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Tisztelt Y árosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A meglijuló Józsefuáros egyľe kedveltebb kerülete a különboző befektetéseknek. A Hoľváth Mihály
téren megindult a volt MATAV szé|ďláz szá||odává töľténő átépítése, ami további fejlődést generálhat
a keľület ezęnrészén és az üres telkek iránti keľesletet is növeli. A Józsefutcában továbbikétlakőház
építése is folyamatban vaÍ|, melyek szintén kedvező hatássäl vannak a környék képének alakulásában,
továbbá a befektetői, lakásvásáľlási szándékot pozitívan befolyásolhatja. Atęlkek éľtékesítéséľe pozítiv
hatást gyakorolhat mégazújépítésű lakások AFA-csökkentése és a CSOK igénybevételének lehetősége
is.

A Buđapest VIII. kertilet, József utc a 27 . szám a|atti, 35204 hĺsz.-ú, 8 1 3 m2 alapteľületű telekingatlan a
Józsefváros Csarnok negyedében helyezkeđik eI, a felujitás alatt álló volt MATÁV székházzal egy
tömbben. Yárhatő, hogy a szálloda közvetlen hatással lehet eľre a telekingatlanĺa valamint a József
utctra ís' Előbbiek okán a telek hasznosításának újragonđolása vált indokolttá.

A jeleĺileg üres telket a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat (továbbiakban: az
onkormĺányzat), az á7ta|a fenntartott intézmények, a tulajdonában á,I|ő gazdasági társaságok és a BRFK
VIII. kerĺileti dol.gozói részére gépkocsi bęállóként üzemelteti. A đolgozók részére a2015. évi béľteti
di I,526,- Ft + AFA/hó. A telek jelenleg egyĺittes hasznosításban Van a szomszédos magánťulajdonú,
Budapest VIII. kerület, József u. 29. szám alatti telekkel. A két telken összesen 45 db beállóhely van,
amelyek teljes kihasználtsággal működnek. A 45 db gépkocsi-beálló hasznosításából aZ
onkormányzatnak 68.670,- Ft + AFA/hó összegű bevétele szźrmazik. A telken paľkolnak továbbá a
Köztertilet-felügyelet és a Józsefuárosi Gazdźllkodási Kĺĺzpont Zľt.Intézményműködtetési Divíziójanak
szo|gá|ati gépjárművei. Ezek térítés nélkül hasznáiljźk a teľtiletet, tekintettel aľra, hogy szo|gá|ati
gépjárművek.

A Budapest VIII. kenilet, József u. 27. szám aÍatti ingatlan forgalomképes építési telek. A Grifton
Property Kft' (Toľonyi Ferenc) tĺtaI e|készített és Gódoľ Lász|ő igazságýgyi szakértő titaI20|6. február
08. napján feliilvizsgált értékbecslés a|apjáĺazingatlan forgalmi értéke 98.130'000,- Ft összegben került
megá|lapitásra,

Az ingatlan építé si őv ezeti be soľolása : L 1 -Vm- 1 .

A Budapest VIII. kerĹilet, József u. 27 . szám alatti iĺgat|an pá|yázat útján történő étékesítése esetén a
nyertes pá|yázónakvállalnia kell,hogy azingatlant a hatályos építésrigyi jogszabályok rendelkezéseinek
me glartástn al beépíti.

,łI -ś"r



/1ř

A pźiyénőnak aj ánlatot kell tennie:

- avételtrra' amely nęm lehet kevesebb apźůyázatikiírásban megjelölt forgalmi értéknél.

Az e\bíráIási szempontok a megajánlott vételar.

Az Önkorm źnyzata nyeľtes pźiyázőva| adásvételi szerződést köt, melyben az Önkormányzat vállalja,

hog1ĺ az ingatlant meg-határożott hatáľiĺĺőn hę|iil a vęvő biľtokába adja, a vevőnek kĺjtelezettséget kell

vĺňłnĺa aiiĺgat|aĺđ"építé'é.", azépítési. és használatbavételi engedély iránti kérelęmbenyújtására.

Javasoljuk, hogy a pá|yázatot az onkormányzat az atábbi feltételekkel hiľdesse meg:

A páiyálzatcélja: a Budapest VIII. keľülęt, József u. f7 . szám alatÍi, 352'04 hĺsz.-ú telek elídegenítésę.

A minimrĺlĺs vételáľ összege: 98.130.000,- pt + Áľ.,q.

A páůy őzat bíľálati szempontj a: a legmagasabb vételáľ.

Az érvényes pát11yánúra vonatkozó kikötés: apá|yázőnalďvevőnek vállalnia kell, hogy:

- atelekingatlan birtokbaadásźúő| számítoItf éven belül jogeľős építési engedélyt szetez)

- a jogeľos építési engedély megszerzésétől számított f éven belül jogerős használatbavételi

engedélyt szęrez,
,- 

avevő gondoskodik a telekhatár kijeloléséről és kerítés építésľől a költségek viselése mellett,

- ajogeľős építéSi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme- esetén a kötbéľ

oss"ěg" ts.ooo.ooo' Ft| a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot

meghälado késedeime esetén a kötbér összege 7.500.000'- Ft, amely kötelezettségek

gar-anciaszerződéssel biztosítandók. A garanciaszeruődésben foglaltak 60 napnál kevesebb

késedelem esetén idoarányosan érvényesíthetők. Az e|őzőeken tul felmerülő késedelem esetén

vęvő által fizetendő napi kötbér mértékę 30.000,- Ft.

Javasoljuk továbbá, hogy a hiľdetmény a Versenyeztętési szabźiyzatbaĺ foglaltak szerint keľüljön

megjelěntetésľe, azza|, hogy a felhívás nyomtatott 9aj1óban, 
fizetős hirdetésként nem kerül

megj elentetésre, de kozzététeke keriI az ingatlan.com hirdetési portálon.

II. A beteľjesztés indoka

onkoľmányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalźlra a

Ytĺosgazđblkodási es-ľenztgyi Ěizottság jogosult, tekintettel arra, hogy azingat|aĺétéke nem haladja

meg a 100 MFt-ot.

III. A dtintés célja, pénziigyi hatása

A telek éľtékesítésévęl az Ónkormáĺyzat azonelvárásait teljesítí, hogy a kerületben t aláIhatő üres telkek

beépítésľe kerüljenek, a kerület arcllata, megítélése javuljon. Amennyiben az iĺgatlan értékesítése

."gto.te''ĺt , azža| az ÖnkormányzatbevétęIre tesz szert. Az értékesítés az Ônkormtnyzat 2016. évi

kdltségvetését kedvezően befolyásolj a.

IV. Jogszabálý környezet

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság az e|őterjesztésben foglaltakľól a Budapest Józsefuárosi

ó*o''.'ä''yzatvagyoĺáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szóló 6612012' (XIJ.

13.) önkormányzaiírendelet (a tovabbiakban: Vagyonľendelet) 1.7. $ (1) bekezdés a) pontja alapján

dönt' mely szerint a 100 millió Ft-ot meg nem hatadó értékű az onkormányzattörzsvagyonába nem

*rtozo,,ágyo,, tulajdonjogán ak átruhźĺzása, vagyoÍ| hasznosítása esętén aBízottság jogosult eljárni.

A Vagyonrendelet 13. $ (l) A vagyonügylet tulajdonosi joggyakor\őjźi a vagyonügyleti érték

határšiza meg, mel1mekmegállapítáša során általános forgalmi adó nélkiil számított értéket kęll

figyelembe venni.

A veĺsenyeztetési eljárás típusait a Vagyorľendelet 7. $.ahatározza meg'
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A versenyeńetési eljarás lebonyolításának részletes szabályaíra az onkormányzat tulajdonźban źůilő

ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának tltruhźntlsára vonatkozó veľsenyeztetési szabáIyairőI
szó|ő 47l20I5. (II. 19.) számí képviselo-testületi határozat (a továbbiakban VersenyeztętésiSzabáIyzat)
irányadő.

A Versenyeztetési szabáIyzat74,pont szerint: A minimális vétęlárat, ha a Kiíró másként nem dönt

a.) első ízben azingat|anértékbecslésében megállapított forgalmi érték l00 %o-aképezi,

b.) második pályázat esetébeĺ az iĺgatlan éľtékbecslésében megállapított forgalmi éÍték7 5 %o-aképezi,
ha az e|só árueľés azért vo|t sikeľtelen, meft az árverés megkezdését megelőzően senki nem regisztrált,

c.) harmadikpá|yázattőI az ingatIan értékbecslésébęn megállapított foľgalmi érték 50 %o-aképezi,ha a
második árverés azért vo|t sikeľtelen, mert az áľverés megkezdését mege|ózően senki nem
regisztrźit,

d.) az eredménýelen felhívásában meghatározott összeg képezi, amerľryiben tĘ pá|ytzatkjírására azért
kerül soľ, mert az eljárás eredménýelen volt, vagy sem az e|só, Sem a második helyľe sorolt
ajánlattevő nem kötötte megaz adásvételi szerzódést'

A Veľsenyeztetési Szabá|yzat 11. pontja értelĺnében: A nyilvános versenyeztetési eljárás kiírását közzé
kell tenni:

a) a Po|gáľmesteri Hivatal hiľdetőtábláján,

b) a Lebonyolító ügyfélfogadźsa szolgáló helyiségeiben,

c) a Józsefuáros címtí lapban,

d) az onkormányzat és alebonyolító internetes honlapján,

e) az onkormányzat és a Lebonyolító rendelkezésére á11ó egyéb internetes hirdetési portálokon,

Đ az a) - e) pontban foglaltaktól túlmenően a Kiíró döntése szerinti más helyen illetve módon.

A Veľsenye ńetésí SzabáIyzaÍ. 12. pontja szerint a hirdetmények kifiiggesĺésénęk időtartama, valamint
a megjelentetés és az aján|atokbenyrijtásának határiđeje között legalább 15 napnak kell eltelni.

Fentiek alapjźtĺ kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az ingatlanok elidegenítésével kapcso|atospá|yźzat
kjirźsáta és apáIyázat feltételeiľe vonatkozó döntését meghozni szíveskedjen.

HłľÁRozłTI JAVÄsLAT

.../f016. (. ...) számú Yárosgazdźllkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . hozzé|áĺu| a Budapest VIII' kerület, Jőzsef u. f7 ' sztlm alatti, 35204 hĺsz.-ú, 81 3 m2 alapterülettĺ
telekingatlan nyilvános, egyfoľdulós pá|yázat útján történő elidegenítéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 21.

2, elfogadja a határozat mellékletét képezo Buđapest VtrI. kerület, József u. 27. szám alatti, 35204
hrsz.-ú, 813 mf alapterülettĺ telekingatlan nyilvános, egyfoľdulós pźilyázat iltján töfténő
elidegenítéséľe vonatko ző pźiyázati felhívást az altlbbi feltételękkel:

a.) a minimális vételár: 98.130'000,- Ft, + ÁFA
b.) a páIyázat birá|atí szempontja: a legmagasabb megajánlott vételáľ,

c.) a pá|y ázőnak,/vevőnek vállalnia kell, hogy :

ca.) a telekingatlan biľtokbaadásátől számított2 éven belüljogerős építési engedélý szęrez,

?/
{,/r ,,
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cb.) a jogeľős építési engedély megszerzésétől sztlmitoÍt f évęn belĺil jogeros
használatbavételi engedélý szerez,

cc') a jogeros építési engedély 'megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a
kötbér összege 15.000.000,- Ft; a jogerős haszná|atbavételi engedé|y megszerzésének 60

napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely
kötelezettségek gaľanciaszerzódés megkotésével biztosítandók. A garanciaszerződésben
foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. AZ
előzőeken túl felmertilő késedelem esetén vevő által fizetendő napi kötbér mértéke
30.000,- Ft.

cd.) vevőnek vállalnia kell a telekhatár sajźlt költségen töľténő kijeltilését.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 21..

3. apźiyázati fęlhívást a47lf0I5. (II. 19.) szźlmű Képviselő{estületihatáľozat l1' pontja szerintteszi
kózzé.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 21.

4. felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Közpoĺĺt Zrt.-t a versenyeztetési eljárás lebonyolítására, és a
páIyázateredményére vonatkozó javaslatát te{essze aYárosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság elé
jóváhagyás végetĹ.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Hatáľidő: 20 1 6. június 30.

A d<intés végrehajtásátvégzo szer:vezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpoĺtZrt,

Budapest' 2016. máľcius 9.

Kovács ottó
v agy ongazdálkodási igazgató
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Páivázati felhívás

A Budapest Főváros VIII. kerĺilet lőzsęfufuosi Önkormáĺyzat a Ytrosgazdá'lkodási és Pénztigyi
Bizottság ....120|6. (.....) számú hatátozata alapjźĺnnyilvános páIyázatot hiľdet a Budapest VIII. kerület,
Budapest VI[., József u.27. száma|atti,35204 hľsz.-ú' 813 m2 alapterületű telekíngatlan értékesítésére.

|. A pő|y ánati felhívás közzététe|e

A pźilyazati felhívást a Kiíľó a Versenyeztetési Szabá|yzat I i. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefoáľosi Polgármesteri Hivatala hiľdetőtáb|áján, a Lebonyolító
ügyfélfogadásra szo|gétló helyiségében, a Józsefuáros című helyi lapban, az onkoľmányzat és a
Lebonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Lebonyolítő szźlmára e|érhető kĺiltségmentes
hirdetési felületękęn, egyéb rendelkezésre álló internetes hiľdętési portálokon tęsziközzé,

A Kiíľó jogosult a veĺsenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélkÍil visszavonni, és
erľől köteles hirdetméný kifi'iggeszteni. A versenyeztetési eljarás visszavonása esętén - amennyiben a
dokumentáciőt az aján|atÍevő ellenérték fejében kapta meg _ a Kiíró kĺjteles az ellenéľtéket visszafizetni'
ApáIyázatí dokumentáció ęllenértékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más esetbęn nem fizeti vissza.

