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1. E|őzmények

A Képvisető-testület a363/f006 (Vll|.10.) számú határozatában döntött arról, hogy tovább-
ra is fenn kívánja tartani a Teleki téń piacot. Továbbá a Józsefvárosi onkormányzat
glfoo7.(|l.í9.) számú Józsefváros fejtesztésérőt szótó önkormányzatĺ rendel'et 1. számú

mettéktetében elhatározta, hogy átatakítja a Teteki téri piacot és a hozzá tartozó parkot.

A Képvisető-testÜlet a7f/f011. (1l. 17.) számű határozatában elfogadta a Teleki téri pĺac
pátyázati fethívását és a rekonstrukció részletes köttségvetését.

A Képvisető-testijlet a 9f/f011. (l||.3.) számú határozatában elfogadta a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt pátyázati fethívást és a hirdetmény feladási hatáńdejét 201,| .

március 7-11-re módosította. A pátyázatbontásra 201,|. május 19-én 1300 órakor került sor a
Józsefvárosi tnkormányzat |. emelet 116. sz. hetyiségében. Határidőre í db pátyázat ke-

rÜlt benyújtásra a L|DL Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaságtót. A megajánlott vé.
telár összege bruttó 375 000 000 Ft'

A Képviselő-testÜlet z68/2011. (Vl. 1ó.) számú határozatával eredményesnek nyilvánította
Teteki téri piac -ingatlanértékesítés című pátyázati etjárást és a pátyázat nyertesének a
L|DL Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaságot nyilvánította. Felkérte a polgármestert,
hogy a szÜkséges adásvételi szerződést a soron következő (f011. jútius 07.i) Képvisetcí-

testületi ülésre készítse el.

2. Adásvétetĺ szerződés

Józsefvárosi onkormányzat eladja a Budapest Vlll. 35123/10 hrsz alatt 3970 mf alapterÜte-
tű kivett, piactér megnevezésű ingatlant a nyertes ajánlatban meghatározott
3oo.ooo.ooo.- Ft * ÁFA, azazháromszázmittió forint * Árł összegű vétel'árért.

Az adásvétet tárgyát képező ingattan funkciójának igazodnia kell a Budapest, V||l. kerlileti
351z3l11 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon megvalósuló új takossági piac rendeltetésé-
hez.
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A Vevő az ingatlanon élelmiszer kiskereskedelmi áruházat kíván működtetni, amely funkci-
ójában megfel'el a takossági piac rendettetésének, és ezért ahhoz az onkormányzat hozzá-
járut.

A Vevő a pátyázati fethívásban és az adásvételi szerződésben meghatározott cé[ ismereté-
ben tudomásul veszi a következőket:

- Ad adásvétet tárgyát képező ingatlanon otyan épÜtet létesítésére vát[a[ kötelezett-
séget, amelyben kizárótag kiskeľeskedelrni egységeket üzelltettet. Ezen belül élel.
miszer kereskedetem, információ- és híradástechnikai kereskedelem, háztartási cik-
kek kereskedelme, kulturális- szabadidős cikkek kereskedelme, és egyéb máshova

nem sorolható áru kiskereskedelmet folytatható. A Vevő nem végezhet kizárótag
ital, illetve dohány kereskedelemre irányuló tevékenységet.

- Vev<ínek a megvásárolt ingatlanon legkevesebb 50 szemétygépkocsi számára ingye-
nes parkolót kell létesítenie.

- Az adásvétel tárgyát képező telek - a Vevő áttat megépíteni tervezett áruház meg-

nyitását követően - nem keríthető e[, a lakosság azt rendeltetésszerlĺen, szabadon
használhatja a tárgyi ingatlan, valamint a szomszédos lakosságĺ piac cétját szotgátó

ingatlan tetek engedétyezési terveknek megfelelő megközelítése cétjábót.

- Az. Etadó által rendetkezésre bocsátott etvi építési engedétynek megfetető épütetet
tervez, illetve épít az ingatlanon

. Váttatja, hogy jeten adásvéteti szerződés atáírásátót számított 100 munkanapon be.
tüt az etvi építési engedétynek megfelelő, szakmaitag jól e|'őkészített építési enge.
déty iránti kéretmet nyújt be, majd annak jogerőre emelkedésétől számított két
éven betÜt befejezi az építkezést, és használatbavételi engedétyt szerez az építés.
Ügyi hatóságtót.

. A Vevő kötetezettséget váttat továbbá arra, hogy az engedélyezési tervet minden
részletében etcízetesen egyezteti az onkormányzattal annak érdekében, hogy az
újonnan kĺalakítandó épÜtetek (önkormányzat által épített épÜtet és a vevő által
épített épijlet) megfelelően harmonizátjanak egymással'

. A Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlannak és az önkor-
mányzat áttat épített ingatlannak, valamint a fetépütő épÜtetrészeknek egymással
megfelelően átjárhatónak kell tenniük.

- A Vevcí tudomásul veszi továbbá, hogy az önkormányzat áttat épített ingatlanon
megvatósuló lakossági piac terÜletén többek között nyers élelmiszer, meleg étet és

aprócikk kereskedelem valósul meg

A Teteki téri piac (hrsz: 35123/1) telekmegosztása a Fötdhivatatnát bejegyzésre került, a
vonatkozó tulajdoni lapok és fötdhivatati térkép az adásvételi szerződés mettékteteként
csatolásra kerÜlt.

