töľténő éľtékesítésére.

A pźiyázat nyertese a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-
testület ..../20|7. (......) számí határozata szerint vevő lett. Yevó pźiyźaatźtban az ingat|an
lakóépĺilet célra t<iľténő beépítését vállalta.

2.

A szeľződés tátgyátképző ingatlan adatai

1.1.

1.2.

Címe:

Helyrajzi száłma:

Megnevezése:

Telek alapteľiilete:

Kiizmű el|átottsága:

Budapest VIII. kęrület Bérkocsis u. 32.

3479r

kivett beépítetlen terĹilet

773 nł
összközműves

vezetékjog 27 fił nagyságú területre, azingatlanon
jelenleg gépjármű beállóhelyen béľlők találhatóak,
egyebekben per-' teher- és igénymentes.

Teľhei:
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3.1.

3.

Jognyilatkozat

A nemzeti vagyonról szőlő 2011. évi CxcVI. törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az á||amnak' valamint az |99I. évi XXXIII. tv. 39. $

(f)bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnakelővásárlási joga van.

Jogosult elővásáľlási jogźlva|, postai kĺildemény esetén a küldemény postai feladásának igazo|t

napjától szátmitott 35 napon beliil élhet. Amennyiben az e|ővźsźtrlás jogosultja é| jogával, je|en

szerződésközte és eladó közöttjön létľe. Ez esetben a vevő źitalbefizętętt .,- Ft+ AFA,
azaz ........ forĺnt +ÁFA összeget e|adő azelővásáľlásijogľa vonatkozó nyilatkozatok
kézhezyéte|étől számított 15 munkanapon beltil a vevó .......'.Bank Zrt tita|
vezętett HUF szźlmű sz'źm|źĄźtra visszautalja. A vevő
tudomásul veszi, hogy a beťĺzetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszĺámolandó költséget, kártérítést nem ťlzet.

Az ELMÜ HźiőzatiKft javara 27 rtŕ nagyságú terĹiletre vezetékjogvanbejegyezve. Az ingatlanon
je|enleg bérleti joggal teľhelt gépjáľmű-beállóhelyek találhatóak, a bérleti szerződések
megszüntetését az adásvételi szerzódés megkötését követően vállalja az E|adő, a bérleti
jogviszonyok megszüntetését igazoló okiratok Vevő ľészére történő bemutatásával, legkésőbb az
ingatlan birtokbaadásának napjáig.

Eladó e|adja, vevő megvásárolja 1/1 tulajdoni hányadban a jelen Szerződés 2, pontjźlban

megllatźr ozott ingatlant.

Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan haľmadik személy részére töľténő
értékesítéséhez abeepítési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájźtru|ása szfüséges. Eladó abban

az esetben adjahozzájźrulást a tovább-értékesítéshez, ameĺĺryiben a harmadik félvállalja a jelen
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó

hozzźtjáru|źtsát kéľni, eladó vevőn kĺjveteli a jelen szerződésben vá|lalt kötelezettségek teljesítését.

Felek ľögzítik, hogy e|aďőhozzźljLárulása nem sziikséges az ingatlan harmadik személy részére
töľténő vevő általi tovább-étékesítéséhez, amennyiben aziĺgat|anra vevő a jogeľős hasznźiatba
vételi engedélyt megszerezte, és ezt az e|adő felé hitelt éľdemlő módon igazo|ta.

Eladó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés aláírását k<jvető 8 naptári napon beltil postai úton,

ajánlott tértivevéňyes küldeménnyel megküldi a Magyar Állam és a Budapest Fővĺáľosi

Önkormányzat részére a jelen szeruődést azza| a felhívással, hogy a megküldéstől számított 35

naptźtĺ napon belül nyilatko zzoĺ, hogy kíván-e elővásárlási jogával élni.

3.2.

3.3.

3.4

4.

Jog- és kellékszavatosság

4.1.. Az eladó kijelenti, hogy azingat|aĺtires telek.

4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adásvétel trírgyát képező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az
ingatlan, a 3.1. pontbarlrogzitetteken kívül a továbbiakban per-' teheľ- és igénymentes' azon
harmađik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, va1y ingatlan-
nyilvántaľtáson kívüli joga, amely a vevő birtoklását, vagy tulajdonjog bejeryzését akadźl|yozná,v
kor|źńozná,vagymeghiúsítaná. 'fu
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4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot vźi|a| azérl, hogy az ingatlant adó, illetét vagy más adók
módjára behajtható koztartozás nem terheli. Az e|adő kijelenti és szavatolja, hogy az ingat|art
tekintetében környezetszennyezés nem tĺjľtént.

4.4. Avevő kijelenti, hogy azingat|ant jól ismeľi, bejźrta, megvizsgálta, és źita|a felmért á||apotban, az
ingatlanról késztilt ingatlan éľtékbecslő szakvélemény ismeretében írja a|á jelen adásvételi
szerződést.

4.5. Az eladó a je|en szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vevőt az ingat|aĺ minden |ényeges
tulajdonságárő| tájékoztatta, beleéľtve az źůtal ismert esetleges rejtett hibakat is. A tájékoztatás
esetleses elmaradásából eredő minden káľ eladót terheli.

5.

Az ĺngatlan vételára, avételír megÍizetése

5'1' Az ingatlan vételára .;..,. Ft, melyet 27%o á|ta|źnos forgalmi adő terhel, (azaz
....... foľint + f7o/o AFA)' A vételar általános forgalmi adóval növelt összege

összesen ......,-Ft, azaz ..... fońnt, amely összeg a vevő pźiyźaatźban
aj ánlott vételiárral azonos.

5.2. Az ingatlan vételtrźnakmegťtzetése az a|ábbiak szerint történik:

5.2.I' A vevó pźiyálzatźtnak benffitásakor megťlzetett az eIađő szfunlźjttra 16.000.000'- Ft, azaz
tĺzenhatmillió foľint összeget aján|atibiĺosíték címén. Aszerződő felek úgy rendelkeztek, hogy
a beÍizetett ajánlati biztosíték jogcímét foglalĺó jogcímre változtatjźk, így felek a beťtzetett
összeget, bruttó 16.000.000,- Ft összeget foglalónak fogadják el (,'Foglaló'). Előbbiek a|apjźn
tehát vevő foglaló jogcímen megÍizetett bruttó 16.000.000 Ft tisszeget eladĺó ľészéľe. A Foglaló
összege a vételárba beleszámít. Szerződó felek úry nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi
természetével tisĺában vannak. Tudják, hogy a szęrződés meghiúsulásáért felelős fél' az adott
foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét kcjteles visszafizetni. Amennyiben az
adásvételi szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fé|,vagy egyik fél sem felelős, az
adott foglaló a vevőnek visszajár.

A Foglaló teljes összegének megfizetése az adásvéte|i szerzódés megkötésének feltétele.
Szerződő felek egybehangzőan rögzítik azt a téný, hogy a Foglaló teljes összege megfizetésre
került.

Tekintettel arra, hogy az ajánlatí biztosíték összege a pćůyázatről való döntés napjával váIt az
Ár.a w. 59. $ (1) bekezdése a|apján meghatfuozott előleggé, eladó a Foglaló összegéről a
pźiyázatróLvaló döntés napjáva|, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő
részére.

5.2.2.Felekrôgzit1k, hogy vevő a foglaló összegével csökkentett, avéte|ár 50 oÁ-źtnak megfelelő'
.. . ...,-Ft, azaz ... ..... foľint vételáľľészlet megfizetéséľe jelen szerződés a|áńrásźúő|

számított 60 naponbclül kotclcs aze|adőK&HBallkZĺ.-nél vezetett 10403387-00028570 számú
b ankszám|áj źtr a torténó átutal ás s al.

Eladó azl. vételárrészlet összegéről a bankszámláján történt jőváírźs napjźxa|, mint teljesítési
nappal köteles elolegszáml źń kiál.|itani vevő részére.