2. Apń|yázati kiíľás adatai

A'pőiyízat kiíľója:

A' pály ázat lebonyolítója :

Apáiyőzatjellege:

A'páiyánat cé|jaz

A pá.Jyőzati dokumentáció ľendelkezésre
bocsátása:

Az ingatlan minimális vételára:

Az aján|ati bĺztosíték tisszege:

Az Ąán|atl bĺztosíték beÍizetésének módja'
szálm|aszálmz

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuárosi
onkormány zat (I 0 82 Budapest, Baľos s u. 63 -67 .)

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1082
Budapest, Baľoss l,:,. 63 -67 .)

nyilvános, egyfordulós pá|y tnat

tulajdonj og átruházts (elidegenítés)

20.000.- Ft + ÁFA

98.130.00o,- Ft+Áfa

9.813'000,- Ft' Az ajáĺ|ati biaosíték bęfizetése
csak magyar foľintban teljesíthető, éftékpapíľral,
garanciaszerződéssel, zá|oglátrggya| nem
helyettesíthető.

áfiúa|ás, a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
Zrt. K&.H Banknál v ezetętt 1 0 40 3 3 8 7 -0 0 0 2 8 8 5 9.
00000006 számí számlájára

f0I6. ápnlis 29. (péntek) f4:00 őra. Az ajźnlati
biztosítéknak a megjelölt hatáľidőig a
baĺ,lkszám|ára meg kell érkeznie.

2016. május 2. (hétf(') 10:00 óľa

Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ ZÍt.
Elidegenítési kodáján

Az ajĺínlati
|ratáľideje:

biztosíték beéľkezésének

A' pő|y ázatok leadás ának hatáľidej e :

A páiyízatta| kapcsolatban további
infoľmáció kéľhető:
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A' pźůy ázattal é rintett ĺn gatlan megtekinthető :

A' pá.Jy őzatok bontásának id őpontj a :

A' pá.Iy ízatok bontás ának helye:

A' pá|y áztt eľedményét megállapító szervezet:

A' pá.tryánalt elbíľálásának határideje és a
várhttő eľedményhĺľdetés :

A' páÄy ánati elj áľás nyelve :

3. A páiyánattal éľintett ingatlan:

Címe:

Helyľajzi szímt
Jellege:

Telek alapterfilete:

Közmű ellátottsága:

Terhei:

Tel. : 06-1 -3 33 -67 8I l IŻf vagy I23 mellék, 06-1 -

216-696r

2016. máľcius 23. (szerda) és 20i6. ápi|is 27,
(szeľda) ktjzött előzetes időpont egyeztetés
a|apjźtn. Időpont egyeztetése ?' Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. onkormźnyzati
Házkeze|ő Irodáj án lehetséges ( 1 084 Budapest,
Tavaszmező u. 2., Te|.', 06-I-210-4928, 06-1.
210-49f9)

2016. május 2. (hétfő) 1 1:00 óra

Józsęfuárosi Gazdálkodásí Központ Zrt., (1083
Budapest, Losonci u. 2. I. em. táľgyalć,.) Az
ajánlattevők a pá|yázatok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľos
onkoľmányzat Képvi selő-tęstülete

2016' június 30.

magyar

Budapest VIII. kerĺilet, JőzseÍ u.27.

35204

építési telek

8i3 m2

összközműves

peĺ-, teher- és igénymentes

Az ingatlanĺa vonatkozó részletes adatokat a pá|yázati kiírás mellékletét képező ingatlanfoľgalmi
szakvélemény tartalmazza. Az ingatlan övezeti besorolása: L1-Vm-1.

Kiíró felhívja a ťtgyelmet' hogy

- a nemzeti vagyonĺól sző|ő fOIl . CXCVI tcirvény 14. $ (2) bekezdése a|apjtn a Magyar Államot
minden elővásáľlási jog.jogosultat mege|oző elóvásáľlási jog illeti meg. Az e|ővásttľlási jog
gyakoľlására a Magyar Allam részéľe fennálló határidő az e|ővásár|ási jog gyakoľlásáľa felhívó
értesítés postára adásanak napjátő| számitott 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991.

évi XXXil. tv.39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Főváľosi onkoľmányzatnak elővásárlási
joga van.

Eladó az ingat|ant a fent megjelölt elővásárlási jog jogosultjának ilyen iľányú nyi|atkozatttnak

kézhezvételétó|, vagy a teljes vételár beéľkezésétő| számitott 5 napon belül adja vevő birtokźtba, attő|

függően, hogy melyik töľténik meg később. Amennyiben az elővásár|ásrajogosultak bámelyike é|ni

kíván elővásárlási jogttva|,űgy azadásvételi szerzódésazelővásár|ásrajogosult ésazeladő közöttjön
|étre ' Ez esetben abeťlzetett aján|ati bizosítékot eladó a nyi|atkozatkézhezvéte|étő| számitott 1 5 napon
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belül visszauta|ja a páIyázat nyertese tészére. A befizętętt összeg után eladó kamatot és bánnely
jogcímen igényelt költséget nem Íizet.

Kiíró tájékoztatja apáIyázőkat, hogy a telek jelenleg a szomszédos, Budapest VI[. kerület, Jőzsef u.29,
szźtm a|atti tęlękkęl egybenyitott, akét ingatlan közcĺtti telekhatar kijelölése és a kęrítés megépitése az
új tulaj donost terheli.

4. A'páiyánat célja, tartalma

Az elidegenítésľe keľĺilő építési telek a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányzat
kizárólagos tulajdonát \śp",i, elidegenítésére anemzeti vagyonľól szóló 2011. évi CXCVI. tv., a
Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyoĺáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő66120|2.(XIJ.13.)önkormányzatiľendelet,valamintaKépviselő.testtilet 4712015.(II. 19.) száma
hatáľozata(VersenyeztetésiSzabályzat)vonatkoz1k.

Kiíľó lehetővé teszi, hogy a vevő a véte|árat

- egyösszegben, vagy

- banki hitel felhaszná|áséya| egyenlítse ki.

A nyeľtes pá|yáző köte|es apá|ytnat elbíľálásáľól szóló értesítés kézhezyéte|ét kĺivető 15 munkanapon
belül adásvéte|i szerződést kĺitni.

Vevő a véte|ár

- egyösszegben töľténő megfizetése esetén _ az ajźnlati bizosíték ĺisszegével csökkentett _ vételarat
az adásv éte|i szerződés megkĺĺtéséig eladónak megťtzetni,

- banki hitel felhasználása esetén, az adásvételi szeľzodés fiiggőben tartással keľtil megkötésre. A
foglaló összegével csökkentett vételár kiegyenlítésére vevőnek 90 nap áll ľendelkezésére. Aze|adő
a tulajdonjog bejegyzésére vonatkoző hozzájźttu|ását a teljes vételár beérkezését követő 5

munkanapon belül adja ki vevő ľészéľe.

Az ingat|an birtokbaadásának idópontja: az elővásárlási jog gyakorlásáľa vonatkoző nyi|atkozat
kézhezvéte|étől' illetve a teljes vételár beéľkezését követő 40 munkanapon belül, attól fiiggően, hory
melyik történik meg később.

Az adásvételi szeľződés megkötésével a vevőt teľhelő kötelezettségek:

a) a telekingatlan birtokbaadásától számított2 éven belül jogeľős építési engedé|ý szerez,

b) a jogerős építési engedély megszerzésétő| számított2 éven belül jogerős használatbavételi engedélý
szętęZ,

c) a jogeľős építési engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbéľ összege
15.000.000'. Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó
késedelme esetén a kötbéľ cisszege 7.500.000,- Ft. A bankgarancia 60 napnálkevesebb késedelem
esetén időarányosan lehívható. Az elózőeken tul felmeľülo késedelem esetén vevó á|ta| fizetendő
napi kötbéľ mértéke 30.000,- Ft.

Az adásv ételi szerződés me gkötéséve l kapcso latban felmerülő ko ltsé gek :

- |.67O,- Ft/személy JÜB eljárási díj,

- 5.500,- Ft + Áfa eljárási díj'

- 6'600,- Ftlingatlan/igylet fiildhivatali eljáľási illeték

A Kiíľó felhívja apáIyázőkfigyelmét, hogy a véte|áratÁFA teľhęli.

A Kiíró kiköti továbbá, hogy

a) a nyeľtes ajtn|attevó visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljáľás soron következő
he|y ezettj ével szeľződé st kötni,
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b) jogosult arra' hogy a versenyezteiési eljárást eredménýelennek nyilvánítsa,

c) szükség esetén az ajtn|attevotő| az ajźnlat lényegét nem érintó technikai.formai kérdésekben
írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az aján|attevő ezzelkapcsolatos írásbelí
váIasza semmilyen formában nem ęredményezheti a veľsenyeztetési eljaľásban tett aján|atában

megfogalmazott fę|téteIek olyan megváItozását, ame|y az énékelés során a bęérkęzett ajánlatok
soľľendj ét módosítaná.

d) aPtk 6:74, $ (2) bekezdése alapján, a pá|yćnati felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezobb
ajánlattevővel szembęn is ferľrtartja a jogtlt ata,hogy ne kössön szerződést.

Az aján|attevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy aKiirő

a) az aján|attételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, amit _ az indok
megjelölésével - a Kiíľás közlésével megegyezo helyeken, az eľędęti benyújtási hatfuidő lejárta előtt
legalább 5 nappal kötęles hiľđetményben megj elentetni;

b) jogosult az ajáĺ|attételi felhívását az ajánlattétęli határidő elótt visszavonni, de eľľől a kiírás
közlésével megegyezó módon az ajánlattételi határidő |ejárta elótt köteles hiĺdetméný
megjelentetni,

c) apźůyázatibiztosítékot a kiírás visszavonás a, az eljárás eľedménýelenségének megá||apitása esetén,

illlętvę-azajánlatok e|biĺá|ásátkövetően-anemnyertes ajánlattevők részéĺe 15 munkanaponbelül
visszafizeti.

d) az ajźn|atibiaosíték után kamatot nem flrzet, kivéve, ha a visszafizetésihattridőt elmulasztja'

e) a nyertes aján|attevő esetébęn a befizętętt biztosítékot az aján|attevő által fizetendő vételarba
beszámitja,

Đ ĺem ťtzeti vissza a nyertes által teljesített biztosítékot' ha a szerződés megkötése a nyeľtesnek
felľóható vagy érdekkörében fęlmerült okból hiúsulmeg. A vevőnek felróhatő okaz is, ha a vételárat

banki hitel felhasználásával kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt határidőben nem kapja meg,

vagy aZ a fizetésihatáridő napjanak 24 őráig nem érkezik meg eladó bankszámlájára'

5. Az ajánlat benyújtásának előfeltételeĺ

Az ajánlat benyújtásának elengedhetetlen feltétele az ajánlati biĺosíték hatáľidőig tör1énő befizetése'

A Kiíró az ajáĺ|ati biztosítékot a pźiyázati felhívás visszavonása, az eLjárás eľedménýelenségének
megá||apítása esetén, illetve - az ajźn|atok elbírálását követően - a nem nyeľtes ajánlattevok részére

köteles 15 munkanapon belül visszafizetni.

A pźiyázaton való részvétel további előfeltétele, hogy az aján\attevó megismeľje a pá|yázattátgyát, az

ajźn|attéteIfeltételeit - vagyis apá|yázati dokumentációt _ és aztmagára nézve kötelezőnek tekintsę.

A Nemzeti Vagyoĺľól sző|ő 2011. évi CXCVI. tĺirvény 11. $ (10) bekezdése a|apjáĺ, apáIyźnaton csak
átlltlthatő szervęZet vehet részt.

Az ajźn|at benyújtási hatźLÍidő leteltét követően ajánlatot a Kiíľó nem vesz át.

6. A pá|yízaton ttiľténő ľészvétel feltételeĺ

Az aján|attevő ľészt vehet a pá|yázaton amennyiben:

a) az aján|ati bizosíték összeget határidőben megfizeti, és az beérkezik a Kiíľó által megjelölt

bankszámlára,

b) az ajźlnlatok leadásának hatánđejéíg az aján|atát benyujtja.
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7. Az tjáĺnlat taľtalmi ktivetelményei

Az aján|attevőnek:

a) az aján|atban közölnie kell a nevét/cégnevét, |akcímétlszékhelyét, adószámét, adóazonosító jelét,
cég esetében cégtregyzékszámát, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszźtm|a számát, az
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkęzik.

b) az aján|athoz csatolni ke|| az ajtĺn|ati biĺosíték befizetéséről szóló visszavonhatatlan banki átutalást
vagy a bankszámla kivonatot.

c) az ajźtn|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy vállal1-a a PáIyázati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leíľt szerződéskotési és eryéb feltételeket,

d) az ajánl'atban nyílatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozóan a 2015. évi CXLil' t<irvény 62. $ és 63.

$-ban foglaltkizárő körülmények nem állnak fenn.

e) az aján|atbanny1|atkozĺía kell arról, hogy adó és adók mőďjára behajtható köńartozása nincs. E
nyĹIatkozat mellé kęll csatolnia a NAV igazolrástú arról, hogy nem á1l fenn koaartozása.

Đ az aján|atban nyilatkoznia kell aľról, hogy Kiíróval szemben bérleti dij tartozźsa nincs, továbbá a
Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nęm teljesített kötelezettsége nincs.

g) az ajánlatához csatolni kell a tarsaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
képviseletére jogosultak a|áirásí címpéldányának eredęti pé|dáĺyát vagy híteles másolatát.

h) az aján|atban nyilatkoznia kell anó|, hogy nem źil vége|szémolás alatt, ellene csőd-, illetve
felszrámolási elj árás nincs folyam atban.