A fent leírtak atapján az atábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a T. Képvise-
tő-testÜtet eté.
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Határozati javaslat

A Képviselő.testület úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztés metĺékletében szereplő
ingatlan adásvételi szerződést és felkéri a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Budapest, f011. jútius í5.

B&,r^1
potgármester

Törvényességi szempontbót ellenőrizte:

a jegyzőt hetyettesítő aLjegyző
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,,INGATLAN ADÁsVÉTELI szERzŐoÉs

amely létrejött egyrészrő|:

Budapest Főváros V|l|. Kerütet Józsefváľosi onkormányzat
székhely:
torzsszám:
adószám:
képviseIi:

1082 Budapest, Baross utca 63-67.
735715
15508009-2-42
Dr. Kocsis Máté polgármester

mint e|adó, a továbbiakban E!adó;

másrészrő|:

Lid! Magyarország Keľeskedelmi Betéti Társaság
székhe|y. 1037 Budapest, Rád| árok6.
cégjegyzékszám: 01-06-757718
adószám: 21588017-2-44
KSHszámje|: 21588017-4711-212-01
képvise|ĺ: Wa|ter Johann Fleps Ügyvezető és Pordán János cégvezető
mint vevő, a továbbiakban: Vevő;

az E|adő és a Vevő (a továbbiakban egyÜttesen: Felek) kozött alu|írt he|yen és napon az
a|ábbi fe|téte|ek szerint:

l. A Felek közös megáIlapításai és nyilatkozatai

1. Fe|ek egyezően rögzítik, i||. E|adó a TAKARNET szolgáltatitó| 2011:
'.-én beszerzett tu|ajdoni lapok a|apján kÜ|ön is kijelenti, hogy az

E|adó ingat|an.nyĺlvántartásba bejegyzett, 1l1 arányban tulajdonosa a kovetkező
ingatlanoknak:

a) a Budapest V|||. 35123t1o hľsz. a|att fe|vett 3970 m2 a|apterĹl|etű kivett, piactér
megnevezésű ingatlannak, ame|y természetben a í086 Budapest, Teleki téren
talá|ható, és
a Budapest Vl||. 35,.2311í hrsz. a|att fe|vett 3795 m2 a|apterĹj|etű kĺvett, pĺactér
megnevezésű ingat|annak, amely természetben a í086 Budapest, Teleki téren
talá|ható.

Fe|ek rogzítik, hogy az 1'a) pontban hivatkozott ĺngatlan a tulajdonĺ lap lIl. részének
tanÚsága szerint per-, teher- és igénymentes, az 1.b) pont szerinti ingat|an a tulajdonĺ
|ap ||l. részének tanúsága szerint az ELMÜ Há|ózati Kft.-t i||ető vezetékjogon kívÜ|
per-, teher- és igénymentes. Szeĺződő fe|ek rögzítik továbbá, hogy az .ĺ.a) pont
szerĺnti ingatlan tulajdoni |apjának |. részén az ELMÜ Há|őzati Kft. vezetékjog
bejegyzése iránti kére|mére vonatkozó szé|jegyen kívul egyéb szé|jegy fe|tüntetése
nem ta|á|hatő, az 1.b) pontban meghatározott ingat|an tulajdoni lapjának l. részén
szé|jegy feltüntetése nem ta|á|hati.

Fe|ek rögzítik, hogy je|en szeződés Mel|ékleteit képezik az a|ábbi ĺratok:

1' számlj Me||ék|et. a Budapest Vl||. 35123110 hrsz.-ú ingatlan tu|ajdoni |apjának ....
napján ke|t hiteles másolata

b)

2.

L
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3.

4.

5.
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2. számÚ Me||ék|et: a Budapest V|l|. 35123111 hrsz..ú ingat|an tu|ajdoni |apjának .'..
napján ke|t hiteles máso|ata
3. számú Me||éklet: E|adó pá|yázati kiírása, me|y tartalma7za az E|adó álta| készített
e|vi építési engedélyezési dokumentációt.
4. számÚ Me||ék|et: Vevő ajánlata
5. számú me||ék|et: A je|en adásvéte| tárgyát képező ingat|ant érintő WR 18218
számú közműtérkép'
6. számú Mellék|et: Hĺteles térképmásolat

Felek rogzítĺk, hogy az E|adó pá|yázat Útján kívánta értékesíteni az 1.a) pont a|att
koru|írt ingatlant, és erre figyelemme| a vonatkoző jogszabályi e|őírások alapján
pá|yázatot írt ki.

Fe|ek rogzítik, hogy a pá|yázat nyertese Vevő |ett, és ennek a|apján keru| sor a Fe|ek
közott a je|en adásvéte|i szerződés megkötésére.