50r
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5.2.3. Felek ňEzítLk, hogy vevő, aze|ovźsár|ási jogról lemondó nyilatkozatok vagy azelővásźľlási jog
gyakorlásáľa vonatkozó hataridő eredménýelen elteltére vonatkozó eladói értesítés vevő ľészéľe
tcirtént sikeres kézbesítését kcivető 45 munkanapon belül köteles a vételár fennmaradó 50 yo-źlt',

bľuttó Ft.ot, Lz^z ........ fońntot (,,Vételĺíľhátľalék') eladó
K&H Bank Zrt.-né| vęzetett l0403387-00028570 számú bankszámlájźtra megťlzelĺl1. abban az
esetben, ha sem a Mag1ĺar Állam, sem a Budapest Főváľosi onkoľmányzat nem él a jelen
szeľződés 3. 1 . pontjában biztosított elővásáľlási jogával' Amennyiben a vevő késedelembe esik a
véte|fuhátralékkal, eladó póthatárido kitllzése nélkül jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú
nyi|atkozattal,éľdelanúlásbizonyításanélkiilelállni.

Eladó a Vételar hátľalék ĺisszegéľől a bankszámláján történt jóváírás napjával, mint teljesítési
nappal köteles előlegszámlźúkiźi|itani vevó részére. Továbbá eladó a bjrtokátruháLzás napjával
mint telj esítési nappal köteles v é gszám|źtt kiá| lítani vevő részére.

6.

Beépítési kötelezettsé g

6.1. A vevő vállalja, hogy azingat|antaĺ,őzsefvźros Kerületi Építési Szabźiyzatáról szóló 6612007 . (Xn,
I2') önkormĺányzati rendelet (JoKEsZ) előírásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettségnek az alábbiak szeńnt tesz eleget
a) az iĺgat|an birtokbaadasátő| számitott 2 éven belül megszerzi az építésére vonatkozó jogerős

ęítési engedélyt és
b) az ingatlaĺ birtokbaadasátőI számitott 5 éven belül megszerzi a jogerős használatbavételi

engedélý.

6'2. Az ingatlan beépítési feltételei:

Az ingat|an övezeti besorolása: Ll-vm-l
A közműfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztésihozzźĄárulás, tervezés. stb.) a vevőt
terheli.

A beęítés szźna|ék, építménymagasság, szintsztlm, szintterĹilet, stb. tekintetében az országos
Teleptilésrendezési és Építési Követelményekľől (oTÉK) sző|ó 253/|997. (xII.' 20.)
Kormányľende|et,az5120|5.(II. 16.)Főv.KGY.rendelet(BFRSZ),'ésJózsefuáľosKeľületiEpítési
Szabźiyzatźről szóló 6612007. (xII. l2.) ĺinkormányzati rendelet (JoKEsZ) előírásai azirźnyadők.

7.

A szerződésben vállalt ktitelezettségek nem teljesítésénet illetve késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményeÍ

7.I. Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén a|ka|mazható
jogkcivetkezmények:

7 .I.2. Késedelmi kotbér

Ha a vevő a 6.1. pontban meghatározott va|amely kĺitelezettségével neki felróható okból
késedelembe esik késedelmi kdtbért köteles ťlzetni az e|adőnak.

A késedelmi k<jtbér méľtéke:
- A jogeľős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

összege 1 5.000.000'- Ft;
kötbér

-fl
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- A jogeľős haszná|atbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme
esetén a kötbér összege 7.500.000'- Ft.

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

Vevő kijelenti, hogy a je|en pontban meghatérozott kötbér összegét nem tekinti eltulzottnak.

7,2. Szerződő fe|ek egybehangzóan ľögzítik azt a tényt, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhez vevó
banki gaľanciaszerződés megkötésével/ közjegyzői letétbe helyezéssel (a továbbiakban:
garanciaszerződés) biztosítandó gaľanciaszerződés nyujĹási kötelezettségének eleget tett, a .....
Banlďközjegyzó áita| kibocsátott .,.. szźlm,ű garanciaszerződés jelen szerződés aláíľásával
egyidejűleg źltadásra került az eladó részéľe.

A garanciaszerzodés összege a jogerós építési engedély megszerzésére a 6.1. pont szerint
rendelkezésre álló hatźridó elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 15.000.000,- Ft,
ajogerős használatbavételi engedély megszeľzésére a 6.1. pont szerinti rendelkezésľe álló hatlíridő
elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000,- Ft. A garanciaszerződés aze|adő
javára lehívásrďátutalásľa kerül a jelen szerződésben meghatározott késede|em esetén. A
garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időaľányosan
érvényesíthetők. Felek rogzítit hogy csak olyan garancia fogadható el, amelyek alapján eladó
egyoldalú táj ékoztatő ĺyi|atkozattnal a banlďkö zjegyzo ánta|ja a je|en szerződésben meghatározott
késedelmi kĺjtbér összegét az e|adőnak, mindenféle egyéb feltétel nélkĹil.

8.

Ingatlan-nyilvĺíntartási bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

8.1 Az eladó a je|en szerzódés aláíľásával egyidejűleg külön nyi|atkozatban (,,Bejegyzési engedély'')
feltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatat|anhozzájálru|ásátadjaahhoz,hogy vevő tulajdonjoga
a2. poĺtbanmeghatározott ingatlan tekintetében a teljes vételár megfizetését követően vevő javźra
1/1 tulajdoni artlnyban, vétel jogcímén az ingat|an-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. Eladó a
Bejegyzési engedétyt az e|Lenjegyző ügyvédnél, külön ügyvédi |etéti szerzódés alapján tigyvédi
letétbe he|yez| amelyet ellenjeryző iigyvéd minden további feltételkikötése nélktil köteles vevő
részére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésére az illetékes fijldhivatali osztálynak benýjtani,
amennyiben a teljes vételar eladónak maradéktalanul megťrzetésre kertilt.

8.2. Felek hozzájźtru|nak ahhoz, hogy jelen szerződés benyújtásra kerüljiin az illetékes ffildhivatalhoz,
azonban azza| a feltétellel, hogy Bejegyzési engedély vevőnek töľténő kiadźsźig, azonban

legfeljebb a jelen szerződésnek a fijldhivata|ba töľténő benýjtásától számított 6 hónapig, a
foldhivatali eljárás fiiggőben tartását kezdeményezik az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLL törvény 47lA. s (1) bekezdés b) pontja szerint.

9.

Az ĺngatlan biľtokának átruhńzíst

g.I Az ingatlan birtokának źItÍllházźLsźÍa legkésőbb a Maryar Állam, illetve a Budapest Fővárosi
Onkormányzat e|ővástr|ási jog gyakorlásĺáról szóló nyi|atkozatänak Józsefuárosi Gazdálkodási
K<izpont Zĺt.-hez történő megérkezését, vagy a 3.4 pontban rogzített hataridő eredménýelen
leteltét és a teljes véte|ár megfizetését követő 15 munkanapon belül, felek által előzetesen
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egyeztetett időpontban, áttadás-źńvételi jegyzőkönyvben kerĺil sor. A bitokátruhźzäs napjáig az
ingatlannal kapcsolatos költségek az e|adőt, a birtokátruhźzźs napjźú követőęn felmerült költségek
pedig a vevőt terhelik. Vevő a birtok átvételéľe köteles és a biľtokátnrházás időpontjától szedi az
ingatlan hasznait és viseli azok terheit.

9.2 Az eladó kötelezettséget vtů|a| ana, hogy az ingatlan birtokbaadĺásáig a megkötött bérleti
szerződéseket felmondja és az tngatLant kiĹirĺtett állapotban adja át.

10.