Đ az ajáĺiatbannyilatkoznia kell a:ról, hogy a nęmzeti vagyorľól szőIó 20Í1. évi CXCVI. törvény 3.

$ (1) bekezdés i. ponda szeľint átláthatő szervezetnek minosül.

Az aján|attevőnek a pźúyázati eljáľás során benyújtott aján|atát, tovźtbbźł az aján|at mellékleteként
benyújtott valamennyi nyi|atkozatát cégszerű aláírássa| kell ellátnia. Cégszeru a|áírźs során a cég
képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek a társaság kézze|, vagy géppel írt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve a|á ĺevétlnevüket önállóaďegyüttesen iĄalír1ć/ľ- a|á a hitęles céga|ákási
nyilatkozatuknak megfelelően.

A Lebonyolító ajánlott, téľtivevényes levélben, határidő kitűzésével felszólíthatja az aján|attevőt az
ajánlatta| kapcsolatos formai vagy tarta|mi hiányosságok pótlására, ameĺmyiben a sziikséges
nyilatkozatokat, igazolásokat nem megfelelően, illetve nem teljes köľűen csatolta. Amennyiben az
ajánlattevő a felhívás kézhęzvétę|ét követően az abban megjelölt határidore a hiáný nem' vagy nem
teljes körűen pótolja, ugy aján|ataa hiánypótlási hatáľidő elteltének napját kĺjvető naptól érvénýeleĺľrek
minősül' és apá|yázat további részében nem vehet részt.

A Lebonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról, a Iĺánypőtlási hatáľidőľől
egyidejű|eg, közvetlenül, írásban köteles tájékońatni az összes aján|attevót.

A hiánypótlás nem te{edhet kl az ajáĺ.iat módosításara.

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

a) az ajän|ati biztosíték osszege apályázati|<lírás 2. pontjában meghatározott hatáľidőn belül nęm kerül
jőváirásra a Kiíró bankszám|ájáĺ,

b) nem jelöl meg vételárat'

Amennyiben aján|attevó nem jelöli męg a vételaľ megťrzetésének módját, Kiíró úgy veszi, hogy azt az
adásvételi szerződés megkötéséig egy összegb en ťlzeti meg
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8. Az ajánlat formai követelményei

Az aján|attevonek aján|atźúegy eredeti és ery másolati példányban kell ęlkészítenie, feltüntętve az adott
példányon az,,Etedeti ajtn|at" és ,,Másolati ajźn|ať, megjelölést, melyeket ki'ilön - ktilön sértetlen. lezáľt
borítékban kell benvújtania. A példányok kijzöttí eltérés esetén az eľedetĺ példány érvényes.

Az ajáĺlat első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitöltött ,,Jelentkezési lapot'', a második oldalon a

kitöltött ,,Ajźn|ati összesítót''' kÍilönös tekintettel a megajánlott vételár és megfizetési módjának
megjelolésérę. Ezt követően kell elhelyezni az ajtnIati felhívás mellékletét képező éľtelemszerűen
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban részletęzett valamennyi dokumentumot. Az
ajánlattevőnek kĺjzölnie kell a benýjtó nevét, lakcímét (székhelyét), ahová a pä|yázatí eredmény
közlését kéri, tovább ä azt abankszámlaszámot és a banksz ám|akeďvęzméĺyezettjéĺek nevét illetve más
azoĺositőját, ahova az ajáĺ|ati biĺosíték (bźtĺatpénz) visszautalását kéri, amermyiben nem nyertese a
pá|yázatnak.

Az ajdnlat és az összes melléklet minden oldalát _ összefiĺzve, az oldalak számĺínak
dokumentálásával - fo ly am ato s szám o zás s al ke ll e lldtní'

Az iratokat magyar nyelven, |ezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benýjtani. A borítékra |ĺzárőIag apá|yázattárgyát kell ráírni, az a|ábbiak szerínt:

,,Budapest YIII. keľület, József u.27. szálm alatti telek elidegenítése - pá.lyízat',

A Lebonyolitó |ezátat|an vagy sérült borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az ajźln|attételi határidőn tul
benyrijtott ajánlatot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az ajtłn|attevő a pá|yźlzati e|járás báľme|yik szakaszttban meghatalmazott iltjźln jttr e|, a

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti pé|dányźń is mellékelni kell az
ajtn|athoz. A polgáń peľrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196.$-a szeľint a teljes bizonyító erejű
magánokíratn ak az a|ábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg íľta és a|áirta1'

b) két tanli az okiľaton a|áirásávaligazo|ja, hogy a kiállító a nem źúta|airt okiľatot előtttik irtaa|á,vagy
a|źtirását előtttik sajátkezu a|áíľásźnak ismeľte e|; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fęl kell
tüntetní;

c) a kiállító a|áiľásavagy kézjegye az okiratonkozjegyző által hitelesítve van;

d) a gazdá|kodó szervezet źútaluz|eti körében kiállított okiratot szabáIyszeruen a|źiták;

e) Ĺigyvéd (ogtanácsos) az źita|a készítętt okirat szabályszeľű ellenjegyzésével bizonyitja, hogy a
kiállító a nem á|ta|a írt okiratot előtte ílta a|á,vagy aláirását előtte saját kezii a|áírźsának ismerte el,
illetőleg a kiállító minosített elektľonikus a|áirásáva| aláírt elektronikus okiľat tartalma az igyvéd
áIta|készitettelektronikusokiratévalmegegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiá||ítőjaminősített elektronikus a|áírźst helyezett el.

Ha az aján|attevő gazdáLkodó szęrvęzęt, apá|yázatí eljárás soľán nevében nyilatkozatot a cégjegyzékben
felttintetett képviseleti joggal rendelkező szeméIy, vagy e személy meghatalmazottjatehet,

9. Az aján|at módosítĺísa

Azajźn|attevo azaján|attételi hatáľidő|ejáÍtáigmódosíthatja vagy visszavonhatja pźůyázati aján|atźú, az

ajtn|attéte|ihattrido|ejátát kĺjvetően azonbana benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

Azaján|ati kötöttség azajánIattételi határidő |ejártánaknapjáva| kezdodik.
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10. Ajánlati kötöttség

Az aján|attevő legalább 60 napig teľjedő ajfullati kötöttséget köteles vállalni, amely az aján|attéte|i
határidő |ejártáĺaknapjával kezdődik. Az ajćtn|attevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kilrő az
ajánlatok eredményének megállapítására vonatkozó határidőt elhalasztotta, tryy váIIaIja az ajźnlati
kotöttség meghosszabbítását a ptiyázat eľedményének megźů|apítására vonatkozó hatáľidő
elhalasztásának napj ai szánáva| megegyezően.

Az ajánlati kötöttség tartalmának meghatározására a Polgári Torvénykĺinyv rendelkezései irányadóak,
ktiIönĺjs tekintettela 6:64. $'

Az aján|at olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely a torvény aLapjźn
lényegesnek tekintett szerződéses ęlęmeket tartalmazza s egyéľtelmÍien kitűnik belőle, hogy az abban
foglaltak ügyletkotési akaratot tükľĺĺznek, tehát a nyilatkozó - ajtnlata elfogađása esetén - azt magáĺa
ĺézve kötelezonek ismeľi el.

Az aján7ati kötottség azt je|enti, hogy ha a másik féI az aďott idohatáron belül az aj ánlatot elfogadj a, a
szerződés a torvény rendelkezése folytán létĘön. Az aján|at megtételével tehát függohelyzet alakulki,
amely az ajáĺIati kötöttség leteltével ér véget.

Amenĺyibeĺaz aján|attevő az ajánlatikötöttségének iđeje alattaján|atátvisszavonja, abeťlzetett ajáĺ:-J.ati

biztosítékot ęlvęszti.

A Kiíró az ajáĺ|atí biztosítékot a páIyázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménytelenségének
megá||apíttlsa esetén, illetve _ az ajánlatok elbírását kovetően - a nęm nyertes ajánlattevők részére
köteles 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíró az ajfullatibiztosíték után kamatot nem ťrzet, kivéve,
ha a visszaf,l zetési határidőt elmulasai a.

1 1. A pályázatok bontása

Aptiyázatiajánlatokat tarta|maző zártbontékok felbontását a Lebonyolítóvégzi apá|yázatí felhívásban
megjelolt időpontban. Az aján|atok felbontásán, a Lebonyolító képviselójén kívül az ajánlattevők,
illetvę meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi
igazolváĺy, meghatalmazás) igazolni kell.

Az ajźn|attevők a bontás időpontjáróI külön értesítést nem kapnak ' Az aján|atok felbontásán jelen lévők
j elenlétiik igazo|tsár a jelenléti iv et kĺak aIá.

Az aján|atok felbontásakoľ a Lebonyolító ismeľteti az ajźln|attevők nevét, lakóhelyét (székhelyét), az
általuk felkínált vételár ajtn|atot, a véte|ár megfizetésének módj át.

Az ajtn|attevo a fenti adatok ismeľtetését nem tilthada meg.

A Lebonyo|íto az ajánlatok felbontásáľó|, az ajén|atok ismertetett taľtalmáľól jegyzőkĺinyvet készít,
amelyet az ajánlattevőknek eľre vonatkoző igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzőkonyvet a

Lebonyolító képviselóje és a jeg1zőkĺinyvvezető irja a|á, és a bontáson megjelent ajánlattevők kozül
kijelöltek, peďig a|tirásukkal hitelesítik.

|2. A' páiy átzat érv ény telensé geinek esetei

A Lebonyolitő az ajáĺ|atok bírálatakor megállapitja,hogy me|y ajánIatok érvénýelenek, és ez a|apjźn
tesz javaslatot a Kiíľónak az aján|atok érvénýelenségének megti|apitására. A Kiíró érvénýelennek
nyilvánítj a az aján|atot, ha

a) art ak'lírásban meghatáĺozott, illetve szabá,|yszetuen meghosszabbított ajánIattételi határidő után
nyújtották be.

b) ań' o|yanajźn|attevonýjtotta be , aki azonkormányzattal szembeni, korábbí fizętésikötelezettségét
(helyi adó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette.
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c) aZ aján|attevő abinosítékot nem, vagy nem az e|őirtaknak megfelelően bocsátotta ľendelkezésre.

d) a kiírásban szeľeplő adatokat, igazolásokat nem' vagy nęm az eloírásnak megfelelően csatolta,
ídeértve, ha az ajźn|attevő nem csatolta anól szóló nyllatkozatát, hogy nincs köaartozása (adő-,
vám-, társadalombiaosítási járulék és egyéb, az á||at.lháztartás más alľęndszereivel szemben
fennálló fizetési kötelezettsége),

e) az ajánIat nem felel meg a kiíĺásban meghattrozott feltételeknek vagy az aján|attevő nem tett a

kiírá sban fogl altaknak megfe|elő aj ánlatot,

Đ az aján|aÍtevo valótlan adatot közölt.

g) az aján|attevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes körűen tett eleget'

h) olyat aján|at érkezett, amely ameghatźlrozott ťtzetési feltételektől e|térő ajáĺIatottartalmaz.

Az e|járás további szakaszábaĺ nem vehet részt az, aki a)-c) pontokban foglaltak szerint érvénýelen
ptiy źnati aj án|atot tett.

13. A pályázatl ajőn|atok elbírá|ásą az e|bíráiás szempontjai

A pá|yázati ajźtĺiatokat a lehető legrövidebb időn belül el kell bíľálni. A páIyázat eredményének
megá||apitására vonatkozőhatźtridő egy alkalommalmeghosszabbítható. Azujhatźlridoľől' illetve arľrak
fiiggvényében az ajtln|ati kĺitottség időtanamának meghosszabbítéLsźró| a Lebonyolító köteles ajźnlott
levélben tájékońatnt az összes pźiyázőt.

A Lebonyo|itő a pá|yźlzatí felÍĺvásban meghatźrozotÍ értékelési szempontok alapján bírálja el és

ľangsorolja az érvényes pá|yázati ajćn|atokat, szükség szerint szakétok bevonásával.

Az e|bíráůńs fő szempontja:

. az ajĺĺnlott vételáľ iisszege.

A Kiíľó a pá|yázati felhívásban igényelt iratokon és adatokon tulmenoen is jogosult megvizsgźini az
ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok
eľedetiségét is ellenőľizheti.

A Kiíró szükség esetén az aján|attevőtő| az ajáĺ|at lényegét nem érintő technikaĹformai kérdésekben,
írásban felvilágosítást kéľhet aĺĺrak előľebocsátásával, hogy az aján|attevó pályáző ezzel kapcsolatos
írásbeli vźůasza semmílyen formában nem ęrędméĺyezhetí az ajáĺ.ĺatában megfoga|mazott feltétęlek
olyan megvá|tozását, amely apá|yázat soľán a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíľó a
felvilágosítás kéréséről, és annak tarIa|márőIhaladéktalanul írásban értęsíti a t<jbbi ajánlattevőt.

A páiyázat nyeľtese az, aki a pá|yázati felhívásban rogzitett feltételek teljesítése mellett a vételtr
összegéľe a legmagasabb ajánlatot tette. Amenĺyiben a legmagasabb vételárra több ajtlnIat is éľkezik
apźiyázat lebonyolítój a az azorlos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb vételttrat megajánló
ajánlattevőknek lehetőségük, van a vétęIána licit formájában újabb ajánIatot, ajánlatokat tęnĺi. Az
induló véte|tlt abeérkezętt legmagasabb vételár ajáriat, a licitlépcső 10.000,- Ft, azazTizęzęr forint,
negatív lícit nem lehetséges. A licit nyeľtese az, az ajtn|attevő' aki a legmagasabb összeget aján|ja.

A versenytárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet a Lebonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzőkönywezető, a lebonyolító jogi képviseloje és az ajánlattevők jelen lévo képviselói irnak a|á.

A LebonyoLítő az ajánlatok értékeléséről jegyzokönyvet (a továbbiakban: értékelési jeg1zőkönyv)

készít, amely tarta|mazza:

a) a pá|yázati e|járás ľövid ismertetését, abeérkezett ajánlatok számát,

b) abeérkęzętt ajánlatok ľövid éľtékelését,

c) a legjobb aján|atravonatkozó javaslat indokait,

d) az ellenénék (vételáľ) meghattlrozásanak szempontjait (ideértve a véÍęItÍat befolyásoló
kĺjtelezettségvállalásokat),
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e) a kikotött bifosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ adöntésekindokát,

g) a pá|yázati eljarás eredményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt pá|yázó

megjelölését, ha erre mód van,

h) ablrá|atbaĺ közľenrűködók titaI fontosnak tartott köľüĹményeket, tényeket.

14. osszeférhetetlenség

ApáIyázati eljárás soľán összeferhetetlenséget kell megállapitani,ha apá|yázatok elbírálásában olyan
természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is ajźn|attevó, vagy

a) annak közeli hozzátartozőja (Ptk. 8: i . $ (1) 1. pont),

b) annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja,

c) annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkozatőja, vagy foglalkoztatottja,

d) ha bármely oknál fogva nem várható el tóle azigy elfogulatlan megítélése.

15. A pályázatl e|járás érvénytelenségének és eredménytelenségének esetei

Érvénytelen a pá|yázati elj árás, ha

a) apáIyázat elbírálásakor az osszeférhetetlenségí szabá|yokat megsértették,

b) valamelyik ajánlattevő az e|jáĺts tisńaságélt' vagy a többi ajánlattevo érdekeit súlyosan séľtő
cselekméný kövęt el.

A kiíró eredménytelennek nyilváníthatj a az eljźrást,ha

a) nem éľkezett ajźn|at,

b) kjzárőlagérvénýelen ajánlatok érkeztek,

c) az egyik aján7attevo sem tett a pźúyázati felhívásban foglaltaknak megfelelő aján|atot,

d) a kiíľó aze|járás érvénýelenítéséről döntött.

Eređménýelen eljáľás esetén a kiíľó dönt a további vagyonügyleti eljárásról.

16. Eľedményhĺľdetés, szerződéskötés

Apźiyázat eredményéľől a Kiíró legkésőbb 2016. június 30-ig dönt, amelyről Lebonyolító 15 napon
belül valamennyi aj ánlattevőt íľásban értesíti.

Kiíľó a páIyázat nyertesével a jelen dokumęntáció 4. pontjában meghatározottak szerint adásvételi
szerződést köt.

A nyeľtes páIyáző visszalépése esetén az e|adő jogosult a pźůyźnati eljárás soľon következő
helyezettjével adásvételi szerződést kötni, amennyiben a pźiyázat eľedményének megállapításakor a
másodiklegjobbaján|atmeghatározásrakertilt.

A nyertes aján|attevő esetében a befizetett biĺosíték az aján|attevő éL|ta| fizetendő vételár összegébe
beszźtmitásrakeriil, azonbanhaaszerzódés megkötése azajźn|attevónek felľóható, vagy éľdekkörében
felmeľült más okból hiúsul meg, aján|attevő a biztosítékot elveszti' Az elvesztett biaosíték a Kiírót illeti
meg.
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17. Egyéb ľendelkezések

Azingat|anmegtekinthető a Kiírás f .pontjábanmegjelölt időpontban, de a megtekintés előtt két nappal
a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. onkormányzatí Házkezelő kodájának munkatársáva|
tęlefonos egyeńetés szükséges a kövętkęző tęlefonszámokon: 06 I210-4928,210-4929,fI0-4930,2I0-
4766.

Az ajźn|attevő azajźnIatok felbontásáig koteles titokban tartali az ajźn|attnaktarta|mát,továbbá a Kiíró
áIta| a ľészlętes dokumentációban vagy báľmely módon rendelkezésére bocsátott minden téný,
információt, adatot kötęles bizalmasan kezelni, aÍrőItájékoztatást harmadik személynek nęm adhat.Ez
a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzorcíális aján|at esętén a ľésztvevőkke| való
kapcsolattartásra. Ha az ajźn|attevő vagy az érdekkörébęn álló más személy a ptiyźzat titkosságát
megsértette, a Kíirő az ajánIattlt érvénýelenĺek nyilvánítja.

A Lebonyolítő az aján|atok tartalmát apá|yázat|ezárásáíg titkosan kezeLí, tartalmukról felvilágosítást
sem kívtilállóknak' sem a pályázatonrésfuevőknek nęm adhat.

A Kiíľó az ajánlatokat kĺzźrőIag elbírálásra haszná|hatja fel, más célú felhasználás esetén az
ajánlattevővel kĹilon meg kell arľól állapodnía.

A Kiíró apá|yázati eljárás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig megoľizni,
tovthbáilyenjellegű ellenőrzés esętén aze||enorzést végző szerv' személyek rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabá|yozott kéľdésekben a Budapest Fováros VIII. keľiilet Józsefvárosi
onkormányzat Képviselő-testülętének471201'5. (II. 19.) száműhatźrozata,valamint a vonatkozó egyéb
jogszabá|yok rendelkez ései az irányadóak.

Budapest, 2016... ...
Józsefu árosi onkormányzat

ne véb ęn elj aró Józs e fváľo s i G azđá|ko dási Közp ont Zrt.
..... sk.

Męllékletek:
1. számí melléklet: Jelentkezési lap
2. számu melléklet: Ajánlati összesítő
3. számumelléklet: Nyilatkozatvégelszámolásról, csődeljárásľól, felszámolásľól
4. szźlmtl melléklet: Nyilatkozat a pźńyázati feltételek elfogadásáró|, szerzódéskötésről,

ingatlanszerzési képessé gró|, ajźn|ati kotöttségről
5. számű melléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajthatőkoztartozásról; Kiíróval szemben

fęnnálló l'artozásró|
6. száműmelléklet: Nyilatkozat pénzllgyialkalmasságról
7. számű melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámľól
8. számű melléklet: Nyilatkozat át|áthatő szeľvezetrő|
9. számllmelléklet: Nyilatkozat apá|yźnaton meghirdetett ingatlan megtekintéséľol, állapotának

megismeréséľől
10. számu melléklet: Adásvételi szeľződés tervezet fi'iggőben tańássa|

II. száműmelléklęt: Adásvételi szerzodéstervezet fiiggőben taltással(banki hiteles)
12. szám,lmelléklęt: osszefoglaló a benyújtandő aján|at foľmai és tartalmi követelményeiľől,

táiékońatásaztlt|áthatószeÍvezetfoealmáról
13. számumelléklet: Értétbecstes
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Társaság neve, cégformája:

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

Statisztikai számjel:

C égnyilvánt artási száma:

Ađőszáma:

Szám|av ezető bankjának neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meghatalmazott never:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mailcíme:

1. számú mellék]et

Budapest,

Budapest VIII. keľület, Józsefu.27. szím alatti telek elidegenítése

Jelentkezési lap

p á|y áző a|źir źsa/ cégszeru a|áírás

,,i

č
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2. számú męllélet

Budapest \łII. keľiilet, József u. 27 . szám alattĺ telek elidegenítése

AJÁNLATr ÖssznsÍľo

Alulíľott... ...(névltársaság neve) a
Budapest VIII. kerület, József u. 27. szőm alattĺ telek elidegenítésére kiírt pá|yázatra ajánlatomat az
alábbiakban foglalom össze:

Megajánlott vételar: .......Ft

A vételár megťrzetésének módja:

Budapest,

pźiy áző a|áírásal cé gszerťi a|áir ás

J'j
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3. számú melléklet

Budapest VIII. keriileto József u. f7. szám alattĺ telek elidegenítése

NYILATKOZAT
vége|számolásľól' csődeljáľásľól, fe|számolásľól

A|ulíľott. ...... (táľsaság
neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság

. végelszámolás alatt *áI|lĺemáII
o ellen csődeljárás folyamatban *vaďnincs

o ellen felszámolási eljárás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

páIy tuó aláir ásal cégszerii a|źirźĺs

A *-gal megjelölt ľésznél a megfelelő szĺiveg a|źlhűzanđő.

17/
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4' számú męlléklet

Budapest VIII. keľület, József u.27. szím alatti telek elidegenítése

NYILATKOZAT
a páilyáľ;ati feltételek e|fogadásáľ ó|, szerződéskiitésľől, ingatlanszeľzési képességľől, ajánlati

kiittittségľől

Alulíľott'..
(névltĺársaság neve) kijelentem, hogy a ptůyázat tárgyttt ľészletesęn megismertem, az ajánlattétel
fe ltétel e it, a p áiy źuati ki írást magamľ a nézv e köte le zőnek e lfo gadom.

Kijelentem, hogy Magyarországon ingatlanszerzésre jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pá|yázati fęlhívásban foglalt ó0 napos ajánlati kötöttséget vállalom.

Budapest,

p źiy áző a|źĺir ásal cégszeríi a|źĺír ás

18\t, I
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5. számú melléklet

Budapest VIII. kerület, József u. 27. szäm alatti telek elidegenítése

NYILATKOZAT
kiíľóval szemben fennálló tartozísrő|

Alulírott (név) mint a
(társaság neve) vezető tisztségviselője

kijelentem, hogy az aj ánlattevőnek,

- Kiíróval szemben tartozása (helyi adó, béľlęti díj stb) * vanl nincs;
- Kiíróval szęmben szeľződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * vaď nincs.

amelyeket az alábbi okiĺatokkal igazolok:

1.

2.

Budapest,

pá|y tnő a|źúr tsal cé gszęru a|áir źs

A *-gal jelĺilt ľésznél a megfelelő szoveg a|áhtnandó.
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6. száml,l melléklet

Budapest VIII. kerůilet, József u .27. szátm alattĺ telek elidegenítése

NYILATKOZAT
pénzügyi alkalmasságró|

Alulírott (név) mint a
(táľsaság neve) vezető tisztségviselóje,

kijelentem, hogy a pá|yázat tárgytlt képező ingatlan vétę|źtrának megfizetésére képes vagyok, a
szükséges anyagi eszközök ręndelkezésemľe állnak.
A számlavezetóbaĺ.iłná| az e|mllLt 1 évben sorban állás nem volt, amelyeket az alábbi okiratokkal
igazolok:

1......

a

Budapest,

p á'|y áző a|áír ás al c é gszęru a|áír źs
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7. számú melléklet

Budapest VIII. kerĺilet, József u.27. szálm alatti telek elidegenÍtése

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéľől és bankszámlaszámľól

Alulíľott /névl mint a . '. .. ... ' ' '. (társaság
neve) vezető tisztségviselője kérem, hogy a Pźiyźzatta| kapcsolatos mindennemű nyilatkozatot,
felhívást, értesítést, vagy más információt, valamint a PáIyázattal kapcsolatos esetleges jogvitában
minden értesítést, idézést és bíľósági határozatot, stb. az alábbi címre kéľem postázni:

Cimzett:..

Amennyibeĺaz áĺtalam a fentiekben megjelölt cimzett a fenti címen aziratot nem veszi át, ennek
következményeit a gazdasági társaság váI|alja. Tudomásulveszem, hogy amennyiben a cimzett a fenti
címen az értesítést nęm veszi źlt, az értesités a postara adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek
minősül.

ApáIyázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásárlásźra fordított osszeget
kérem az a|thbi bankszámlaszámĺa visszautalni:

B an kszám lav ezeto p énzintézet:,

Bankszámlával ľendelkezni jogosult:
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

pá|y tző a|áír ásal cégszeru a|źłirás
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8' számú męlléklet

Budapest VIII. keľület, József u. f7. szálm alatti telek elidegenítése

NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy cégünk a nęmzeĹi vagyonról szőIő f0I1. évi CXCVI. törvény 3' $ (1)

bekezdés l. pontja szeľinti

a.) źtt|áthato szeľvezetnek m inő sül.

b.) nem minősül át|áthatő szervezetnek.

(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

A jelen nyilatkozatomat a szervezet vezető tisztségviselőjeként btintetőjogi felelősségem teljes
tudatában teszęm.

Budapest,

páIy źnő a|áír ása| cé gszeru a|áír ás
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9. számú melléklęt

Budapest VIII. keriilet, József u. f7. szám alatti telek elidegenítése

NYILATKOZAT
a pä|yízaton meghirdetett ingatlan megtekintéséľől' állapotának megismeľéséľő|

Alulírott a pá|yázaton meghirdetett Budapest VIII. keriileto Jĺízsef u . f7 . szám alatti telket előzetesen
egyeztetett időpontban megnéztem, az á||apotát és aľra vonatkozó műszaki tájékoztatźst megismertem.

Budapest,

pźůy źnő a|áír źsa/ cé gszeru a|áir ás
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10. számú melléklet
eoÁsvÉrrĺI sZERzőDÉs

függőben tartással

amely létrejott egyrészről
Budapest Főváľos VIII. keľĺitet Józsefváľosi Onkoľmányzat (székhelye: 1082 Buđapest, Baross u.

63-67., ađőszáma: I5735715.f.42, KSH.száma: I57357t5-84I1-321-01, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármesteľ) képviseletében eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (szék,hely: 1082 Budapest,
Baross u' 63-67., adősztlma:2529f499-2-42,cégsegyzékszáma:01.10-048457; KSH száma:25292499-
683f-|14-0I, képviseli: ....), mint eladó (továbbiakban: eladó)

másľészről
..... (székhelye: ..'....'.; cégje gyzékszáma: .....; adőszźlma:
képviseli: ..), mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az a|u|írott napon és helyen, az a|ábbi feltételękkel:

statisztikai számjele: .'.....;

1.