Fe|ek egyezően rogzítik, hogy az ingat|anértékesítésre kiírt pá|yázat köte|ező módon
írta elő az 1.a) pontban rogzített ingat|annak az 1.b) pont a|att rögzített ingat|anon
megvalósu|ó beruházáshoz va|ó (Felek á|tal ismert cé|ra, i||. módon va|ó)
kapcso|ódását, ezért a Fe|ek a pá|yázaÍi fe|hívásban meghatározott kötelezettségek
ismeretében, és az együttműkodési kötelezettséguk tudatában kötik meg je|en
adásvéte|i szerződést

ll. A jogügylet tárgya és a vételár

Szerződő Fe|ek rögzítik, hogy je|en adásvéte|i szeződés tárgya kizáró|ag a fenti 1.a)
pontban meghatározott ingat|an, és erre figye|emme| E|adó je|en szerzódésse| e|adja,
Vevő pedig megvásáro|ja a fenti 1.a) pontban körti|írt ingatlant a nyertes aján|atban
meghatárożott 300.00o.ooo.- Ft + ÁFA, azaz háromszázmĺ||ió forint + ÁFA,
mindösszesen 375.000'000,- Ft, azaz.Háromszázhetvenötmi||ió forint összegĹĺ
véte|árért. 

'

lll. A vételár megfizetése

A Vevő a véte|árat az Eladó Vo|ksbank Zrt..nél vezetett 14100309-10213949-
01000006 számú bankszám|Ąára átuta|ás útján fĺzeti meg a következő módon:

A véte|ár 2Oo/o-át,60.000.000,- Ft + AFA, azaz Hatvanmil|ió forint + ÁrR összeget,
mindösszesen 75.000.000.- Ft-ot, azaz Hetvenötmillió forĺntot Vevő - a pá|yázati
kiírásban fog|a|taknak megfe|elően - a je|en szerzódés a|áírását megelőzően
EIadónak már megfizetett.
Felek rögzítik, hogy az itt írt összegbe beszámítást nyeń a Vevő á|ta| pá|yázati
biztosítékként 2011. 06. 08-án megfizetett 3'000.000.- Ft, azaz Hárommi|lió forint
is.
Mindezekre figye|emme| E|adó a je|en szerződés a|áírásáva| a 60.000.000.- Ft +

AFA, azaz Hatvanmil|ió forint + ÁrR összeg, mindosszesen 75'000'000.- Ft, azaz
Hetvenotmi||ió forint átvételét e|ismeri és nyugtázza.

Fe|ek rögzítik, hogy a véte|ár fennmaradó 80%-át, mindösszesen 240.000.000.-Ft,
azaz Kettoszáznegyvenmi||ió forĺnt + Árn összeget, mĺndosszesen bruttó
300.000.000.- FĹot, azazHáromszázmi||lő forintot Vevő a kĺÜrített ingat|an részére
torténő je|en szerződés 10. pontjában meghatározott birtokba adásáig köte|es
megfizetni E|adónak.

6.

7.

a.

b.

í
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|V. Az ingatlanértékesítés célja, a Vevő köte|ezettségei

Az E|adó a pá|yázati felhívássa| egyezően tájékoztatja a Vevőt, hogy a |akosság
megfe|e|ő e||átása érdekében az elavu|t, je|enlegi Te|eki téri piac he|yett új, a kor
követelményeinek megfe|e|ő pĺacot kíván fe|építeni. Az adásvétel tárgyát képezó
ingat|an funkciójának igazodnia ke|l a Budapest, Vlll. kerületĺ 35123l11 hrsz. a|att

nyi|vántartott ingat|anon megva|ósuló új |akossági piac rende|tetés éhez.
Felek egyezően rögzĺtik, hogy Vevó az itt írt ,,funkció igazodásra'' figyelemmel
tájékoztatta E|adót, hogy az ingat|anon éle|miszer kiskereskede|mi áruházat kíván
mĹĺkodtetni, ame|y funkciojában megfe|e| a |akossági piac rende|tetésének, és ezért
ahhoz E|adó hozzĄáru|'

A Vevő a pá|yázati kiírásban és jelen adásvéte|i szerződésben meghatározott cé|

ismeretében tudomásu| veszi a kovetkezőket, és amelyek betartására a je|en

szerződésben vá||a| köte|ezettséget:

Az adásvéte| tárgyát képezó 1.a) pontban körÜ|írt ingat|anon a rész|etes rendezési
terv a|apján, annak figye|embe véte|évelo|yan, a pá|yázahi kiírásban és Józsefváros
Kerü|eti 

.Építésĺ 
Szábá|yzatnak (,,JoKÉSZ''-nek) megfe|e|ő, lega|ább 17oo m,

a|apterÜ|etű épÜlet |étesĺtésére vá|lal kötelezettséget, ame|yben kiskereskede|mi
egységeket üzeme|tet.
Ezen be|ül é|e|miszer kereskede|em, információ- és h íradástechnikai kereskede|em,
háztartási cikkek kereskedelme' kulturá|is- szabadidős cikkek kereskede|me, és
egyéb máshova nem soro|ható áru kiskereskede|met folytatható. Felek
megá||apodnak abban, hogy a Vevő nem végezhet kĺzáró|ag ĺtal, i||etve dohány
kereskede|emre irányu|ó tevékenységet.

A Vevő tudomásu| Veszi, hogy a megvásáro|t ingatlanon |egkevesebb 50 (otven)

személygépkocsi számára - a mindenkori nyitvatartási ideje a|att a közforga|om
számára megnyitott - ingyenes parkolót kel| |étesĺtenie.