Egyéb rendelkezések

10.1. Az eladó Magyarorszźlgtörvényei szerint műkĺjdő helyi önkoľmányzat.

Vevő Magyarországon nyilvantartásba vett jogi személy, ügyletkötési és ingatlanszerzési
képessége kor|átozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonról sző|ő 20L1. évi CXCVI.
törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja a|apjźn át|átható szervezet. Eladó képviselőjének eredeti
cégkivonata 26514/53/2010. szám alatt és a|ákási címpéldanya ....,., szźtm alatt korábban
csatolásra kerĹilt a Földhivata| részére.

I0.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzettvagyon után vagyonátrvházási illetéket kell fizetni.

10.3. Felek a Polgáń Törvénykĺinyv 6:98. $ (2)bekezdés alapjĺán |azárJźk. mind eladó, mind vevő
felhĺnő értékarźnýalanságon alapuló esetleges megtámadási j ogát.

1'0.4. EljáÍó ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy a pénzrnosás és a terrorizmus finanszirozźsa
megelőzéséről és megakadá'|yozźsáľól szóló 2007. évi CxxxVI. töľvény rende|kezései szerint
azonosítási kötelezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szerződésben helyesen keľültek ľögzítésre az źůta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apjźn.

Felek jelen szerzodés a|áírásźxal feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|álsukat adjfü allhoz,
hogy eljaró ügyvéd okirataikľól fénymásolatot készítsen, és azokban rogzitett adataikat a
szerződéssel együtt keze|je.

10.5. Felek tudomásul veszik eljáľó ügyvéd tájékoztatását, amely szerint adataikat az információs
ĺinľendelkezési jogról és az információs szabadságľó| szóIó 20II. évi CX[I' törvény
rendelkezései szeľint kizátrőliag jelen szerződéshez kapcsolódó megbizás, illetve a
jogszabályokban meghatĺározottköte|ezettsége teljesítése érdekében kezelheti.

Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütk<izik a pénzmosás és a terrorizmus finanszkoztsa
megelőzéséről és megakadźiyozásátról szóló 2007. évi cxxXVI. törvénybe.

10'6. Vevő a szerzódés megk<ĺtésével kapcsolatos eljáľási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljarási
díj összeget, 6.600,- Ft ftildhivatali eljráľási illetéket és 1.670,- Ft/fő JÜB eljĺáľási díjat a szerződés
a|áír ás źi me ge|őzó en me gfi zetett.

I0'7. A szerzódő fe|ek szerződést a|áíró képvise|ői kijelentik, |togy az adásvételi szerződés
megkötésére és aláírásara a sziikséges fe|hatalmaztlsokkal rendelkezrrek.

10.8. Je|enszerződésaPtk. ésavonatkozőegyéb jogszabályokrendelkezéseimegfele|ően irányadóak. 
ŕ
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10.9. A szerzódés felek teljes megállapodźLsźltlarrta|mazza. A felek között a szerződés e|őtt létľejött

szóbeli vagy írásbeli megállapodás hatályát veszti. A szerződés módosítása kizźrő|ag írásban

történhet.

A szerződés eryes rendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szerződés egészének érvénýelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesek az érvénýelen
rende|kezést ügyleti akaľatuknak és a szerződéskötéskor fcnnálló céljuknak leginkább megfelelő
rendelkezéssel helyettesíteni.

10.10. A szerzőđő felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzéséve|, valamint az illetékes
ťoldhivatal elótti képviselettel ügyvédet bízzźtk meg, és

meghatalmazzákazilletékes ftildhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyzóugyvéda meghatalmazást

elfogadja.

Aszerződő fetek kijelentik, hogy ajelen adásvételi szerzódéstelolvasás és egyező értelmezés után, mint
akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezőt irjźtk a|á'

Budapest,2017.

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuáľosi
onkormány zat eladó megbizźsából elj aľó
Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.

képviseli: Bozsik István Péter
v agy ongazdálkodási igazgatő

Eladó
Vevő

Jelenokiratot... (...........)budapestiügyvédkészítettemésellenjegyzeĺn"Budapest,20|7,. '...

okiratkészítő ügyvéd
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12. számú melléklet

osszefoglaló a benyrńjtandĺó ajánlat foľmai és taľtalmi kiivetelményeiľő|, tájékoztatás az
átliátható szerv ezet fo galmáľól

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

Az ajźnlatnak folyamatos sorszámo zássa| kell rendelkeznie.

A borítékon nem szerepelhet a benýjtóra vonatkoző je|zés.

Az ajźlnlatot két példányban, kiilĺin lezárt borítékban kellbenyújtani, az egýkpéldanyon feltiintetve az

,,Eľedeti péLdźný,, a másikon a,'I\dásolati példáný' szöveget.

A borítékon a következő szöveget kell és lehet feltiintetni: ,,Budapest VI[., Vajdahunyad u.25' szám
alatti ingatlan elidegenítése - páIyźĺzat,,

Az ajźĺl7atot sértetlen borítékban kell benýjtani, sérült, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át.

Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az eľedeti igazo|ást kell csatolni az ajźnlathoz'

Az ajźn|ati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beíľni: ajáĺLati biztosíték
Bérkocsis u. 32.

Az aj źn|at tartďrmät a kö,vetkező sorrendben kéť iik ö sszefiĺzn i :

1. Jelentkezési lap

2. Ajánlati összesítő

3. Eredeti,30 napnál nem régebbi cégkivonat

4. Eredeti a|áirásícímpéldány

5. A Pp' előíľásai szerinti bizonyítő erejű meghata|mazás, amennyiben az ajźn|atot nem a cég
képviselője írjaalrźt

6. PáIyźzatídokumentáció megvásárlásaról szóló bevéte|ipénńárbizonylat másolata

7. Ajánlati biĺosíték befizetéséről szóló igazolás másolata

8. Nyilatkozatvégelszámolásľól, csődeljáľásról, felszámolásról

9. Nyilatkozat apźúyźnati feltételek elfogadásáľól, szeľződéskötésľől, ingatlanszeľzési képességről,
aján|ati kötöttségľől

10. Nýlatkozat adó és adókmódjĺárabehajtható konatozásről; Kiíľóval szemben fennálló tartozásrő|

11. NAV igazolása

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

13. Kiíróval, bonyolítóval szemben fennálló tartozźs igazo|ása (beszerezhető: Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. 1084.Budapest, iľ u. 8., és Budapest Józsefuárosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala PénnlgyíUgyosztźiy 1082 Budapest, Baross u' 63-67.II. em.)

14. Nýlatkozat pénnlgyíalkalmasságról

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról

16. Nyilatkozat át|áthatő szervezetró|

17 . Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok

ę
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Atlátható szervezeti

A20I1. évi CXCVI. tv. 3. $ rendelkezései alapjan átIátható szewezet:

1. ótlátható szervezet:

a) az á|Iarrl, a k<lltségvetési szerv, a köztestiilet, a helý önkoľmányzat, aĺemzetiségi önkormányzat, a
társulás, az egyházijogi személy, az olyaĺ gazdźůkodó szervezet, amelyben az źů|amvagy a helyi
önkormányzat kÍilön-kiilön vagy egyiitt 100%-os részesedéssel rendelkezit anemzetkłczi szervezet,
a kĹilftildi áI|am, a kiilfřildi helyhatóság, a kiilfřildi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai
Gazdasźryi Térségről szőIő megźtllapodásban részes állam szabźiyozott píacfua bevezetett
nyilvánosan működő részvénýársaság,

b) az o|yan belft'ldi vary külftildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a következő fęltételeknek:

ba) tu|ajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terľorizmus finanszírozása megelőzéséľől és
megakadályozásźtrő| szóló töľvény szerint meghatźrozott tényleges fulajdonosa megismeľhető,

bb) az Euľópai Unió tagállamźĺban, az Európai Gazdasági Téľségľől szóló megállĘodásban részes
államban, a Gazdasźęi Egytittműködési és Fejlesztési Szervezet tagźi|amában vagy olyan
államban ľendelkezik adóilletőségge|, amellyel Maryaľországnak a kettős adőnatás
elkerti|éséröl szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a táľsasági adóról és az osztalékadóról szóló ttirvény szerint meghatározott
ellenőľzö'tt kiilňldi tĺľsaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%o-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdźikodő szervezet tekintetében aba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

a) az a civ\| szewezęt és avízitársulat, amely megfele| a következő feltételeknek:

ca) v ezeto tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civiJr szervezet és a vízitźrsulat, valamint ezek vezetó tisztségviselői nem źúl'áthatő

szervezetbęn nem rendęlkeznek 25%o-ot meghaladó részesedéssel,

cc) szé|<he|ye az Euľópai Unió tagái|amźtban, az Európai Gazdasźąi Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdaságs Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adőnatás
elkerüléséről szóló egy ezmény e v an;