EIőzmények

1.1' Budapest Fováros VIII. keľület Józsefuárosi Önkoľmányzat Yárosgazdáikodálsi és Pénzügý
BizottsĺĹg ...ĺ2016. (.......) szám,6 határozata a|apján egyfoľdulós, nyilvános ptiytnatot irt k,':'

Budapest VIII. kerület 35204 Ltrsz.-í, az iĺgat|an ĺy1|vántartásban Budapest VIil. kęľtilęt' Józsęf
u. f7 . szám alatti tęlek értékesítésére azíĺgat|anbeépítési kötelęzettségével.

I.f. A pá|yázat nyeľtese a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefoárosi Önkormányzat
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság. ..12016. (....) számú határozata szerint vevő lett. Vevő
pá|ytnatélban az ingatlan célra t<jrténő beépítését vźi|a|ta.

f.
A szeľződés tárgyátképzÍĺ ingatlan adataĺ

Címe:
Helyrajzi szíma:.
Jellege:
Telek alapterülete:
Kiizmű ellátottsága:
Teľhei:

Budapest VIII' keľiilet, Jőzsef v f7 '

35204
telek
813 m2

összkozműves
peľ-, teher- és igénymentes

3.
Jognyilatkozat

3.1. A nemzeti vagyorľól szőIő 20|1. évi CXCVL törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanľa az á||amnak, valamint az 199|. évi XXXIII. tv. 39. $

(2) bekezdése a|apjźn a Budapest Fővárosi Önkoľmányzatnakelővásáľlásijoga van.

Jogosult elővásáľlási jogáva|, postai küldemény esetén a küldemény postai feladásának igazo|t

napjától szźlmitott 35 napon belül élhet. Amennyiben az e|óvásár|ás jogosultja éljogával, jelen
szerződés köZte és eladó kĺjzött jcin létre. Ez esetben a..,,,., á'|ta|beťlzetett........'- Ft,azaz

forint összeget e|adő az elővásáľlási jogľa vonatkoző nyi|atkozatok kézhezvétę|étó|
szttmitott 15 munkanapon belül az ...... .... á|ta| vezetett . .. számú szźtm|ára visszautalja. A

' ' . .. tudomásul veszi, hogy a befizetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszámolandó költséget, kártérítést nem ťlzęt.

J. .ľ
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3.2. E|adő kiköti, vevő tudomásul veszi' hogy az ingatlan harmadik személy részéľe történő
értékesítéséhez abeépitési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzt$áralźsa sziikséges. Eladó abban
az esetben ađjahozzájárulást a továbbétékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vállalja a jelen
adásvételi szeľződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzájárulását kérni' eladó vevőn kĺjveteli a jelen szeľzódésbenvá||a|t kotelezettségek teljesítését,
illetve elađó érvényesítheti visszavásárlási jogát
Felek rógzítk, hogy eladó hozzájźru|ása nem sztikséges az ingatlan harmadík személy részérę
töľténő vevő általi továbbértékesítéséhez, amennyiben az ingat|anra vevő a jogerős hasznźiatba
vételi engedélý megszereďe, és ezt az e|adő felé hitelt érdemlő módon igazo|ta.

4.
Jog- és ke|lékszavatosság

4.I. Az eladó kíjelenti, hogy az ingatlaĺjelenleg bérbeadás útján hasznosítoff. A bérleti szerződések
megszűntetésére 30 nap áll ľendelkezéséľe. Eladó a béľleti szeľződéseket abban az esetben szünteti

' ffi€g' ha a teljes vételaľ megfizetésre kęrült.

4.2. Az eladó kijelenti' hogy az adásvéte| tárgytlt képező ingatlan kizáľólagos tulajdonát képezí, az
ingat|an, a 3.1. és 4.1. pontokbaĺrögzitetteken kíviil a továbbiakban pęr-' teher- és igénymentes,
azon harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyl|vántartźtson kíviili joga, amely a vevő biľtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadźiyozĺá,
kor|źĺtozĺá, vagy me ghiús ítaná.

4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot váIIaI azért, hogy az ingatlan adó, illeték, vagy más adók
módjára behajtható końartozás nem terheli. Az eladő kijelenti és szavatolja, hogy az ingat|an
tekintetében környezetszennyezés nem tĺirtént.

4.3. A vevo kijelenti, hogy az ingat|antjól ismeri' többször bejźnta, megvizsgálta, és á|ta|a felmét
állapotban, az ingat|anról késziilt ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeľetében, írja a|á jeIen

adásvételi szer zódést.

4.4. Az eladó a jelen szerződés a|tńrásával kijelenti, hogy a vevőt az iĺgat|an minden lényeges
tulajdonságárőI tájékońatta, beleértve az áItaI ismert esetleges ľejtett hibákat is. A tájékoztatás
esetleges elmaľadásából eľedo minden kár eladót terheli.

5.
Az ĺngatlan véte|áľa, a vételáľ megÍizetése

5,I. Az ingatlan véte\ára Ft + .........,- Ft AFA összesen ............'- Ft, azaz . forint
+ .. '.. '.... forint ÁFA, öss'esen ... foľint, amely összeg a vevő pźiyźtzatában ajánlott
vételárľal azonos.

5.2. Szerződő felek egyezően rögzítik azt téný, hogy

5.3. Az ingatlan vételáránakmegťtzetése az a|ábbiak szęńnt történik:

5.3.1. A vevő pá|yázatának benýjtásakor megfizetett az e|adő számlájára 9.813.000,- Ft, azaz
kilencmillió-nyolcszánizęnháĺomezeľ forint összeget ajánlati biaosíték címén. A szerződo felek
úgy rendelkeń'ek,hogy abeťlzetett ajtnlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímre vá|tońatjźtk. A
foglaló összege a véte|árba beleszámít. Szerzőđő felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi 
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teľmészetével tisztában vannak. Tudják, hogy a szerzódés meghiúsulásáért felelős fél' az adott
foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres <isszegét köteles visszaťlzętni. Amennyiben az
adásvételi szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fél' vagy egyik fél sem felelős, az
adott foglaló a vevőnek visszajár. A foglaló teljes összegének megfizetése az adásvételi szerzodés
megkötésének feltétele. Szerződő felek egybehangzőan rögzítik azt aténý, hogy a fogla|ó teljes
ö sszege megfizetésre került.

5.3.2. Felek rcgzitik, hogy a vevő a jelen szerződés a|áírásźigmegťlzeÍte azingat|an vételárának 50 %.
át, bruttó ..',- Ft-ot, azaz ......... forintot, amelybe beleszámít az e|ózetesen megfizetett
ajánIatí biĺosíték (9.813.000,- Ft), mint foglaló összege is, így vevő által a jelen szerződés
a|áirásáva| eryidejűleg ťrzetendő vételárľészlet bľuttó . . . ...,- Ft.

5.3.3. Felek rögzitik, hogy vevő az e|óvásźrlási jog jogosultak nyilatkozattételéľől szóló ér1esítés

kézhezvéte|ét követő 8 napon belül köteles a vételár fennmaradó 50 oÁ-át, bľuttó ..-.,- Ft-
ot, azaz . .... foľintot eladó részére megfizetni abban az esetben' ha sem aMagyar Allam,
Sem a Budapest Főváľosi Önkormányzat nem él a jelen szerződés 3'l' pontjában biĺosított
elővásárlási jogával.
Amennyibeĺ a pőthatźtridő alatt vevő nem flzeti meg a fennmaľadő véte|árat, eladó póthatáľidő
kitiĺzése nélkül jogosult' je|en szerződéstől egyoldalú ĺyi|atkozaltal' éľdekmúlás bizonyítása
nélkti1ęlállni.
A vételáľ megfizetéséről eladó a szám|át a vételár-részbeérkezését k<jvetően állítja ki.

5.3.4' Az ingatlan bitokának źftnlházása legkésőbb a Magyar Állam, illetve a Budapest Fováľosi
onkormányzat e|ővásárlási jog gyakorlásáľól szóló ny1|atkozatának Józsefuáľosi Gazdálkodási
Központ Zrt..heztöfténő megérkezését,vagy azanatörvényben rogzitetthatáridő eľedménýelen
leteltét, és a teljes vételáľ megťrzetését követően |egkésőbb 45 napon belül, felek által előzetesen
egyeztetett idopontban, źLtadźLs-źLtýételi jegyzokönyvben kerül sor. Vevő a birtok áwételéľe köteles
és a birtokátruházás időpontjától szedi az ingatlan hasznait és viseli azok terheit.

6.
Beépítési kötelezettség

6.1. A vevő vállalja, hogy az ingat|antJózsefuáľos Keľületi Építési Szabá|yzatźlľól szóló 66lf007 . (XÍI.
12.) önkormányzati ľendelet (JOKESZ) előíľásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettségĺek az alábbiak szęrint tesz eleget:
a) azingat|an bitokbaadásától számított2 évęn beliil megszerzi az építésére vonatkozó jogerős

építési engedélý;
b) a jogerős építési engedély megszerzésétől számított f éven belül megszerzi a jogerős

hasznáIatb av ételi engedélý.

6.2. AZ ingatlan beépítési feltételei:
Az ingat|an övezeti besorolása: Ll-Vn-1
A közmiifejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztésihozzájálrulás, teľvezés. stb.) a vevőt
teľheli.

A beépítés százaIék, építménymagasság, szíĺtszám, szintterület, stb. tekíntetében az országos
Teleptilésrendezési és Építési Kĺjvetelményekről (oTÉK) szóló f53l1997. (XII.' 20.)
Kományren de|et, az 5l20I5 . (II. 1 6.) Főv. KGY' rendelet (BFRSZ),' és Józsefuáros Kerĺileti Epítési
Szabá|yzatáról szóló 6612007. (xII. 12.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) előíľásai azirányadók.

6.3. Az eladó visszavásáľlási joga
Vevő az eladónak az ingat|anon jelen szeľződés keltétől szźlmitott 5 évig _ a 6.I. pontban

meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésének késedelme esetére - visszavásárlási jogot

enged, és hozzájáru| a|lhoz, hogy a visszavásárlási jog az ingat|an tulajdoni lapjára bejegyzésre
keľüljön. Vevő egyútta|már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ástttadjaahhoz is, hogy
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amennyiben eladó a 7.1.1. pont szeľinti esetben visszavásáľlási jogát je|en szerződésben
meghatározottak szęrint egyoldalú nyilatkozattal gyakoľolja, t|gy ezen egyolda|ll rĺyi|atkozat
a|apjtn a fijlđhivatal eladó tulajdonjog visszavásáľlásának tényét az ingatlan-ĺy1Ivántartásba, 1/1

arányban, visszavásárlási jog gyakorlása jogcímén bejegyezze. A visszavásárlásí jog az ingatlaĺ-
nyi|vántaftásba toľtént bejegyzés a|apjźtn az ingat|anon később jogot szerzőkkel szemben is
hatályos.
Vevő jelen szerződés a|áírást.ľal'hozzájáru| ahhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásáľlási jogát
gyakoľolja, úgy a jelen szeľződésben meghatározoÍtvéte|ttrat a késedelem idejére meghatározott
késedelmi kotbér mértékével csĺikkentvę ťrzesse vissza arészére'

6.4. EIadőtájékoztatjavevőt, hogy az ingatlan jelenleg a magántulajdonban álló, szomszédos Budapest
VIII. kerület, József u. f9. szźtm alatti telekkel egybenyitott. Vevő tudomásul veszi, hory a két
ingatlan közotti telekhatár kijelölése és a kerítés megépítésének költségei és feladatai őt terhelik.

7.
A szeľződésben vá||alt kötelezettségek nem teljesítéséneko i|letve késede|mes teljesítésének

jogkiivetkezményei

7.I' Az beépítési kötelezettség nem teljesítése' illętvę késędelmęs teljesítése esetén a|ka|mazhatő
jogkövetkezmények:

7 .I.1. Visszavásárlási jog
Eladó visszavásárlási jogával ajelen szerzódés 6'3. pontjában meghatáľozottak szerint élhet, ha
a vevő a 6.l. pontban meghatáľozottva|amely kotelezettsége teljesítésével késedelembe esik. A
visszavásárlási tlr azonos a vételáľľal, de az eladó jogosult a felhalmoződott késedęlmi kötbér
összegével a visszavásár|ási árat lecsökkenteni a visszavásáľlási jog gyakorlása esetén. Vevó
je|en szerzodés aláírásával visszavonhatatlan és feltétlen hozzájáru|ását adja ahhoz, hogy
amennyiben eladó é1 a visszavásárlási jogával, tulajdonjogát az ingatlan-nyi|vtntarÍásban eladó
egyoldalú ny I|atko zatával bej e gyezte s se'

7.1'.2. Késedelmikötbér
Ha a vevő a 6.1. pontban meghatározott valamely kötelęzettségével neki felľóható okból
késedelembę ęsik. késedelmi kötbért koteles ťtzetĺĺ az e|adőnak.
A késędelmi kotbér mértéke:
- A jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér

összege 15.000.000'- Ft;
- A jogeľős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbéľ összege 7.500.000'- Ft.
Felek ľögzítík, hogy amennyiben a jelen pontban meghatärozott cisszegeken felül vevő
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kĺitbérigénye keletkezik, úgy annak mértékę
30.000,- Ftlnap.
Vevo kijelenti, hogy a jelen pontban meghatttrozott kötbéľ összegét közĺĺs megegyezéssel
állapították meg, és azt nem tekinti eltúlzottnak.