A Vevő tudomásu| veszi továbbá, hogy az adásvéte| tárgyát képezo 1.a) pontban
körÜ|írt ingatlan - a Vevő á|ta| megépíteni köteles kereskede|mi egység(ek)
megnyitását követően - nem keríthetó e|, a |akosság azt rende|tetésszerűen,
szabadon haszná|hatja a tárgyi ingat|an, valamint a szomszédos |akossági piac
cé|ját szo|gá|ó ingat|an telek engedélyezési terveknek megfelelő megköze|ítése
cé|jábó|.

A Vevő kotelezettséget vá||a| arra, hogy az E|adó á|tal már rende|kezésre bocsátott
elvi építésĺ engedélynek megfe|elő épületet tervez, i||etve épít fe| az 1.a) pontban
köru|írt ingat|anon. Vevő vá||alja, hogy jelen adásvéte|i szerződés a|áírásátó|
számĺtott 100 napon be|Ül az elvi építési engedé|ynek megfe|e|ő, szakmai|ag jól

e|őkészített építési engedé|y iránti kére|met nyújt be, majd annak jogerőre
eme|kedésétől számított két éven be|ü| befejezi az építkezést, és haszná|atbavéte|i
engedélyt szerez az építésügyĺ hatóságtól. A Vevő köte|ezettséget vá||al továbbá
arra, hogy az engedé|yezési tervet minden rész|etében előzetesen egyezteti az
E|adóval annak érdekében, hogy az 1.a) és 1.b) pont szerinti ingat|anokon
megva|ósuló épÜ|etek megfe|e|ően harmonizá|janak egymással.
Ennek megfe|eloen E|adó kote|ezettséget vá||a| arra, hogy az itt írt egyeztetések
cé|jából Vevőve| maximálisan egyÜttműkodik.

A Vevó úgyszintén tudomásul Veszi, hogy az adásvételtárgyát képező 1.a) pontban
rész|etezett ingat|annak és az 1'b) pont a|att korÜ|írt ingat|annak, valamint a fe|épüló
épÜ|etrészeknek egymással megfe|elően átjárhatónak ke|| |enniuk.

9.

a.

b.

d.

e.
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f.

g.

A Vevő tudomásu| veszi továbbá, hogy az 1.b) pont alatti ingatlanon megvalósu|ó
lakossági piac terÜ|etén többek kozött nyers é|elmiszer, me|eg éte| és aprócikk
kereskede|em valósuI meg.

E|adó kotelezettséget vá||a|, il|etve szavatolja, hogy az 1.b) pont a|attĺ ingatlanon
megva|ósu|i |akossági piac terü|etén é|e|miszer-áruházakat, önkiszo|gá|ó-
áruházakat, vagy nagykereskedéseket, nem ĺlzeme|tet, vagy harmadik szemé|ynek
ilyenek üzemeltetését nem engedi|yczi mindaddig, amíg Vevő az ingatlan
tu|ajdonosa, illetve ameddig Vevő a je|en szerződésbő| eredő kotelezettségeit nem
sérti meg.

v. Az ingatlan birtokba adása

10.Fe|ek úgy á||apodnak meg, hogy E|adó a je|en szerződés tárgyát képező 1.a)
pontban rész|etezett kiÜrített ingat|ant 2011. oktober 1' napjáva| köteles Vevő
kizárólagos birtokába bocsátani.
E|adó - a kiÜrítés keretében, i||. annak cé|jábó| - kote|ezettséget vá||a| arra, hogy az
1.a) pontban rész|etezett ingat|anon ta|á|ható va|amennyĺ fe|- és a|építmény bontását
e|végzĺ, be|eértve va|amennyi épÜ|etet; és a hozzá tartozo közműrendsze|t, az
ingat|anon talá|ható engedélyezett és nem engedé|yköte|es novényzet kivágását és
elszá||ítását, a bontási anyag és va|amennyi ingóság e|szá|lítását, i||etve az ingat|an
bekerítését.

Felek megá||apodnak abban is, hogy ha és amennyiben E|adó az|ttírt birtokba adási
kötelezettségét 2011. október 1-i határidőben nem teljesítené, Úgy Vevo 2011.
október 3,|-ig terjedő időre már most póthatáridőt tűz ki E|adó számára a birtokba
adási köte|ezettség te ljesítésére vonatkozóa n.

Póthatáridőben történő birtokba adás esetén' Vévő az E|adóva| szemben
kötbérigénnyel szemben nem é|het, azonban ha E|adó a 2011.oktiber 31-napjáva|

' ' sem te|jesítené birtokba adási köte|ezettségét és a'késede|met rajta kívÜ| á|ló ok nem
indokolja, úgy E|adót a késedelem idejére a vételár nettó összege 1/1000-ének
megfe|e|ő napi késede|mi kötbér terhe|i, ame|yet Vevő jogosu|t a véte|árhátra|ékbó|
|evonásba he|yezni.
Ar' E|adó a birtokba adásĺ határidó betartása érdekében a tőle e|várható
gondossággal köte|es e|járni.