9. meghatdrozó befolyás: az akapcsolat, amelynek ľévén természetes személy, vagy jogi személy egy
jogi személynek tagja vagy résnényese, és

a/ jogosult e jogi személy vezetó tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének
megvźiasztására és visszahívására, vagy

b) a jogi személy más tagjaival vagy részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik
a szav azatok több mint otv en száza|ékáv a|:

3. $ (2) Az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a szerzódő
félnek cégszeľűen aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan taľtalmú nyilatkozat alapjan kötött
szerződés semmis.
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IN GATLANFoRGALMI SZAKYÉLEMÉNY

a Budapest VIII. ker., Bérkocsis utś^32. szám (hrsz.3479|) ďattĺ'
onkoľmányzati tu|ajdonú építési telek forgalmĺ éľtékéľöt

GRIFTON
P.r"o.p e r't'y

, VIII. kcr', Bér'kocsis utca 32, telek (Hrsz: 3479Đ

Készítette : Toľonyi Feľenc
Ingatlanfoľgalmi éľtékbecslő
névjegyzék szám: o34stl20ł2l

Készĺilt : 1példányban

Budapest, 20|7. márcĺus 1ó.

H-l139 Budapest, Vácĺ út 95. reI,: +36 (1) 27o 90 86 Fax: +36 (L) 270 90 87 E.mai|. ĐroDeľw@orÍfton.hu
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GRIFTON
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ÉnrÉľnI,És ÖssruDoctALl ADÄTT,AP
Az INGATLAI!ľ FoRGALil/u ÉnľÉľÚnfi,
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Az éľtéhelt : éoÍtési telek

Tctepĺĺlés (váťt'g, lceľ{ilet, vároutsz) : Budapest VĺL ker' Csanrok noryeđ
TJtcą házszám, cmolet, ĺjtó : Bffiocsis utca 32.

[Irsz. :3479I

Tulajdonos
Éngr* fubjđoni há'rrad

: VItr. kęrülcti
: lll

ÉnľÉr<nr.r Énpprĺnr,ĺstc

ÉnrdľľnssÉc számított l80

: kivett beépítďlęn tęľiilęt
: építésitelek
: összköanĺives
:7?3m2

al}almamtt módszstę : összehasonlító alapú és maĺadványelvĺi ęlemzés
Éľtételós ffiulónapia :?O|1.máľgius 13'

Fĺjlĺgĺĺ forgďmi éľték
Aĺ lngat|an forgrlmĺ éľ.té|rc kereldtve

Az. ingrtlan |tlľvidúcióľ éľtéke kercHtve

:206'986,-Fím2
: 160.0110.fi)0,- Ilt
ar'az BgĺąázhavmmlW fońnt

: 110.600.0fi),- Ft

A mcgállapított ćrtékck nęttó éÍtékelq áfr.t ne'nr taľta|maffiL

Budapeĺt' 2017. márgius 16.

Késďtcŕte:

|}-ť-gEgo/g{E :ÜeľsqpY
's6 ĺb l'ęĄ.łsed'Đpng 6Eíĺ.

ł**-.-Jłä+ *łłeđo l 4 :trĺtplrp
\ il
.l..;'...,.'*-^-*t...'..'...J...., í]*.*-. 

Toľonyi ľcľenc
Ingrtlanfoęalmi &tékbecsló
névJegzék ĺzĺm: 03451/2002

l l39 Budôpost Váci rlt 95. Te|.: +36 (l) 270 90 86 Fgx: +36 (1) 27o 90 87 E.młll: p[ooeľty@orifton.h$
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P'r'o,p'e.ľ t.y

melrĺuł ÉnrÉ rp ĺci epaTIÁ,P

r. ĺ' sza.xÉnľlr ľnĺ'BľľÉs ľÁncył, a.z ÉnrÉxľr,És cÉr,ĺa,

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Kiizpont Z'rL (lo9f Budapest, Baross atca 63-67.)
megbízta a Gľifton Pľopeľty Kft..t a 1084 Budąpest, Bérkocsis atea 3f. szám alatti,
3479| bľsz-ri telekingatlan értékelésével

Az ingatlnnéné|relés célja az ingatlan forgalrni énéIrźnek és lil<vidłźciós énékenek: a
megóIIapítđsa.

2. A szAKÉnľor vIzsGÁLAľ nĺóoszrna

2.1. Az értékelési szabd,Iyzat, jogszabóIy, amelynek megfelel,ően az étékelés készíiĺt

Az ingatlan értéke|őađatlap a foľgalmí éľték eryszeľűsített dokumentálási formában történő
megállapítása. A vonatkozó - a Magyaľ Ingatlanfoľgalmazók Szövetsége szakmaí
bizottsága által kidolgozoĹt. ajánlásoknak megfelelően, az-abbun meghatärozotieljáľásokat
követve, az Áuóeszktiż ÉrtéĹelők Euľlpai ćsoportja (TEGoVA) szakmď útmutatásai
szeĺint, az ingatlaĺ jellegéľe tekintettel a piaci adatok összehasonlító elemzésén ďapuló
módszert és a maľadványelviĺ módszert alkďmaztuk, Az értéke|ésnél ťrgyelembe vettük a
2.511997. CJ(.l.) PM és az 54l|997. C)(t.l) FM sz. rendeleteket, iovábbá a helyi
pn{oľmányzat speciális kitételeit is. Az alkďmazott módszeľ és a levont következtetések
éľtelmezése ezekben a jogszabályokban és iránymutatásokban ľtigzítettek
figyelembevételével, az ott meghatározottak szeľint éľtendők.

2,2. A szakétői jelentésben haszndk értékformđk, módszerek megnevezése

Figyelemmel az értékelendő ingatlan sajátosságaka, továbbá az értéke1és cé|jfua az
éľtékelési gyakorlatban használt eljárások közül á vizsgált építési telek esętében a piaci
inťoľmációk elemzéséĺe éptitő összehasonlító módszert és a maradványelvti módszert
alkalrnaztuk

2.3. Helysríni szemle és időponfia

Helyszíni szemle időpon$a :20t7.március 13.

2.4. Felhaszniúltdokumentumok

. tulajdoni lap (nem hiteles, 2016. októbeľ 14.)

Az ingatlanĺól fényképfelvételek készültęk,.melyeket mellékletként csatoltunk.

VIII' ker., Bérĺ<ocsis utca 32' teĺŁk (HrszJ 34791
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3. A?' INGATLAN ISMERTETÉS E

3. L lngatlan-nyilvdntartdsi adatok A tulajdoni lap kelte: 2016. október 14.

Település
Besorolás
Cím
Helyrajzi szám
Megnevezése
TertileĹ
Tulajdonos (ok)
Széljegyek
Terhek

Budapest, Vltr. keľ.
bęltęrület
Bérkocsis utca 32.

34791
kivett beépítetlen teriilet
773 mr
VItr. Kerületi onkormányzat 1/1.tulajdoni hányad .

Vezeték jog 27 m2 nagyságú teľĺiletre, Elmtĺ Hálózati Kfr.