7.2. Szerződő felek egybehangzóan ľögzítik azt a téný, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhez vevo
garancía nýjtási kötelezettségének eleget tett, a Bank által kibocsátott számtl
garanciaszerződéssel, amely je|en szerződés aláíľásával egyidejűleg átadásra keriilt az e1adő

részéľe.
A garanciaszerződés cisszege a jogerős építési engedé|y megszeľzésére a 6.I. pont szeľint
ľendelkezésre áiIő hatáľidő elteltét követő 60 napig 15.000.000,- Ft, ahasználatba vételi engedély
iľánti kéľelem benyújtás ára a 6 '| . pont szerinti rendelkezésre álló hatźtridő elteltét követő 60 napig
7.500.000,-Ft. Agaranciaszerződés értelmében afenti összegek azeladőjaváralęhívásrakeľülnek
ajelen szerződésben meghatározottkésedelem esetén. Je|enszerződésben meghatćrozott összegek
60 napná|ľövidebb időtatamú késedelem esetén időarányosan hívható le. Felek rögzítik, hogy csak
olyan gaľanciaszerzodés fogadható el, amelyek alapjáĺeladó egyolda|utájékonatőnyilatkozatáva|
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a bank źtuta|ja a jelen szeľződésben meghatározott késedelmi k<jtbéľ összegét az e|adőnak,
mindenféle egyéb feltétel nélktil.

8.
Ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre vonatkozó nyilatkozatok

Azeladő a jelen szeľződés a|áirásáva|ktilön nyilatkozatbanfeltétlęn és visszavonhatat|aĺhozzájáru|źsát
adja ahhoz, hogy vevő tulajdonjoga az ingat|an tekintetében |lI arányban, vétel jogcímén az ingatlan-
ĺy í|v áĺtartásb a b ej e gy zésľe kerülj ön.
Felek közösen kérik a Fĺjldhivatalt' hogy a tulajdonjog bejegyzési eljárást tartsa fi'iggőben a teljes vételár
megfizetéséig, valamint abejegyzési engedély benyújtásáig, de maximumf0|6........ napjáig jegyezze

fel az ingat|an tulajdoni lapjára.
Felek már most kérik az illetékes Földhivatalt - és ehhez vevő is feltétlen és visszavonhatatlan
hozzájáruIástú adja _, hogy vevo tulajdonjogának a bejegyzésével egyidejűleg az ingatlan.
nyi|vántartttsba a jelen szerzódés keltétől szźtmitott 5 év hatétrozott időtartamľa eladó visszavásárlási joga

a jelen szerződéstárgyát képező ingatlanľa bejeryzésľe kerüljön.

9.
Az ingatlan birtokának átruházása

9.7, Azingatlan birtokátľuházása legkésőbb a Magyaľ Állam, illetve Budapest Fováros onkormányzata
elővásáľlási jogának gyakoľlásáról szóló ĺyi|atkozatáĺak eladóhoz, vagy a képviseletében eljáró
Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-hez t<jrténő megérkezését, vagy aZ a,-ra törvényben
rogzitett határidő eľedménýelen leteltét, és a teljes vételáľ megfizetését követő 40 munkanapon
belül' felek á|ta| e|őzetesen egyeztetett idopontban, átadás-źtvételijegyzőkönyvben kerül soľ.

9.2. Abirtokátruházás napjáig, az ingat|anĺlal kapcsolatos költségek az e|adőt, a birtokátruhźnźs napját
követően felmeľtilt költségek pedig a vevot teľhelik. A biľtokátľuházás napjźłtő| a vevő jogosult
szedni azingat|anhasznait, viseli azok terheit, valamint azingat|anban bekövetkezókźrveszé|ý.

10.
Egyéb ľendelkezések

10'1. Az e|adő Magyaroľszág törvényei szeľint működő helyi önkoľmányzat, Vevő képviselője
kíjelenti, hogy Magyarországoĺbejegyzett gazdasági társaság, ügyletkötési és ingatlanszerzési
képessége korlátozva nincs, kijelentitovábbá, hogy a nemzeti vagyorľól szőIő 2011. évi CXCVI.
törvény 3. $ (1) bękezdés 1. pontja a|apjánét|áthatő szervezęt.

10.2. A szerzódőfelek jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő költségeket maguk viselik.

10'3. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett Vagyon után vagyonátruházźsi illetékęt kell fizetni.

1'O.4. Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (f)bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevo
fe lttĺn o értékar źtnýalans ágon al apu ló e setl e ge s me glámadtls i j o gát'

10'5. Eljáró ügyvéd tétjékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadá|yozásáról szóló 2007. évi CXXXVL törvény ľendelkezései szerint
azonosítási kötelezettség terheli Felek adatai vonatkozźtsában. Felek kijelentik' hogy adataik a
szeľzodésben helyesen keľültek rögzítésre az źt|ta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
alapján.
Felek jelen szerződés a|áírásźtva| feltétlen és visszavonhatat|an hozzájáruIásukat adják aIlhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fenymásolatot készítsen, és azokbaĺ rógzitett adataikat a

szerződésse| együtt kezelj e.

J"J
28



10.6. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéđ tájékoztatását, ame|y szeľínt adataikat az információs
önľendelkezési jogĺól és az ínforrrrációs szabadságról szóló 20II. évi CXII. törvény
rendelkezései szerint kizźlrő|ag jelen szeľződéshez kapcsolódó megbizt's' illetve a
jogszabályokban meghatározott kĺitelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.
Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközik apénzmosás és a tęrrorizmus finanszirozása
megelőzéséről és megakadźiyozásźľől szóló 2007. évi cxXXVI. töľvénybe.

Io.7. Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.5oo,- Ft + ÁFA eljárási
díj összeget, 6'600,- Ft ftildhivatali eljárási illetéket és 1.670,- Ft JÜB eljáľási dijat a szerződés
a|áít ás źt me ge lőző en me gfizetett.

10'8. A szerzodő felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, bogy az adásvételi szeľződés
megkötésére és a|tftására a szĺikséges fe|hata|mazásokkal rendelkeznek.

1 0.9. Je|en szęrzodés a Ptk. és a vonatkoző egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

10.10. A szerzódés Felek teljes megállapodásźútarta|mazza. A felek közĺjtt a szeruódés előtt létĘött
szóbeli vagy írásbeli megállapodás hatályát veszti. A szerződés módosítása kizźlrő|ag íľásban
történhet.
A szeruődéS egyes rendelkezéseinek esetłeges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szerződés egészének érvénýelenségét. Ilyen esetben a Felek kötelesek az érvénýelen
rendelkezést ügyleti akaratuknak és aszerződéskötéskor fennálló céljuknak leginkább megfelelő
ľendelkezéssel helvettesíteni'

10.11. A szerződő felek jelen Szeľződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illętékęs
ťo|dhivatal előtti képviselettel ...... (.. ,..)bizzák meg, és meghatalmazzźtkaz illetékes
ťoldhivatal előtti eljáľásľa is' Ellenjegyző ugyvéd a meghatalmazást elfogadja.

A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződés elolvasás és egyező éftelmezés után, mint
akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezót irják a|á.

Budapest,2016

B}}dapest Főváľos VIII. kenilet Józsefuárosi
onkormányzat eladó megbizásźlból elj áró
Józsefuáľosi Gazdálkod ási Közpoĺi Zrt.

képviseli:....

Jelen okiratot ... (..........) budapesti ügrvéd készítettem és ellenjegyzem' Budapest,201'. ....

okiľatkészítő ĺigyvéd
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11. számú melléklet
,ąnÁsvÉrnĺI sZERzőDÉs

fiiggőben tartással (banki hitel felhasználásával)

amely | étľej ött egyrészľől
Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefváľosĺ onkoľmányzat (szék,helye: 1082 Budapest, Baross u.

63-67', adőszáma 15735715-2-42, KSH-száma: I5735715-84II-32I-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljáró JózsefuárosiGazdá|kodási Központ Zĺt. (széV,hely: 1082 Budapest,
Barossu.63-67.,adőszćlma f5292499-2-42,céĄegyzékszáma:01-10-048457;KSHszáma:25f92499-
6832-114-01, képviseli: ... '), mint eladó (továbbiakban: eladó)

másľészről
..... (székhelye: .........; cégjegyzékszáma: .''..; adőszáma:
képviseli: . '), mint vevő (továbbiakban: vevő)

közĺjtt az alu|irott napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel:

1..

Előzmények

1'2. Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányzat Yőrosgazdá|kodálsi és Pénzügyi
Bizottság ...ĺf016. (.......) szźtmű határozata alapjáĺ egyfordulós, nyilvános pá|yázatot ir| kl
Budapest VIII. kerület 35204Llrsz.-u, az ingat|an ny1lvántarttlsban Budapest VIII. keĺtilet, József
ll.27 ' számalatti telek értékesítésére azingat|anbeépítési kötelezettségével.

1.2. A pźiyázat nyeftese a Budapest Főváľos VIII. keľtilet Józsefuáľosi onkormányzat
Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság ...lf016. (....) számú hatátozata szerint vevő lett. Vevő
pá|yźnatábaĺ az ingatlan célra t<jľténő beépítését vá|lalta.

alŁ.
A szerződés tírgyátképző ingatlan adatai

Címe:
Helyrajzi szíma:
Jellege:
Telek alapterülete:
Kiizmű el|átottsága:
Teľhei:

Budapest VIII. kęrület, Jőzsef u.27 .

3s204
telek
813 m2

összközműves
per-, teheľ- és igénymentes

3.
Jognyilatkozat

3.1. A nęmzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI. torvény 14' $ (2) bekezdésę a|apján a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanľa az á||amnak, valamint az I99I' évi XXXIil. tv. 39. $

(2)bekezdése alapján a Budapest Fővárosi Önkoľmányzatnakelővásárlási joga van.
Jogosult elővásáľlási jogáva|, postai ktildemény esetén a kiildemény postai feladásának igazo|t
napjától szźlmítotÍ.35 napon belül élhet. Amennyiben az ę|ovźsárlás jogosultja éljogával, jelen
szęrzódés közte és eladó közĺitt jon létre. Ez esetben a ......' éiltalbefizetett........'-Ft, azaz

foľint összeget e|adő az elővásárlási jogľa vonatkozó nyilatkozatok kézhezvéte|étő|
szttmított 15 munkanapon beltil az ...... .... á|ta| vezetett ,,, számű szám|źra visszautalja. A

.. '... tudomásul veszi, hogy a befizetętt összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen

elszámolandó koltséget, kártérítést nęm fizet.
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4.r.

4.2.

3.2' E|adő kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan haľmadik személy ĺészére történő
értékesítéséhez abeépítési kĺjtelezettség teljesítéséig eladó hozzájtru|ása szükséges. Eladó abban
az esetben adjahozzájárulást a továbbértékesítéshez, amernyiben a harmadik fél vállalja a jelen
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzájźlru|ását kérni, eladó vevőn kovęteli a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését,
illetvę eladó érvényesítheti vi sszavásárlási j ogát
Felek rĺigzítik, hogy e|adô hozzájáľulása nem szükséges aZ ingatlan harmadik személy részére
töľténő vevő általi továbbéľtékesítéséhez' amennyiben az ingat|anra vevő a jogeľős hasznźiatba
vételi engedélý megszerezte, és ezt az e|adő felé hitelt érdemlő módon igazo|ta.

4.
Jog- és kellékszavatosság

Az e|adő kijelenti, hogy az ingatlan jelenleg bérbeadás tltjźlĺhaszĺosított. A béľleti szerződések
megszĹintetéséľe 30 nap áll ľendelkezésére. Eladó a béľleti szerződéseket abban az esetben sztinteti
meg, ha a teljes vételár megťrzetésre került.

Az eladó kijelenti, hogy az adásvétel tźrgyźú képező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az
ingatlan, a 3.1. és 4.1. pontokban rőgzitetteken kívül a továbbiakban per-, teher- és igénymentes,
azon harrnadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyilvántaľtáson kívüli joga, amely a vevő birtokláSát, vagy tulajdonjog bejegyzését akadźllyozná,
kor|źńo zĺá, vagy me ghiú sítaná.

Az e|adő kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy az ingat|an adó, illeték, vagy más adók
mőďjáľa behajtható könartozás nem teľheli. Az ęIadő kijelenti és szavatolja, hogy az ingat|aĺl
tekintetében környezetszerĺryezés nem történt.

A vevő kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeri, tobbszĺjr bejźtľta, megvizsgálta, és źńta|a felmért
állapotban, az ingat|anról készült ingat|an értékbecslő szakvélemény ismeretében, iĄa alá jelen
adásvételi szerződést. Tudomással bír arrő|, hogy a telken két darab felépítmény áll, amelyek
elbontandóak' A bontással kapcsolatos költségek és feladatok a vevőt terhelik.

Az e|adó a jelen szerződés a|áirásáva| kijelenti, hogy a vęvőt az ingatlan minden lényeges
tulajdonságáró| tájékoztatta, beleértve az tita| ismert esetleges Ętett hibákat is. A tájékoztatás
esetleses elmaradásából eredő minden káľ eladót terheli.

5.
Az Íngatlan vételáľa, avéte|ír megÍizetése

5.I. Azingatlanvétę|źra.........'-ľ,t+.........,-FtÁFAiisszesen............'-Ft,azaz.........forint
+ .......... foľint AFA, összesen ... forint, amely összeg a vevő pźiyźuatában ajánlott
véte|ćlna| azonos.

5.2. Szerzódő felek egyezóen rögzitik an téný, hogy

5 '3, Az ingatlan véte|árźlĺak megfizetése az alábbiak szerint történik:

5'3.1. A vevő pá|yázatának benýjtásakor megfizetet1 az eladó szám|ájźra 9.813.000,- Ft, azaz
kilencmillió-ĺyolcszánizenháromęzer forint összeget ajźn|ati biĺosíték címén. A szerződo felek
úgy rendelkeztek, hogy abęftzęteIt aján|ati biĺosíték jogcímét foglaló jogcímĺe vźůtoztatják. A

4.3.