Amennyiben E|adó 2011. november 30-ig nem adja Vevő birtokába az 1,a) pontban
rész|etezett ingat|ant, úgy Vevót megi|leti az elál|ás joga a fog|aló
jogkovetkezményeinek aIkaImazása me||ett.

Fe|ek rögzítik, hogy E|adó jogosult 2011. október 1. e|őtt ĺs a kiürített és bekerített
1.a) pontban rész|etezett ingat|ant Vevó kizárólagos birtokába adni, vagyis az E|adó a
fentebb írt határidők előtt is jogosult a teljesítésre.
E|adó kotelezettséget vállal, hogy a je|en pontban rész|etezetteknek megfe|e|ően
kiĹirített ingat|an birtokba adásáról a kiürített ingatlan bejárását, il|etve birtokba adását
mege|őzően 30 (harminc) nappa| köteles Vevőt írásban értesíteni a birtokbaadás
napjának pontos megje|o|éséve|'
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VI. Az i n gat|a n.nyi lvánta rtásra vonatkozó re nde l kezések

11.Pc. E|adó az 1.a) pont szerinti te|ekingat|an tekintetében a véte|ár te|jes
kiegyen|ítéséig - tu|ajdonjog-fenntartássa| é|, azonban a Fe|ek megegyezésére
tekintette| az E|adő hozzájáru| ahhoz, hogy a tu|ajdonjog-fenntartássa| történő e|adás
tényét a Vevő javára az ingat|an tu|ajdoni |apjának Ill. részén fe|tüntessék.

12. Pę. E|adó vá||a|ja, hogy a véte|ár te|jes kiegyen|ítésekor, vagyis a második véte|árrész
bankszám|áján tortént jóváírását kovetően 3 eredeti pé|dányban 8 napon belu|
bejegyzési engedé|yt bocsát ki, ame|yben vĺsszavonhatatlanu| hozzájáru| ahhoz,
hogy a Vevő tu|ajdonjoga vétel jogcímén 1l1 tu|ajdoni hányadban az ingat|an-
nyi|vántartásba bejegyeztessék saját tulajdonjoga egyidejĹĺ tör|ése mellett.

Vl l. A szerződést biztosító mel lé kkötelezettségek, elá l lás

13.Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy a 7.a. pontban megje|o|t összeg Soo/o-a (fe|e),

azaz30'O}o.ooo.- rt + ÁrA, - mindösszesen 37.500.000'- Ft, azaz Harminchétmi||ió-
otszázezer forint - fog|a|ónak minősĹi|.

A Fe|ek kije|entik, hogy a fogla|o jogi természetét ismerik, ame|y szerint a teljesítés
meghiúsu|ásáért fe|e|ős az adott fog|a|ót e|veszíti, a kapott fog|a|ót kétszeresen
köte|es visszatéríteni.
A szerződés te|jesítése esetén a fog|alót a véte|árba be ke|l számítani. Amennyĺben
azonban a szerzodés o|yan okból szűnik meg, ame|yéń egyik fé| sem fe|e|ős, vagy
mindkettő, a fog|aló visszajár, legkésőbb a megszűnésre okot adó korÜ|mény
bekövetkeztétő| számított 5 (azaz öt) munkanapon be|ül. Késede|em esetén a fog|a|ó
után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamat is jár a
jogosultnak.

14. A Fe|ek megá||apodása szerint a Vevő köte|ezettséget vá||a| arra, hogy az a|ábbi
esetekben a késede|em teljes időtartamára a véte|ár nettó osszege 1/1000-ének
megfe|e|ő napi késede|mi kotbért fizet:

a) amennyiben az építési engedé|y iránti kérelmet a 9.d. pontban meghatározott
időpontig nem nyújtja be,

b) amennyiben az 1.a) pontban meghatározott ingat|anon az épĺtésĺ engedély
jogerőre emelkedéséto| számított két éven be|Ül nem fejezi be az épĺtkezést, és
nem szerez haszná|atbavéte|ĺ engedé|yt az i||etékes építésÜgyi hatóságti|.

15.A Fe|ek megá||apodnak, és a Vevő tudomásu| veszi, hogy Eladót érdekmú|ás
bizonyítása né|kü| a Vevóvel aján|ott tértivevényes |evé|ben kozö|t elál|ási jog i|leti

meg, amennyiben a Vevő a7.b. pont szerinti második véte|árrészletet a 10. pontban
meghatározott birtokbaadás időpontjáig nem uta|ja átazE|adő bankszámlájára.

16. A Fe|ek megállapodnak, és a Vevő tudomásu| Veszi, hogy Eladót az a|ábbi esetekben
1 hónapos póthatáridő kitűzése me|lett érdekmúlás bizonyítása né|ku| a Vevőve|
ajánlott tértivevényes |evélben kozö|t e|állásijog i|leti meg:

a) amennyĺben a Vevő nem kére|mezi az épĺtési engedé|yt a 9.d' pontban megá||apĺtott
határidőben,

b) amennyĺben a Vevő az építési engedé|y jogerőre emelkedésétől számított két éven
belü| nem fejezi be az épitkezést, és nem szerez haszná|atbavételi engedé|yt az
építésÜgyi hatóságtó|.
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Fe|ek rögzítik továbbá, hogy nem minősü| Vevő terhére fe|róható oknak és önhibának
az, ha a jelen szerzodés a|áirását követően - kÜlönös figye|emme| a tervezett áruház
működésére és méretére - jogszabályváltozás fo|ytán nem tudná jelen szerződésben
írt köte|ezettségét te|jesĺteni.