3,2. Az íngatlan elhelyezkedés e, óltahúnos leírdsa

Az értékelésbe vont ingatlan Budapest VIII. keľületében, Csamok negyed eĺnevezésii
városrészben, a Béľkocsis utca és a Fecske utca saĺkán felrszik. KÖmyezetében régebbi és

ríjabb építésű, táĺsasházas és tizleti célú ingatlanok találhatóak, a foldszinten és a pincében
többnyře üzlethetyiségekkel, milhelyekkel, ĺaktárakkal' Az értékelt ingatlan minden
közmtĺvel rendelkezik a telekftatáĺon. Ttimegközlekedéssel a ktirnyéken ktĺzlekedö
autóbuszoklral, villamossal éľhető el. Személygépkocsival legktinnyebben a Béľkocsis utca
felől közelíthető meg. Az értékelt terület közvetlen kijzelében számos alapfoktí ellátási
funkció megtalálható. A környék összközmiives, az utcák burkoltak, a kozbiztonság
átlagosnak mondható.

3,3. A víagđlt ingatlan leírása : 
'

A 34lgthĺsz-rĺ földrészlet 773 m2 nagyságú. A telek Ll-vltr-l övezeti besoľolású, mely
főleg lakófunkciójtí övezetbe illeszkedik, felszíne Sft, a tulajdoni lapon szereplő
megnevezése ,,kivett beépítetlen teľiilet''. A telek felszíne sík, foghíjtelek. A telek fonnája
téglalap alakrÍ. }ĺivatalos térképmásolatot nem kaptunk a bęcsléshez ' íw a telek méreteiről
hiteles adatot nem tudunk közölni. A vizsgált ingatlant emeletes |ak6hźL7, tíJzfa|a és épített
kőkerítés fogiák közre.
A felszín nŁzott kaviccsal burkol.t. Az utcai frontokon keľített. A kerítés fémoszlopokra
erősített betonacél hálóvď építeĺ. A Fecske utcai fĺonton féĺnszerkezettĺ kétszárnyas kapu
és szeméI.ybejfuó lcapu lett kiďakíťva. A szemle során az ingatlant parkolóként használták.
Az ingatlan övezeti besoľolása szerint Ll-vn-l jeltĺ, záľtsoní beépítésű nagyvárosías
lakóterület' A jelzett övezęti előíľlásnak az alábbi határéľtékek felelnek meg:

r Minimális tęlekméret: 500 m2, ' ' 
:

. Beepítés módja: i Záttsoľúl : . '

o Maximális beépítés terepszint felett: 75 o/o, . '

. Maximális beépítés terepszint alatt: !00 o/o,

o Maximális szintteľületi mutató: 4,5fiÝĺnŕ, . '

. Épíunény magassága: !9 méter,

H.l139 Budapest Váci tÍt 95. Tel.i +36 (Đ 27a 90 86 Fax: +36 (1) 27o 90 87 E-mäil: prooertv@oriftoň.hu
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r Z)ldfelĺĺlet méĺéke:

*mélygarázs létesítése esetén

I'8 méter,
0 %".*

A teľiileten létľehozható:
o lakóéptilet,
l közintézmény épület'
r irodaépiilet,
o szálláshely-szolgáltató épiiteg
o szociális épiilet
. egészségügý, egyházi, és spoľt épüIet, 'oparkolóház,mélyguázĺ : ' 

'

A fő ľenđeltetésrĺ éptileteken beliil még Hilönböző ig.azgatĺsi,venoegHtasi és keľeskeđelmi
funkciójú egységek is léľehozhatók. A ľészletes szabá|yozási előíľásokat a mellékletben
csatoljuk.

H-1139 Budapest" Váci út 95. Te|.i +36 (L) z7o 90 86 Fax: +36 (1) 27o go 87 E.ma|t: o'.oou.tuío,gffi
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4. Éľték meghatáľozás

Az, éľtékelés célja a kijelött ingatlan piaci éľtékének meghatározrása volt. A
?5lI997.Nru.1.) PM. rendelet, valamint a TEGOVA iľányelveiben (elenleg: Evs 2003)
előíľt módszertani elvek és követelĺnények áltď elfogadott definíció szeľint:

,,Piaci (forgďmi) értek an a piaci áĺat jelenti, amely iĺsszegéĺt egy vagyontárgyban való
érdekeltség méltányosan, magánjogi szeľzłídés keretében és az éľtékelés idipontjában
vfuhatóan eladható, feltételezve a ktivetkezőket:

o az eladó hajlandó az eladásľa
. az adásvételi táĺgyďások lebonyolításához, ťlgye|embe véve a vagyontáľgy jellegét

és a piaci helyzetet, megfeleĺő hosszúságú időtartam á11rendelkezésľe,
. atárłyalás iđőszakábanaz értéknem változit
o a vagyontárgy szabadon keľtil piacľa, meghiľđetése megfelelő nyilvánossággal
o átlagostól eltéľő, speciális vevői ktjlön ajánlat figyelembevételére nem kertil soľ'

A vagyontfugyak piaci értékének meghatáłozásfua a szakiĺodalom háľom nemzetkÓzileg
elfogadott és alkďmazott értékelési módszeľt ajánl: a piaci összehasonlító ađatokon
alapuló, a költség-ďapú és a hozam.ďaprí megközelítést. Az egyes konkrét esetekben
alkďmazandó módszer megví|asztálsát az éľtékbecslés cé|ja, az éľtékelendő vagyontfugy
jellege és a módszeľ adatigénye is befolyásolja.

Az ingattan piaci étékének becsléséľe a Gľifton Property Kft. szakéľtői jelen esetben a
piaci adatok alapján tijrténő összehasonlító és a ľnaĺadványelvÍĺ mldszert tartották
alkalmasnalc

Az értékbecslés készítése soľán azt fe|téte|ęztiik, hogy a vagyontfugyak tulajdoni víszonyai
rendezettek, azok foľgalomképesek, szabadon átruházhatók, és u így megállapított piaci
értékben nem ttilcröződik semmilven tęrhelés éľtékcsökkentő hatása.

t
t
;

I
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4 l.Forgalmt értéł meghafrrozáse placl ősszehrconlĺtő móltszenet

A ptac.| öĺczebrconľtó ncgközetít& léĺryege az" hory a közelmtiltban elađott illetve
&tékesĺtésÍĚ fel!Ínált va$lontáľgnkat összehasonlĺqiuk á jeleĺl értékbeqslés táĺwź,tképe?.ő
ingntlanokkal. Az összehasonlítás több, kÍilöaféle sicmpont alapján történik. Bžet toam a
pűszakĺ, az épĺtészeti, a haszĺlálati és a hasznosĺthat.ósĺgĺ sze,mpontok, az in&astruktúrą a
kömyeeti jellemzölĺ' a jogi és a szabáIyozási suumpootok a bgrontosautalr Ha a ętsorolt
jellemzők valaurelyike tękiiletébg'l az éľtéketeĺrłő ingattaľ lényegesen külön6zik a
häsonlĺtásťa kivátľ1otr viszonýag homogéĺr ingatlan-đopoľttól, azt-a fajlago. łqpéftet
Gťmz áľ) kialslđtásalcoľ éľté.knöveli' vary.-csokkäto teoyĺiotaĺaryaeĺľiuJielt venni.

A módszeľ alkalnazásának.az a feltételą hogyaz órtékoleĺrdó varyontáľ5ňoz hasonlítható
ingntlaĺoknalĺ legryełr valós píacą s az éľtékelö ľeĺrdelkezzcĺr az össze,hasonlĺtast lehetövé
tevó sdatokkal. Az összehasonĺÍtó olemzés körébe 5 daľab, a vĺzsgáli ĺngaĺanĺoz
Iegiĺtkább hasonló ingatlanokat vontunk be. Összďrasonlítási eÜségn;k - a- vizsgátt
ingatlmok jollogéból adódóan - l m2 ha.ĺanos telekterĺiletet választďtmnk.