4.3.

4.4.

4.
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foglaló összege a vétę|źrba beleszámít. Szerződő felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi
természetéve| isnában vannak. Tudják, hogy a szerzodés meghiúsulásáért felelős fé| az ađott
foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeľes összegét koteles visszaťrzetni. Amennyiben az
adásvételi szeľződés olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fél',vagy egyik fel sem felelos, az
adott foglaló a vevőnek visszajár. A foglaló teljes összegének megťrzetése az adásvéte|i szerzódés
megkötésének feltétele' Szerzódó felek egybehangzőan rögzitik azt aténý, hogy a foglaló teljes
összege me gfizetésre keľtilt.

5.3.2. Felek rogzitik, hogy avevő ajelen szerződésa|áirásáigmegfizette azingat|anvéte|árának50%-
át, bľuttó ... ' ' ' '....'- Ft-ot, azaz forintot' amelybe beleszámít az e|őzetesen megf,rzetett
ajánlati bizosíték (9.813.000,- Ft), mint foglaló összege is, így vevő által a jelen szerződés
a|áirásáva| egyidejűleg fizetęndő véte|źmészlet bruttó ... ...,- Ft.

5.3.3 Felek rogzit1k,hogyvevő avétę|źr fennmaradó 50o/o-źIt,bľuttó .'.,-Ft-ot, azaz..,
forintot banki hitel felhasználáséya| ťlzęti meg eladó részére abban az esetben, ha sem a Magyar
Állam, sem a Budapest Főváľosi onkoľmányzatnemél ajelen szerződés 3.1. pontjában biztosított
elővásáľlási jogával. Vevő a fizetési kötelezettségének az e|ado erre vonatkozó felhívásának
kézhezvéte|ét követő 60 napon belül köteles eleget tenni.
Amennyiben vevő nem fizeti meg a fennmaľadó véte|tltat, eladó póthatárido kituzése né|kiil
jogosult, jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal, éľdekmúlás bizonyítása nélkül elál|ni.
A vételár megfizetéséről eladó a szźlm|át a vételár-részbeérkezését követően állítja ki.

5.3.3. Az ingatlan biľtokának túruhélzása legkésőbb a Magyar Állam, illetve a Budapest Főváľosi
onkormányzat e|óvźsárlási jog gyakoľlásáľól szóló nyi|atkozatának Józsefvárosi Gazdá|kodási
Központ Zrt.-hęz történő megérkezését, vagy az arratórvényben ľogzített hatáľidő eľedménýelen
leteltét, és a teljes vételár megfizetését követően legkésőbb 45 napon belül, felek által előzetesen
egyeztetettidőpontban, átadás-átvételijegyzőkönyvben kerül sor. Vevő a biftok átvételéľe kĺiteles
és a biľtokátruházźs időpontjától szedi az ingatlan hasznait és viseli azok teľheit.

6.
Beépítési kiitelezettsé g

6.1. A vevo vállalja, hogy azingat|antJózsefuáros Kerĺileti Építési Szabá|yzatźról szóló 66lf007. (Xil.
I2.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) előírásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelezęttsé gnek az alábbiak szerint tesz eleget :

c) az ingat|an birtokbaadásától számított 2 éven belül megszerzi az építésére vonatkozó jogeľős
építési engedélý;

d) a jogeľős építési engedély megszerzésétől számított. 2 éven belül megszerzi a jogerős
haszĺáIatb avételi engedélyt.

6.2. Az ingatIan beépítési feltételei :

Az ingatlan ovezeti besorolása: Ll-vm-l
A közműfejlesztéssel kapcsolatos <isszes koltség (pl. fejlesztéslhozztĘárulás, tervezés. stb.) avevőt,
mint nyeľtes pźiyázőt teľheli.

A beépítés száza|ék, építménymagasság, szintszám, szintterĺilet, Stb. tekintetében az oľszágos
Településrendezési és Epítési Kövętelményekről (OTEK) szóló 253l1997. (XII.. 20.)
Koľmányren delet, az 5l20I5 ' (II. 1 6.) Fov. KGY. rendelet (BFRSZ),, és Józsefuáros Keľületi Epítési
Szabćiyzatźlrólszóló 66lf007. (xII. 12') őĺlkormźnyzatirendelet(JOKESZ)előíľásai azirányadők.

Az elađő visszavásárlási joga
Yevo az eladónak az ingat|anon jelen szerződés keltétől számitott 5 évig _ a 6.l. pontban
meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésének késedelme esetére - visszavásárlási jogot
enged, éshozzájáru| ahhoz, hogy a visszavásárlási jog az ingatlan tulajdoni |apjára bejegyzésre

6.3.
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kerüljön. Vevő egyútta|már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzćĘáruIását adja allhoz is, hogy
amennyiben eladó a 7.1.1. pont szerinti esetben visszavásárlási jogát je|en szeľződésben
meghatározottak szeńnt egyoldalú nyilatkozattal gyakorolj a, |Lgy ezen egyoldalú nyilatkozat
alapjźĺĺ a ftildhivatal elađó tulajdonjog visszavásáľlásanak tényét az iĺgatlatnyl|vántartásba, 1/1

aráĺyban, visszavásárlásijog gyakoľlásajogcímén bejegyezze. A visszavásárlásijog azingat|aĺ-
nyi|vántartźtsba történt bejegyzés a|apján az ingat|anon később jogot szerzőkkel szemben is
hatályos.
Vevő jelen szerződés a|áításávalhozztĺjáru| ahhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásárlási jogát
gyakorolja, úry a jelen szeľződésben meghatározottvéte|árat a késedelem idejére meghatźtrozott
késedelmi kötbér mértékével csökkentve fizesse vissza arészére.

6.4. E|adő tájékoztatjavevőt' hogy azingatlan jelenleg a magántulajdonban tĺ||ő, szomszedos Budapest
VIII. kerĹilet, József u. f9, szám alatti telekkel egybenyitott. Vevő tudomásul veszi, hory a két
ingatlan kozotti telekhatár kijelölése és a kerítés megépítésének költségei és feladatai ot teľhelik.

7.

A szerződésben vállalt ktitelezettségek nem te|jesítésének' ĺlletve késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményei

7.I' Az beépítési kötelezęttség nem teljesítése' illetve késedelmes teljesítése esetén alkalmazható
jogkövetkezmények:

7 .1.1. Visszavásárlási jog
Eladó visszavásáľlási jogával a jelen szerződés 6.3. pontjában meghatáľozoÍtak szerint élhet, ha
a vevő a 6.l ' pontban meghatáľozott valamely kötelezettsége teljesítésével késędelembe esik. A
visszavásárlási źlr azonos a vételárľa7, de az eladó jogosult a felhalmozódott késedelmi kĺitbér
összegével a visszavásár|ási źtrat lecsökkenteni a visszavásáľlási jog gyakorlása esetén. Vevő
je|en szerződés aláíľásával visszavonhatatlan és feltétlęn hozzájáruIását adja ahhoz, hogy
amermyiben elađó é1 a visszavásárlási jogával' tulajdonjogát az iĺgatIan-nyilvtntartásban eladó
e gyolđalú nyi|atkozatával b ej e gyezte s s e.

7.I.2. Késedelmi kötbér
Ha a vevő a 6.|. pontban meghatározott valamely kötelezettségével neki felľóható okból
késedelembe esik' késedelmi kötbéľt köteles ťĺzetnl, az eladőnak.
A késedelmi kötbér météke:
- A jogeľős építési engedély megszerzésének 60 napot megha|adó késedelme esetén a kötbéľ

összege 15.000.000'- Ft;
- A jogerős használatbavételi engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbér összege 7.500.000'- Ft.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott összegeken felül vevő
késedelmes teljesítésére tekíntettel eladónak kötbérigénye kelętkezik, úgy annak mértéke
30.000,- Ft/nap.
Vevő kijelenti, hogy a je|en pontban meghatátrozott kcjtbér összegét közös megegyezéssel
á||apitották me g, és azt nem tekinti eltúlzottnak'

7.2. Szerződő felek egybehangzóan rögzítik azt a téný, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhez vevő
garancia nýjtási kötelezettségének e|eget tett, a Bank által kibocsátott számtl
garanciaszerződéssel, amely je|en szerződés aláíľásával egyidejűleg átadásra került az e|adó
részére.
A garanciaszerzodés clsszege a jogeľős építési engedély megszeľzésére a 6,I. pont szerint
rendelkezésre á||ő hatáľidő elteltét követő 60 napig 15.000.000,- Ft, ahasználatba vételi engedély
iránti kéľelem benyújtására a 6.I. pont szeľinti rendelkezésľe álló határidő elteltét követő 60 napig
7'500.000,- Ft. A garanciaszerzódés éftelmében a fenti cisszegek az e|adő javára lehívásľa ker{ilnek
ajelen szerződésben meghatáľozott késedelem esetén. Jelen szeľződésben meghatarozott ĺisszegek
60 napnál ľövidebb időtartamú késedelem esetén időaľányosan hívható le. Felek rögzítik, hogy csak
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olyan gaľanciaszerzódés fogadható el, amelyek a|apján eladó egyoldalítájékoztató nyi|atkozattxa|
a bank átuta|ja a jelen szerződésben meghatározott késedelmi kötbér összegét az e|adőnak,
mindenféIe egyéb feltétęl nélktil.

8.
Ingatlan.nyilvántartási bejegyzésľe vonatkozó nyĺlatkozatok

Azeladő ajelen szerződés megkötésével egyidejű|eg kĺilön nyilatkozatban feltétlen és visszavonhatatlan
hozzź|áru|ását adja ahhoz, hogy vevő tulajdonjoga azingat|antekintetében IlI arźtnyban, vételjogcímén
az ingatlan.ĺyilvántaľtásba bej egyzésre kertilj ön.
Felek közösen kéľik a Fö|dhivatalt, hory a tulajdonjog bejegyzési eljárást taľtsa fiiggőben a teljes vételar
megf,ĺzetéséig, valamint a bejegyzési engedély benýjtásáig, de maximumf016.... .... napjáig jegyezze
fel az ingatlan tulajdoni |apjźra. Felek már most kérik az illetékes F<jldhivatalt - és ehhez vevő is
feltétlęn és visszavonhatatlan hozzájźlrútstLt aďja _, hogy vevő tulajdonjogának a bejegyzésével
egyidejtĺleg az ingat|an-nyilvántartásba a jelen szeľződés keltétől számított 5 év határozott időtartamra
eladó visszavásárlási joga ajelen szerződéstárgyźltképezó ingat|anľa bejegyzésre kerüljön.

9.
Az ĺngatlan birtokának átraházísa

9 .I. Azingatlan bitokátruházása legkésőbb a Magyar Állam, illetve Budapest Főváros Önkormányzata
elővásárlási jogának gyakoľlásáľól szóló nyilatkozatának eladóhoz, vagy a képviseletében eljáľó
Józsęfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-hez töfténő megéľkezését, vagy az arra töľvényben
rögzítet| hatáľidő eredménýelen leteltét, és a teljes véte|źlr megfizetését követő 40 munkanapon
belül, felek túta| e|ózetesen egyeztetett időpontban, étadás-átvételijegyzókönyvben kerül sor.

9 .2. A birtokátruházás napjáig, az ingatlannal kapcsolatos költségek az e|adőt, a biľtokátruházás napját
követően felmeľült költségek pedig a vevőt teľhelik. A biľtokáttuhźnźs napjától a vevő jogosult
szedni azingat|anhasznait, vise|i azok terheit' valamint azingat|anban bekĺivetkezőkáľveszé|yt.

10.
Egyéb ľendelkezések

10.1. Az eladó Magyarország töruényei szerint működő helyi önkormányzat. Vevo képviselője
kijelentí, hogy Magyarországon bejegyzett gazđasági társaság, ügyletkötési és ingatlanszerzési
képessége korlátozva níncs, kijelenti továbbá, hogy a nemzęti vagyorľól szőlő 2011. évi CXCVI.
törvény 3. $ (1) bekezdés 1) pontja aIapján átlátható szęrvęzęt.

I0.2. A szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatban felmeľülő költségeket maguk viselik'

10.3. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruházási illetéket kell frzetni.

I0.4. Felek a Polgári Torvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevő
feltűnő éftékar źnýal anságon alapuló esetleges megtámadási j o gát'

10.5. EIjárő iigyvéd tájékońatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus ťrnanszítozása
megelőzéséľől és megakadźiyozásáról szóló 2007. évi CXXXVI' törvény rendelkezései szerint
azonosítási kötelezettség terhelí Felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szerződésben helyesen kerültek rögzítésľe az á|ta|uk bemutatott személyi azonositő okmányok
a|apján.
Felekjelen szerződés a|áírásáva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzájźtu|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okiĺataikról fenymásolatot készítsen, és azokban rogzített adatalkat a
szerződéssel egyĺitt kezelj e.
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10.6. Felek tudomásul vęszik eljáró Ĺigyvéd tt$ékońatását, amety szerint adataikat az inforrnációs
önĺęndelkęzési jogról és 'az információs szabadságľól szóló 201I. évi CXII. törvény
rendelkezései szerint kiztlrő|ag jelen szerződéshez kapcsolódó megbizás, illetve a
jogszabályokban meghatźrozott kötelezettsége teljesítése érdekében kęzęlheti.
Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása
megelőzéséről és megakadtiyozásáról szóló 2007. évi CxxXVL törvénybe.

I0.7. Vevő a szerzőclés megkŁitésével kapcscllatos eljárási knltségek címén 5'500,- Ft + Áfa eljárási ĺlíj
összeget,6.600,- Ft ftildhivatali eljarási illetéket és 1.670,- Ft JÜB eljárási díjata szerződés
a|áirtsát megelőzően megfi zetett.