17.A Vevő tudomásu| Veszi, hogy a 15' és a 16. a) pontban meghatározott esetekben a
fog|a|ót e|veszti, kivéve, ha szerződésszegésre Vevőnek fe| nem róható okbó| kerĹll
sor.

18' Je|en adásvéte|i szerződés a|áírásáva| a Vevő fe|tétel né|kÜ| hozzájáru| ahhoz, hogy
ha és amennyiben E|adó a je|en szeződés alapján jogszerűen é|ne az elá||ási
jogáva| úgy a szerződéstő| történő elá||ással egyidejű|eg jogosu|t e|járni a Vevőt i||ető
tulajdonjog fenntartássa| történő e|adás tényének, i||etve az erre vonatkozó
széljegynek az ingat|an-nyi|vántartásbo| történő tor|ése ĺránt, ajánlott-tértivevényes
|evél|e| igazo|va a szerződés fe|mondását.

Vlll. Szavatosság, nyilatkozatok

19. Pa, E|adó akként nyi|atkozik, hogy az adásvéte| tárgyát képezó ingat|an per-, teher-,
és igénymentességéért, a tu|ajdonjog átĺrhatóságáért fettéte| nélküli szavatosságot
vá||a|.
E|adó kije|enti, hogy az ingatlanra vonatkozó rende|kezésijoga nem kor|átozott és az
ingat|anon semmifé|e tartozás nem á|| fenn. E|adó kije|entĺ, hogy az ingatlanon
harmadik személynek sem ál| fenn o|yan joga, ame|y az ingat|an eladását a Vevő
kizáró|agos tu|ajdonjogának megszerzését, i||. az ingatlan Vevő á|tali, je|en szerződés
szerĺnti birtokba véte|ét akadá|yozná, vagy gáto|ná.
Az Eladó szavato|ja továbbá, hogy az ingat|anba a birtokba adás időpontjában
természetes személy nincs beje|entve, az ingat|an tudomása szerint gazdasági
társaságnak és/vagy vál|aIkozónak, más jogi személynek, szervezetnek, stb.
székhe|yét, te|ephe|yét vagy fiókte|epét nem képezi'

20'A Vevo cég ügyvezetője büntetójogi felełőssége tudatában kĺje|enti, hogy cége
Magyarországon bejegyzett, törvényesen mĹĺkodő gazdasági társaság, ĺgy
i n g at|a nszerzésĺ képességét a hatályos jogsza bá |yok nem kor|átozzák.

21.E|adő kije|enti, hogy a je|en jogi.igy|et nem minősü| a Ptk. 203.s (1) bekezdése hatá|y
a|á tartoző fedezetelvo nő szerződésnek.

22.E|ado kije|enti és szavato|ja, hogy a je|en adásvételi szerződés a|áírását mege|őzően
az 1.a) pontban meghatározott ingat|an vonatkozásában kornyezetei kár nem
következett be, és nem történt o|yan esemény, ame|y ĺlyen kár bekövetkezéséhez
vezethet. Eladó kü|onosen, de nem kizáró|ag szavato|ja, hogy az 1.a) pont szerint
ingat|ant ésivagy a ta|ajvizet nem terhe|i szennyező anyag, |egyen az bármi, mint p|.

nehézfém, sav, |Úg, egyéb vegyi anyag, azbeszt, ha|ogenizált és aromatizá|t
szénhidrogén, radioaktív szennyeződés stb. ame|y a fo|ytatni kívánt éle|miszer-
kereskede|mi tevékenységre gát|ó, vagy ti|tó hatást eredményezne.
Szeződo feĺek megá||apodnak abban, hogy ha- és amennyiben az adásvéte| tárgyát
képező ingat|anon fentebb írt szennyeződések á||nának fenn, vagy az építkezés
során háborÚs vagy hadi eseményekbő| származó |ovedékek, robbanóanyagok,
egyéb veszé|yes anyagok, intézkedést ĺgény|ő emberi maradványok kerü|nének e|ő,
Úgy azokat E|adó saját kö|tségén a Yevo ezĺrányú fe|hívását követően ha|adékta|anu|
köteles megszĹinteti és e|távolĺttatni.
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23. Eladó kije|enti továbbá, hogy számára nem ismertek o|yan kozigazgatási rende|etek,
Vagy hatisági kotelezések stb., ame|yek az 1.a) pont szerinti ingatlan je|en
szerződésben meghatározott cé|ra való (áruház építése és műkodése) hasznosítását
kizárnák, akadá|yoznák, vagy egyéb módon befolyásolnák, továbbá nem |éteznek
olyan szaná|ási vagy mĹiem|ékvéde|mi, illetve egyéb rende|kezések, amelyek a je|en
adásvéte| tárgyát képező ingat|anon talá|ható épÜ|etek renoválási vagy szanálási
köte I ezetts égét az i n g at| a n m i n d e n ko ri tu I aj d o n os a számár a e | ő í rn á k.

|X. A Felek egyi'ittm Íi k<idési kĺitelezettsége

24. Tekintette| arra, hogy je|en szerződés a|apján E|adó a tu|ajdonjogát fenntańotta,
E|adó je|en szerzódés aláírásáva|, mint tulajdonos, már most meghata|mazza Vevőt,
i||. hozzájáru| ahhoz, hogy az építésĺ engedély iránti kérelmet Vevő a saját nevében
benyÚjtsa, és ezze| kapcsolatban te|jes jogkörrel eljárjon.