Az ögszohásonlítás.elgmeit az iľrgatlan azon jolleĺnzŐi ąlkottálq melyek a vételáĺat/ajáĺrlati
&at logiobban bďolyáro$ák. A figyelenrbe vclrgtö fontosabb teyezök az alábbiak:

- . elhelyezkedéea
o hasarálhatóságą
r beépíthetóségp,
I az,ingatlanközmiivasítetBége,
. az ajánlatjellege.

Az &tékelégben ldarílati adatolckď dolgoztunt mivel az érintett łqgattanpiacĺa a kínálatipiac jcllemzó, ďH, .15o/o áĺkonekciót alkalmazfuÍ'k. A oĺ"'sált ĺoeu,l* és ai;
tĺsszohasonlításba bwont ingotlanok közöüi Hitönbihóségeket korľekcĺós tédyezők
alkalmazásávłl hidaltuk át' A keťiitet lakót€rĺuetĺ övezotbe đ;.w.u soĺolt ingatlanĺa
vonrtlĺozó r'észlctes számĺtásokat a következó oldďon 

.tĺan"to .éľtékelö 
řĺuu'.t

taľtalmazza

A ľéĺzleteĺ szĺldtńšok r|ĺpián e pĺĺci összęhason|ító módĺzer gtks|mazásávď
meg[ĺtáľortuk e Buđapeot VIII. ľeľ., Béľkocsiľ utca 32. szĺĹm a|ĺttl (3479| hľsz.rĺ)..łoleklngatlĺn 

ätékét:

Egľszázötvffi *nruro forht

összegben számszerĺisítettĺik 
i

A fenť éľték vĺsszaĺgúryelhetô ÁľÁ-t nem ttrtalm az. A tele.kingatlau piaci éľtékéľe
wnatkozó glemzést a követkęzó oldslon látható tábtázatban közöljiĺkJ

&
ą+

GRIFTON
P.r"o-p.e r't,y
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A likvidációs éĺték megállapításánáI gyors szabadpiaci értékesítést feltéteteziink: A
megb,íző kifejezett kérésének és ígényeinek eleget téve, az éľtékett ingatlannál a gyors
szabadpiaci értékesítés miatt -30o/o korrekcíót alkďmazfunk a likvidaciós érték
meghatározásánál.

4.2. Azingat|ĺn étéke jitvedelem a|łpú megkiizelítéssel

A jłivedelem alaprń megkiĺzelítés azon a fe|téte|ezésen ďapul, hogy összeflĺggés van az
ingatlan bęvételteľmelö képessége és az értékę kĺĺzött. A szánrítások soran abból indulunkki' hogy báĺmely 3szklz értéke annyi, mint a belóle származő tiszta jövedelmek
jelenértéke. Tiszta jövedelem alatt az cisszes . az uzemel'tetés érđekében felmertilt -
kiadással csökkentett bevételt értjuk. A ''tiszta'' bevételt áttalában két móđszer segítsegJvel
alakíthatjuk át értékfté. Ezek a módszeľek a ktjzvetlen tőkésítés és a diszkontált pénzfolyam
elemzése. A k<izvetlen tőkésítés esetében egy év bevételét ďakítjuk át értékké, a hozam
tőkésítési módszeľ szęrint a jövĆĺbeni haszon jělenlegi értékét határózzuk meg'

A számítás eredményét alapvetően három főbb tényező befolyásolja: .

. az ingatlan fejlesztéséľe vonatkozó előíľások szerintí maxímálisan elérhető
beepítés,

o atervezett beruházás bruttó bekeľülési költsége,. az ingatlanra építhető és éľtékesíthető teľiiletek (lakások, iizletek, gépkocsi
parkolóhelyek stb.) értékesítési áľszintje.

A. kialakítanđó ingatlanok áĺszindét a környéken kiďakult eladási és kínátatí áľakból
állapítottuk meg.

A maradványéĺték számítás esetében a tervezett beruházás költségtény ęzóinekösszességét
kell a lakások és parkolók váľható eladási áĺäva| összevetni. A beruházási költséget, i]letvea pĘektszervezők hasznáą hasonló specifikációkkal fogla1ko zó kivite|ezokĚel, illetve
főváIlalkozókkal ttĺrtént egyeztetés atapján becsiiltĺik meg.

Mind a beľuházási költség, minđ az eladási áľ jelentős méĺékben fligg a beÍuházás
mĺĺszaki színvonalától. Számításainknál átlagos míĺszaki taľtalmat val.ószíniĺsíte;.*t
igazodva a környezeti adonságokhoz

A számítások alapjául szolgáIó ttibbszöľ módosított 12/2008'(U..18.) számú önkormányzati
rendelet szeľinti övezeti besorolás szeľinti mutatlk szolgáltak.

Az ingatlan övezeti besoľolásának megfelelö maxímáIis beépítést valószínűsítettĺik. A
tęÍvezett épiiletegyiittes összesen 49 db, 30 _ 75 m2-es, oďbségében 50 m2 nagysagú
Iakóegységet foglď 

Tu.gfu.: A.szabályozápi teľvnek megfelelően az építménymug*leg e,
a teremgaľázs szĹikséglet ďapján mélygarázsszint + fsžt. + 5 emelet szintszarřĺ upil.,
helyezhető el.
A gépkocsik elhelyezéséľe teľepszinĹ a|attl guázst és felszíni paľkolót terveztĺink. A
terepszint ďatt ĺ00 %-os beépítés erejéig teľveztiink teremgaľázst éJ utásonként 3 m2
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tárolót. Az erkélyek, teľaszok méľele az átlagosan 50 mz-es lakásoknál lakásonként 3 m2-
ľel kďkuláltunk. Az épület és az épiileten beliil a lakások elhelyezését, i!|. az épiilet
anyaghasználatát szintén nem ĺészleteztĺik. A kivitelezési ktiltségek tervezésekoľ átĺagos
szerkezet{ĺ és igényszintii épiiletet tételeztĺink fel.

vm, ker. Bérkocsis utca 32. telek (Hrsz.: 3479

GRlFTON
P.r'o.p.e'ľ^t.y
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Irrcg4eYezés megengede ttmr, fu, o/,

Tebk terĺibte 77 2m
Ovezetjgle Ll-VItr-

Beépíľćsirrńd
z.

ľelęk legkbebb teriibte 50c m
ľebk bgkbebb szćbssége 1 m
Legnaryobb beépftetsége (terepszint a]att) 100 o/o

Irgnaryobb beépftettsége (terepszint felett) 7 o/o

Ĺrgkisebb ziHĚfihti arány 0 o/o

szÍnüeńileti határéľték 4,5 tłĺĺł
pírrÉnyrnagasság bgalább i6,0 m
prrenyrnagas ság bgfeUebb 19,0 m

Bľuüó beépí!És teľepszint alatt 773 *2
Bnĺó beéptés t€ľepszint fehü 580 2m
MĐđrrńIis szinreĺĺĺlet 3 479

Ą
m

Maxiĺnális szintteľĹilęt (épínnényrnagassás alapián) 3 962 2m

\q{q beépítés teľepszinr alatt 696 m
Nettó beépftés teľepszint felett 2957 m
FöHszinti bnĺtó teriibt 4f2 m
FdHszinti iizletek bruftó teľtilete 211 m

I.akások rettó ös sáeĺĺilete 2 471 zm
Üzprct nettó ö,ssŻerĺilete 190

2m
Ktjzös tertibtek 296

"łfukély/teras z (1 ďnatĺĐ 148
2m

Táĺolók (s m2/akĺs1 148
1

m
Iĺkásszám(50 mznakás; 49 db

ľelies rettó beépftés parkobvď .i 3 167 ,ł
reľeĺngaľáxhelyek száma 36 Jb
Fe]szíąi paľkolobetyek szálw 13 tb
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*méIygarázs létesÍtésę esetén
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Étělęlt ín?attan: Budapest, !!II |cer. Bérkocsis utca j2. telek (Hrsz: 34791)

GR IFTO N
P.r.o'p.e r t'y

A ľészletes számítrások dlapján a jiivedelem alapú móđszer alka|mazásával a Budapest
VIII. ker.' Béľkocsis utca 32. szám(3479ĺ. hľsz.) alatti ĺngatlan éľtékét:' ]. 

.

149.000.000,- Ft, : '

azuz
Egy szátnegyvenkĺIencmi|tió foľint

összegben állapítottuk meg.

A megállapÍtott értékÁľe,-tnem t,artalmaz! : ] .

'

A teľvezett építési projekt nettó építési köttségeit a következő ďdalon tĺaľ'uto tebtiazaułan
ĺisszesíteth.ik. A jĺivedelem alapú megközelítćssel számított ingatlanértétae vonatkozó
tźlblázatot utána közötj iÍk.

rÁ*Đ)ł

H.1l39 Budape.st váci űt 95. Tel.r +36 (1) 27o 90 86 Fax: +36 (1) 27o go 87 E.mái|: prooerwĺôplĺEĺľ'q
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Eladható ĺidet teĺiibt
I z471,ilł

Eladható terasą loggia' keľt l%jď
Közös teľilletek tłs|62

296imjťladb8tó táÍoló
::--Ť------tt'|aohatl tereĺrgarázs l48imt

ffi@ 36łdb
;ffi
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VIII. ker. Bérlrpcsis utca 32. telek

G R IFTON
P r,o'p.e'r-t y

ľ\nkctók
BruÍ!ó

t€ťiilet(m') Neüó t'eriilet (ĺď)
Eladbató ĺeriilct

(n'laaľat)
Bruttó elađsl ár

(lVmz; Ft/db)

Été*eĺítés truĺó
br{tele

ńťték€sÍtés neüó
ber{tele

Ĺakások 21Ę 2471 24"t1 500m0 1235488íń'1 988 390 929
izletek ztL 190 1m 500m0 95 87 589 1603iJú1
*élv/tlrasz 148 ĺ48 14E 250m0 37 0úĺ 660 f9 651723
ľfuob 165 14E 148 250m 3'IWffi 29 6517ZE
}rázs LZ77 I 095 36 2sCOm0 912frfn 72992181
blĺoló n3 323 l3 t 500000 19 385 184 ls 508 t4?

'\*\,t. \
\" \':q'r:L)\

ü

l. '
H.l139 Budapest Váci út 95. Te|'! +36 (1) 270 90 86 Faxl +36 (t) 27o 90 s7 E-maitl D.rgDertv(oońfton.hu



t
]l
I,l
j

:

il

il
rl
rl

I

I

l.

ľ

l.

tl

l
t.

l,aé]alt tĺgattlnł Budapest, yilI. Ier. Béľkocľlis utu 32, telck (IIrn': 31?9l )

r;.G'

GR IFTON
Pr.o"p-e'r-t"y

I

lr

l.

4.3 Á tárgikgďa,, érélúnek megđIlłpítúsa

Aa éľtrékolást ké$dtö szakéľtő az ingatlant lďuilról 2017. mĺircius 13-án mętekintęfre. A
szakóľtó az inptlant a köľülméĺryek firyelembe vételével elváľt szemľwétolezéssel
felméľtą Igy ąt az idöpontot tekíntjtik az értékbełslés éľvéĺryes dátumánalí

Az lclgatlat tulajdoni státuszát a äaft. október 14.i, nem hiteles tulajdoni.lap adataí
atapjáĺt azonos|üottuk.

Az ingaĺlan egyeüet€tt piaci éľtékét a piaci összehasonlĺtó elcłnzéssel é* a mmadvfuiyéľték
elvümódszeľrel kapon éńék 70.307o.os firyelerrbeváelével javasoljuk elfogadni.

Ar |cmeľtetott módozeľľel és fe|téteue| e Budapeĺt YI[.lĺeľ.' Béľkocsis utca 32. szlĺm
(M19l hľsz.) ĺlĺfi hgatlan erycztotott pĺrcl óľtékót kęrekÍtve:

ló0.000.000 Ft.ban'
szaľ?

E g5mzízhatvĺn m|l |.|ó foľ|ntban

hat&ozrukmcg.

A foľgatmĺ ffék tehermmtes ingatlanľa vonatkozik, .a Áľł.t nem tąrtąImau!

Budapest' 2017. március 13^

ĺ{'gBgĹi'"fio.tlj .ł3
i ts'u-guťjąse'č ;{ilęzĺ?pv

|9{i lĺ ]Íę^ ,łšadPľng 
561;

.1ł}ł !łvłdŕł t e ľ ę$lĺtl
r**ą.1t

'iľ \-=-\ \ ŕ--"
#

Toľonl F'erenc
Ingadĺnfoľgďmi éľtékbecslő
návjegzék szám: 0345tĺ2002

ľi

li

Sr

ľ

AlkslmrĐtt ń&zerck Pbci łis czehsonlÍtó mó&zeľ Eozrmalrpú mó&zer

$tilvozĹ* 7a0/ĺ 3ďó

Pnacĺéľték 158 000 000 Ft 149 000 000 Ft
Eĺyeztetettdsđ éńék 155 000 000 Fr'

H.I l39 Budgpgst' Váci út 95, tát.| +36 (1) 7'7o 90 86 FĐx! +36 (1) 27o 90 87 E.mE'|: oropertvqgrifron.hu
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EĄ.ékelt íngntlnĺ: Budapest, WÍI. kcr. Bérloais utcą 32. telek (Hrcz: 3479I )

GRIFTON
P. r' o . p .e .r"t .ý'

5. Specíłúlís feltételezés ek, korlitazdsok

A megállapított éĺék az ingattan foľgalomképes, teljes per., igény- és tehermentes állapoťrí
tulajdonjogára vonatkozik, a helyszíni szemlén męismen áltapotban.

Az éľtékelő kijelenti, hogy azéĺtékelés tÁtgyätképezóingatlanhoz semminem{i személyas
és anyagl érdekeltsége nem fiiződik, az áltďa meghatáĺozott érték semmilyen
összefiiggésben nincs a megbízási díj nagyságávď.

Az értékelést a készítenđő szakvéleményben ľészletesen felsoľolt, kapott szóbeli és íľásbeti
információk a|apján készítettiik el. A Megbíző az általa szolgáltatott és az értékelésnél
felhasznált adatok hitelességét és valódiságát szavatotja.

Így a Megbízó áltď ĺęndelkezéstin}ľe bocsátott iratok, egy€b dokumentumok
tanulmányozásán túlmenőbn josl teľmészetii vizsgálatot (ogcím, vagyonjogok
éľvényessége, stb.) nem folytattunk. Az ingatlan forgalomképességének jogi eľedetiĺ
korlátozásáĺól a tulajdoni lapon bejegyzetteken ĺílmenően níncs tudomásunk, de ezéĺ
felelősséget nem vállďunk.

A ľendelkezéstinkľe bocsátott adatok és infoľmációk, melyeket az értékelés során
felhasználtunk, tudomásunk szeľint helytállóak ás pontosak, azonban teljes köni
ellenörzési'iket nem volt módunkban elvégezni, ezéft felelősségünk e vonatkozásban
koľlátozottnak tekintendő. A szakvéleményhez csatolt iĺatok és đokumentumok csak az
Ęatlan bemutatását s zol gálj ák.

Megbízó tudomásul veszi, hogy az értéke|óaz éľtékelést szemľevételezés és a Megbízó
adatszolgáltatásai ďapján készíti. Az esetlegesen fennálll, de szemľevételezéssel nem
észlelhető értékbefolyásoló tényezókéĺ az éÍtékelo felelősséget nem vállal (pl.: tďajfelszín
alaľti, stb. problémák).