25. Az E|adó és a Vevő kotelezettséget vá||a|nak arra, hogy az egymást érĺntő
kérdésekben egyĹlttműkodnek, és úgy az e|vi, mind az építési engedé|yezési e|járás
során azazokhoz szükséges va|amennyi nyi|atkozatot soron kívul megadják, továbbá
a kivite|ezés során egymás építési e||enórei számára biztosítják a másik építési
terü|et fo|yamatos megtekĺntését.

Szerződő fe|ek a szerződés fenntartása és te|jesítése érdekében tárgya|ásra
köte|ezik magukat arraaz eset(ek)re vonatkozóan, ha harmadik fé| e|óre nem |átható
lépése, tevékenysége veszé|yezteti a je|en szerződésben fele| á|ta| vá||alt határidők
betartását, vagy egyébként a szezódés te|jesĺtését.

.'

X. Vegyes rendelkezések

26. Felek egyezően rögzítik, hogy a szeződés tárgyátképező ingat|an tulajdoni |apján
bejegyzett e|ővásárlási jog nem szerepe|, azonban E|adó kije|enti, hogy jogszabá|ynál
fogva a je|en szerződés tárgyát képező ingat|an vonatkozásában a Budapest,
Főváros t n korm á n yzatot elővásá rlási jog i | |eti meg.

Fe|ek ennek a|apján úgy á|lapodnak meg, hogy E|adó jelen szerződés a|áírását
követő 5 (azaz öt) napon belÜ| jogosult és köteles az e|ővásár|ási jog gyakorlására
jogosultat igazo|ható és bizonyítható módon felhívni e|ővásár|ási jogának
gyakor|ására.

Fe|ek megá||apodnak abban is, hogy a je|en szerződés alapján Vevőt terhe|ő
köte|ezettségek te|jesítésére nyitvaál|ó határidők határnapjai - így külonösen a 9.d'
pontban írt 100 nap, i||. ezek alapján érte|emszerĹĺen a többi, így kÜ|önösen a
szerződés tárgyát képező ĺngatlan beépítésére, és a haszná|atbavéte|i engedé|y
megszezésére nyĺtvaál|ó határido _ az e|ővásár|ási jog jogosu|tja nyi|atkozatának
Eladóhoz va|ó visszaérkezését követő naptól, vagy visszaérkezés hiányában a
nyi|atkozat megadására nyitvaá|ló határidő |ete|tét követő naptó| számítandó, fe|téve,
hogy az itt írt határidőrő| (vagyis a nyilatkozat visszaérkezésének, Vagy ennek
hiányában a nyilatkozat megadására nyitvaá||ó határidő |ete|tének napjáról) E|adó a
Vevőt további 8 (azaz nyo|c) napon be|Ü| ĺrásban értesĺtette.

Az ĺtt írt e|adóĺ értesítés hiányában az értesítési késede|em idejével Vevó számára
nyitvaá||ó teljesítési határidő tovább hosszabbodik.
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27.Szerzódo Fe|ek a je|en szerződés te|jesítése érdekében kapcso|attartó szemé|yeket
jelo|nek ki azza|, hogy az érdeke|t fé| a másik félhez címzett - je|en szeződés
te|jesĺtésével kapcsolatos - nyilatkozatait jogosu|t és köte|es a je|en szerződésben írt
(másik fél á|ta| itt megje|ölt) szemé|yek részére megkÜ|deni, a későbbĺ várható
kovetkezményekre figye|emme| kizáró|ag írásban. Fe|ek írásbe|i köz|ésnek tekintik,
ha a másik fél ĺtt megje|ölt kapcso|attartót az itt ĺrt cĺmen postai úton, vagy e-mai|-ben
értesítik.

Vevő kapcsoIattartója
Név: Tóth Tamás
Cím: Lidl Magyarország Kereskede|mi Bt., 1037 Budapest, Rád| árok 6.
Tel.: 00-36-1-3466-050:Fax: 00-36-1-3466-010
e-mail: bpkelet@lidl. hu

EIadó kapcsoIattartója
Név' Szép Péter
Cím: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Tel.: 00-36-1-459-2574 Fax. 00-36-1-459-2136
e-mail : szepp@ozsefvaros. hu

Az értesítési képvise|ők szemé|ye Vagy az értesítési cím megváltozásáró| a Fe|ek
haIadéktalanuI köte|esek egymást írásban értesítenĺ'