Az ingatlanon kďkulált fejlesztés az értékętő áltď eléľhető _ ingatlanpiaci, pénzügyi,
hatósági és kivitelezői - információkon alapszik és az érvényes szabályozási terv által
megengedett maximális éÍtékekkel számol. A kalkulált fejlesztés az értéke|ĺ3 véleményét
ttilaijzi, a Megbízó ľészéľóI erre vonatkozó utasítás nem tiirtént.

Az éľtékelés időpontja 2o17. mfucius hó, a ktizgazr|asági, jogi feltételek és piaci viszonyok
előre kellő pontossággď nem prognosztizálható változásai módosíthatják, illetve
érvényteleníthetik a szakértői vélemény forgďmi értékre vonatkozó megállapításait' ęzért
az értékelés forđulónapját kiivető 6. hónapon uűl töľténő felhasználás ęsetén a megadott
éĺték feliilvizsgálata indokolt'

Az általunk meghatározott érték a fentiekben vázoltfeltételeken alapul, és a Megbíz ő ä|tA|
megjelöIt célĺa töľténő fe1használásban érvěnyes.
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MELTEKLETEK

Tulajdoni lap
Térképszelvény

Övezeti elŐÍrások
Fényképek

Térkép
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Nem hitęles tulaj doni tap
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Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Jtízsefváľosi onkoľm ány,2a6,
Képviselő.testüIetének ''. ' .

12ĺ2Đ08,1ĺĺI.18.) sz. ľendelete :

Józsefyáľos KeľiĺletÍ Epítési SzłbáÄyzatńrót (ńI(ESZ) szóló
66ĺ2007. C'ilI.12.) ľendelct módosításáľól és egységes szeľkezetbe foglalásáról

W. F'EJEZET
nnÉľÍľÉsRľ szÁNT irntn,eľnr ovrzrTl EL ÍnÁsĺ.r ''

Lakĺĺteľitleti építési övezetek áItalános előíľĺĺsai .:
21.$
(1) A lakóteriileti építési övezetek teľületén:
a) lakóépúlet, ''

b) szrĺlláihely.szo l gĺĺitató éptilet,
c) közintézľnény, helý tfusadalĺni viszonyok j avítását szolgáló éptilet,
d)irodahĺŁ . . . .

e) valamint, ahol azt az építési övezęt előÍľasai lebętővé teszik:
l.azépítésiövezetbenmeghatźnozottlegnagyobbbruttószinttęľĹiletönálló''.
kiskereskedelmi éptilet, illetve ľendeltętési egység,
2. puko|őház, mélygaľiĺzs,
3. spoľtcélťl építmény,
4.egészségĹigyiépítnény, ' '' 

.

S.sžocíálišąitrneoy, ' ' ] ,

6. egyhéu.tépíünény .

helyezhető el. 
'

(2) A fő rendeltetés épĺileteken beltil, a fő rendeltetést kiszolgáló helyíségeken kívül önálló
ľendeltetési egysé gként:
a) vendéglátási,
b) kiskeľeskedelmi, :

c) iľodai, '

d) szolgáltatásĺ,
e)igazgatasi, ' , ,

f) kulturális, mrIvelődési és oktaüási célri, . ' ' . '

g) egészségĺigyi,
h) egyhazi,
i) szociálís, '''.

jjnem zavarőhatasú gazdaságitevékenysége (kl$pari teľmelő, szotgaltató) szolgáló :]

funkciókhelyezhetők e|aszabäůyzatkereteiközött. '' .' . i .' . 
.

(3) A lakóteľületi építési övezetek teľĹiletén iinĺĺlló ipari, ľaktározási, nagykeresiłeđelmi éptilet
nern létesíthető.
(4) A lakóteľületi építési tivezetek teriiletén a melléképítnények közril:
a) közmií-bęcsatlakozas i mritłĺrgy,
b) keľti építrrény, ' '

c) keľti víanedence)
d) keľti lugas, .i . . . .. ...

e) napkollektoľ, ' : ', ....'. . .'. '.

f) továbbá szabadon álló keľti tető, összesen legfeljebb 20 mz.es vízszintes felülettel,
g) keni szabadlépcső,
h) teľeplépcső,

v.v.
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I

Đ zászlótaľtó osáop,
j) hułladéktaľtály-ĺĺ'olo : ..'

l

LI-YIII jel záľtsoľú beépítésű, na5rvĺĺľosías lakóteľület építésĺ iivezeteĺnek részletes
előíľásai

f2.E
(l) Az LI-VIII jel ópítési övezetek területén
a) Az éptĺletek fi'ldszinti beépítési méľtéke - teľemgaľiázs, intézményi, keľeskedęlmi . . .' . 

:

funkció létesÍtése, illetve ezek vegyes alkďmazása esetén - az Ll-VI[-5 kivételével-
elérheti ą 100%-ot.
b) A felsö szintek beepítesi méľtéke, a máľ meglévő épületek utólagos udvaľlefedése
eseténęk kivételével . nęm haladhatja megaz előíľt beépítésí mértékęt.
c) Az építési ovezet teľĹiletén létesítendő új lakóhĺázban kiskeľeskedelmi rendeltetési
egység csak az épĺilet pinceszintjén, ftildszintjén' vďamint első emeletén ďakítható ki,
a bruttó kereskędelmi célú szintteľttlet legfeljebb 6.000 mzlehet.
đ) Az övezetękben létesíthető,lakófunkciót nem tarta|maző közintézményi és
szállasjellegiĺ intézmények épületeinekbeépítési méľtéke az|. száműtáb|tnatban
meghataľozott méľtéktől eltéľő lehet, Ítllđsżinti beépítés elérheti a1'00%o.ot,ťlldszint] '' .

frlötti beépítés elérheti a 80 %-ot, az Ll.WII.S jel építési övęzet kivételével.
e) Meglévő tetőtéľ beépíthetó, de az ingatlan beěpĺÉse rij ľendeltetési egyšégek . .

elhelyezése esętén az 5,0-ös szintteĺtiJeti mutató értékét nem haladhatjameg, : ' '

f) Alapfoku ĺinkoľmányzati feladatokat etlátó iĺrtézmények esętén az építnénymagasság
1. számú tÄblázat szerinti legkisebb értéke legďább ó,00 méteľ kell, hogy legyen, de a
csatlakozások módjának meghatfuozasához be kell szeręari az tinkoľmrĺnyzati '' . 

]

ffiépítész véleményét, anĺak hifuryában az illetékes tęrvtanács álĺásfoglďását' .' . ..

Q) 
^zépítési 

ijvezetek terĹiletén a telkekľe és az építményekre vonatkozó jellemzőke n *,.
szímú tilbtázat felhasználásávď kell meghatáĺoani

rl
'l;

il
l!

&
'ô4

ffi

Az épĺtési
övezet iele a telek megengedeÍt az ěpüIet megengedett

L1

Iegkisebb kiaIakÍtható leqnagvobb leekiscbb leekisebb lesnawobb

terlllete szé|essége
beépítési
méľtćke

szintterlileti
mutatója

terepszint
alatti

beépítési
mértéke

z|Jldfelĺileti
méľtéke

m2 m Vo mzl mz o/o o/o m

L1-Vm-I s00 18
ó5
s75

4'ü}
s 4'50

85
100ĺĺl

15
0ĺrl ĺ6'0 23,0

Ll-YI[-2 500 IE ó0
s7{

3,50
s 4.00

85
l00lĺl

15
0lłl 16,0 23,0

Ll-vrn-s 500 t8 ó0
s75

3,50
s 4.00

E5
l00tĺ

l5
oĺĺr 14,0 19,5

Ll-VIU-4 5Ü0 18
ó0
s70

JFU
s 4.fi)

80
l0ĺ|nt

za
0ĺrt

12,5 16,0

Ĺĺ.vln-s 500 18
50
s75

350
s d.ĺlo 70 z0 12,5 19,5

.s esdén

t11 mé$ gaĺda léta {tese es eté n
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