28. A Fe|ek je|en szerződés aláírásáva| kije|entik, hogy hozzájáru|nak képviselőik
szemé|yazonosságának e||enőzéséhez, személyes adataik keze|éséhez, va|amint
ahhoz, hogy e|lenjegyzó Ügyvéd a pénzmosás és a terrorizmus finanszírgzása
mege|őzésérő| és megakadá|yozásáról sző|o 2007. évi CXXXV|. torvény szerinti
ĺ.lgýé|-átvi|ágítást e|végezze, továbbá kotelezettséget vá||nak az ezze| kapcso|atos
nyilatkozatok megtételére. Fe|ek hozzájáru|nak továbbá ahhoz, hogy az e||enjegyző
Ügyvéd a tudomására jutott szemé|yes adatokat és nyi|atkozataikat a
jogszabályoknak megfe|e|ó'en keze|je és táro|ja. A Fe|ek a jelen szezódés
a|áírásával kije|entik, hogy az e||enjegyző ugyvéd e|őzetesen tĄékoztatást nyÚjtott az
el|enőrzés cé|járó|, módjáró| és tarta|máról.

29. A Fe|ek kije|entik, hogy a je|en szerződésse| kapcsolatban a jogugy|etre vonatkozó
jogszabá|yĺ e|őírások tekintetében az e|lenjegyző Ügyvédtő| teljes korű tájékoztatást
kaptak, az Ügylettel kapcso|atban va|amennyi tényt, korÜ|ményt, megvizsgáltak, ezért
akként nyi|atkoznak, hogy nincs tudomásuk o|yan tényről vagy körÜ|ményrő|, amely a
je|en adásvéte|i szerződés semmisségét vagy megtámadhatóságát eredményezné.

30. Fe|ek a jelen adásvéte|i szerződés e|készítésére, el|enjegyzésére, és a Fo|dhivata|
e|őtti e|járásra megbízzák és meghata|mazzák dr. Kővári Bé|a ügyvédet, a dr. Kóvári
Bé|a Ügyvédi |roda tagját (ugyvédĺ iroda címe.1137 Budapest, Ujpesti rakpart 11.
mfszt. 2., Ügyvédi igazo|vány száma.. Ü-ĺ 0085ą, |ajstromszá m. 1217 5).

31. A jelen szerződés e|készítéséve|, e|lenjegyzésével, és a Fö|dhivatalhoz töńénő
bejegyzéséve| kapcso|atos minden költség a Vevőt terhe|ĺ.

32. Fe|ek kijelentik, hogy a je|en szerzódés 2. pontjában hivatkozott vezetékjog
bejegyzésére vonatkozó szé|jegy tor|ésére, és az a|apját képező kére|em
,,vezetékjogként'' történő bejegyzésére az 1.a) pontban meghatározott ingat|an
tekintetében sor kerü|het.

33. Szerződő fe|ek kije|entik, hogy a szeződés 2. pontja szerinti vezetékjog
bejegyzésére vonatkozi szé|jegy tekintetében a szé|jegy törlését, és az a|apját
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képező kére|em ,,vezetékjogként'' történő bejegyzését követően a vezeték
e|he|yezkedését a je|en szerződés 6. számú me||ék|ete szerinti WR 18218 számÚ
közműtérkép rogzĺti.

Szerződő fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben a je|en szerzódés 2. pontja
szerinti vezetékjog bejegyzésére vonatkozi szé\egy törlése, és az,t.a) pont szerinti
ingatlan tekintetében a vezetékjog bejegyzése a|apján a vezeték e|helyezkedése nem
egyezik meg a szerzodés 5. számú mel|ék|ete szerinti WR 18218 számÚ
közműtérképen rögzĺtettekke| és ha- és amennyiben ez a módosított vezetékjog jogi
ésivagy műszakĺ tartalma, vagy bárme|yik (vagyĺs a jogĺ és műszaki tartalom) kü|on-
kü|ön akadályát képezné, vagy az ábrázo|takon kívÜ| egyéb más vezetékjog jogĺ
és/vagy mĹĺszaki tarta|om akadályát képezné a vevő á|ta| tervezett építkezésnek,
vagy azt nagy mértékben ko|tségessé tenné és/vagy a tervezett kereskede|mi
funkciót korlátozná, vevő - fĺgye|emme| arra, hogy a vezetékjogga| való terhelés a
pá|yázat e|bírálása után került az ingat|an-nyi|vántartásba bejegyzésre, akkor Vevő
e|á||hat a je|en szerződéstő| azza|, hogy részére a 7. pont szerint megfizetett összeg
az e|á||ási nyi|atkozatának E|adóva| történt ajánlott tértivevényes |evé|ben történó
köz|ésétől számított 15 (tĺzenöt) napon be|ü| a fog|a|ó a|ka|mazása né|kÜlvisszajár.

Fe|ek a je|en adásvételi szerződést e|o|vasták, azt érte|mezés után, szabad
e|határozásukbó|, minden befo|yástó| mentesen, mint ügy|eti akaratukkaI mindenben
megegyezőt, jóváhagyó|ag - az ellenjegyző Ügyvéd e|őtt, aki az a|áírások va|ódiságát is
tanúsĺtja - saját kezű|eg írták a|á.

Budapest,2011. ....-n

Budapest. Főváros
Vlt l.' kerÍjl eti o n korm ányzat
Dr. Kocsis Maté polgármester

Elado

Készítettem és ellenjegyzem

Budapesten,201l...... .. ......-n".

Vevő
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