10.8. A szerzódó felek szeľződést aláÍľo képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés
megkötéséreésaláírásttraaszíikségesf e|hata|maztlsokkalrendelkeznek.

10.9. Jelen szerződés a Ptk. és a vonatkoző egyéb jogszabályok rende|kezései megfelelően iľányadóak.

10.10. A szerződés Felek teljes megállapodását taľtalmazza' A felek között a szerződés előtt létĘött
szóbeli vagy íľásbeli megállapodás hatályát veszti. A szeľződés módosítása kizárő|ag íľásban
történhet.
A szerzodés egyes ľendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szerzódés egészének érvénýelenségét. Ilyen esetben a Felek kötelesek az érvénýe|en
rendelkezést tigyleti akaľatuknak és aszerzódéskötéskor fennálló céljuknak |eginkább megfelelő
rendelkezéssęl helvettesíteni.

10.11. A szerződő felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzéséve|, valamint az illetékes
ftildhivatal előtti képviselettel ......(... ,,.,)bizztk meg, és meghata|mazztlkaz illetékes
ftildhivatal előtti eljáľásra is. Ellenjegyző ugyvéd a meghatalmazást e|fogadja.

Aszerződő felek kijelentik, hogy ajelen adásvételi szerzodés elolvasás és eryező éľtelmezés után, mint
akaľatukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezőt írják a|á.

Budapest,2016.

Budapest Főváros VIII' kerület Józsefuáľosi
onkormány zat eladő megbizásából elj áľó
Józsefuárosi Gazdálkod ási Kőzpont Zrt.

képvise|i:....

képviseli:

Jelen okiratot ... (...........) budapesti ügyvéd készítettem és ellenjegyzem, Budapest,201.. '...

okiratkészíto ügyvéd
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If. számí melléklet

Osszefoglaló a benyrújtandó ajánlat foľmai és tartalmi ktivetelményeĺľő|o tíjékoztatás az
ít|ítható szerv ezet fo galm ríról

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

Az ajánlatnak folyamatos sorszámo zássa| kell ľendelkeznie.

A borítékon nęm Szerepelhet a benyújtóľa vonatkoző je|zés.

Az ajánlatot két példányban, kĹil<in lęzfutbontékban kellbenyújtani, az egyíkpéIdányon feltüntetve az

,,Eredeti pé|dány,,, a másikon a,,Másolati példány'' szöveget.

A borítékon a következő szöveget kell és lehet feltĹintetni: ,,Budapest VI[., Józsęf ll. 27. szám a|atti
telek elidegenítése . páIyázat,,

Az ajánIatot sértętlęn borítékban kell benýjtani, sértilt, felĺyitott borítékot a Lebonyolító nem vesz át.

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

Az aján|ati biztosíték befizetésénél a közlemény ľovatba a következőt kell beíľni: ajźn|ati biĺosíték

Az aj źtn|at tarta|máú a kĺjvetkező soľrendben ke l l ö s szefrĺzn i :

1. Jelentkezési lap

2. Ajánlati összesítő

3' Eľeđeti, 30 napnál nem ľégebbi cégkivonat

4' Eľedeti a|ákási címpéldány

5. A Pp. előíľásai szerinti bizonyitő erejű meghata|mazás, amennyiben az aján|atot nem a cég
képviselője irjaa|á

6. Pá|yázati dokumentáció megvásáľlásaról szóló bevéte|ípénzttlrbizonylat másolata

7. Ajánlati biaosíték befizetéséről szóló igazolés másolata

8. Nyilatkozat végelszámolásró|, csődeljárásľól, felszámolásról

9. Nyilatkozat apźůyázati feltételek elfogadásárő|, szerződéskötésľől' ingatlanszerzési képességľől,
ajánIati kötöttségrol

10. Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható końartozásről; Kiíróval szemben fennálló tartoztsróI

11. NAV igazolása

12. Helyi adó igazo|źs (beszerezhető: Budapest Józsefuárosi onkormányzatPo|gármesteri Hivatala
1082 Budapest, Baľoss v 63-67.)

13. Bérbeadóval szemben fennálló taľtozts igazo|ása (beszerezhető: Jőzsefváľosi Gazdálkodási
Központ Zrt. 1083 Budapest, .Losonci u. 2., és Buđapest Józsefuárosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala Pénnlgyi Ugyosztály 1082 Budapest, Baross l.63-67.II. em.)

|4. Nyilatkozat péĺzugyialkalmasságról

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszám|aszámrő|

16. Nyilatkozat átIáthatő szervezetrő|

17. Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos észľevételek, módosításijavaslatok

ĺtlatĺato szęrvęzet:
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A 2011' évi CXCVI. tV. 3. $ ĺendelkezései alapján ét|ćtható szeÍvezet:

l. útlótható szervezet:

a) az áI|am, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi ĺinkormányzat, aĺemzetiségí önkormányzat, a

társulás, az egyházijogi személy, az o|yan gazdálkodó szervezet, amelyben az á||am vagy a helyi
önkormányzat kÍilön-kiilön vagy egyiitt 100%-os ľészesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet,
a ktilftjldi áIIam, a kĺilťoldi helyhatóság' a kĺilfijldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai
Gazdasági Térségľől szóló megállapodásban ľészes á||am szabáIyozott piacára bevezetett

nyilvánosan míĺködo résr,ĺ énýársaság,

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

ba) túajďonosi szerkezete, a pénzmosás és a terroľizmus ťlnanszírozása mege|őzéséľől és

megakadály ozásárő| szóló ttirvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismeľhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, azBurőpai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes

államban, a Gazdasági Egyiittműködési és Fejlesztési Szeľvezet tagźń|amźtban vagy olyan
államban rendelkezik adóilletoséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás

elkeriiléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minosĺil a társasági adóról és az osztalékadóról szóló torvény szeľint megJlatźrozott

ellenőrzö'tt kíilfiildi táľsaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezętben közvetlenül vagy kozvetetten több mint 25%o-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi szemé|y, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdáIkoďő szervezęttekintetében aba), bb) ésbc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civl| szerÝezet és avizitársulat, amely megfelel a kovetkező feltételeknek:

ca) vezeto tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civi| szęrvezet és a vízittrsulat, valamint ezek vezetó tisztségviselői nem átlźúhatő

szervezetben nem ľendelkeznek L5o/o-ot meghalađó részesedéssel,

cc) székhe|ye az Euľópai Unió tagti|amában, aZ Európai Gazdasági Térségľől szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Egyĺittműködési és Fejlesztési Szervezet
tagźll'|amźhan vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettös adőztatás

elkerüléséľol szóló egyezménye v an1'

9. meghatározó befolyás: az a kapcsolat, amelynek révén tęrmészetes személy, vagy jogi személy egy
jogi személynek tagja vagy részvényese, és

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselói vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének

megvtiasztására és visszahívásáľa, YIEY

b) a jogi személy más tagsaívaIvagy részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül ľendęlkezik
a szav azatok több mint ötveĺ százalékával;

3. $ (2) Az (1) bekezdés l. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésrő| a szerzodő
félnek cégszerűen aláíľt módon nyi|atkoznia kell. A valótlan taľtalmú nyilatkozat a|apjźn kötött

szeľződés semmis.
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É*eľęles fordulónapja
t I.'.: :i:i j;í.; !;.i':i.i :.
Iti..

u
Az ingađĺn foľgntmt éŕéke

Fajlagos telúértěk
Íu
Az ůngatlłn folgłlmÍ értéke

Failgpos telekérték

:108.733 Ft/łtl2
ĺl

F-Ž PÄR!4Đ Lc,v-É.k,-í B

:73.432. Ft/m2

,,: . .:
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IN GATLAN E RrÉ rr ĺő eplTLÁ P

1. A szÁKÉRTlI JELENTÉS TIĺRGYA.łz ÉnľÉxgr,ns cÉl,ĺa,

A Józsefváľosĺ Gazdálkođásĺ Központ ZrL (1082 Budapest, Baross utca 63-67;
megbízta a Gľĺfron Pľopeľty Kfr..t a 1084 Budapest, József utca 27. sr,Ĺm a|atti, 35204
brsz-ú iĺgatlan éľtékelésével.

Az ingatlanéľtélrelés céIja az ingatlanforgalmi éľtékének a megáIlapítása.

2. A SZAI(ÉRTŐI vĺzsGlłLAT MóDSZERE

2.I, Áz értékclésí szabdlylat, jogszabóly, amelynek megfelelően az érÍźkelés keszüIt

Aziĺgat|anértÉkelő adatlap a forgalmi éľték egyszeľůsített dokumentálási formában tiiľténö
megá||apítása. A vonatkozó - a Magyaľ tngatlanforgalmazók Szövetsége szakmai
btzoÍtsźęa ĺíltal kíđotgozott . ajánlásoknak megfelelően, az abbanmeghatáľozott e[iĺírásokat
követve, az Áilóeszkoz Éĺerclők Euľópai ćsoportja (TEGovA' szakmai rinnutatásai
szeriĺt, az ingatlan jellegére tekintetel a piací adatok összehasoĺlító elemzésén alapu|ó
módszeľt és a maradvĺänyelv{ĺ módszeľľ alkaĺmaztuk Az értéke|ésnéĺ figyelembe vettük a
25/|997. CJil.l.) PM és az 54ĺt997. Cfl.l) FM sz. reĺđeleteke\ tnvább1 a he1yi
Őnkorelányzat speciális kítételeit is. Az a|lęa|mazottmódszer és a levont következtetések
értelmezése ezekben a jogszabáIyokban és iránplutatásokbao rögzítettrk
firyelembevéteIével, az ott meghatiärozottak szęrint értendők.

22. Á szakénői jelentésben hasrłĺúIt értéhfornńŁ módszeľek megnevezése

Figyelemme| az értékelendő ingatlan sajátosságairu, továbbá az &téke|és céIjára az
éĺékelési gyakoľlatban hasmált eljáľások köfĺil a vizsgátt építési telek esetében a piaci
informĺációk elemzéserę éptilő összehasonlító módszert és a maradványelvii módszert
alkalnaztuk.
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2.3. ÍIelysríni srcmle és időpontja

Ilelyszíni szemle időpontja

2,4. FelhasznóIt dokumenÍumok

:2aĺ5. októbeĺ 12.

. tulajdoni lap (nem biteles,2015. október 7.)
- Üerképszelvény
- Józsefvfuos Kerĺi1etí Epítési SzabĹ|yzata(ľésztet)

Azingatlatől fényképfelvételek késziiltet melyeketmellékletként csatoltunŁ

Łj
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3, AZ, INGATLAN IsMERTEľÉsn

j. 1. Ingatlnn-nyilvdntartdsi adatoh

Telęttlés
Besoľolás
Cít
Helyrajzi szám
Megnevezése
Tentet
Tuĺajdonos (ok)
Széljegyek
Tęľhek

Budapest VIII. kęľ.
belterĺlet
Iőzsefatca??,
35204
kivett beepítetlen terĺilet
813 m2
Józsefvárosi onkoľmáqzat 1/1 tulajdoni hányad

3.2. Az ingatlan aźgebb hörnyezetěnek leíľása

Budapest és közvetlęn köľnyezete hazánk leginkább fejlett és fejlĆĺdőképes régiója. Áz
orság fővĺáľos központrisága sok szempontból nem szerencsés, de a ľészben ennek
eľedményeképp kialakult eľős gazdasági centralizä1rőđás itt is jóI megfigyelhető. A
fövfuosból kivezętó ffiútvonalak, autópályák mentéu, továbbá a fiíváľosi kertiletek régi
mmkahelýeľemtő tęľĺilętęin folyamatos, nagyaľányú berubáeások valósuhak meg.
Budapest VIII. keľĺiletét északnyugatról Budapest MI' keriĺlete, észahól Buđapest )ÜV.
kerĺilete, keletről Buđapest X. keľülete, délnyugatról Budapest D(. kerülętę, végiilnyugafró|
Budapest V. keľťiletę hatfuo[ia.

3,3, InfoľmdcÍók Buďapest WII. keľtiletérőI

Budapest VItr. keľíiĺęte Budapest egyik pesti oldďon fekvő keľülete. vln. keťtilet a kisebb
alapteľÍlletíÍ budapesti kerBletek kőzé twtozilĹ 6,8 nég5zetkilométemý feliiletével a !9. a
soĺban (23-bóu. Ugyanakkoľ lakosságát (88-90.000) és azitt lévő lakások számź*tekintve
(kb'43.000) a ,.fęlsőbb középmezőnýen'' található, és a szomszedos VII' keľťilettel eg5ĺütt.
legalábbis a kiilső kirúton beliili teriileten - a legsűnlbbeĺ lakott pęsti városľész' Gondozott
paľkjainak felĺĺlete f99.0oa ĺégyzeffiléteą meĺynek jelełrtös részét - mintegy a fe\ét . az
orczy-keľt adja. A' kerĺllet épitészetĺ szempontból nem erységes; a magasabb státuszu
József körúthoz közelebb esó reszeken a szfü utcfü által hatáľolt, kisméretii tiimbĺikben" a
két-haľomeureletes, egy.egy saľkon négy-ötemeletes szecessziős szźpĺldfordulós béľházak
mellett' megtalálhatóak a hajdani iparosok és keľeskedők Úágas udvarú, Íiĺldszintęs épĺiletei
is. A mťlhelyet kĺsiizęmek ttibbsége ma már nem tizemel, iĺletve raktárként funkcionáI. Ez
a nag1ľfuosi és kisvárosi elemeket ótvőzo beęítési mód vátik a köruttót kifelé távolodva
egyľe kisváľos iasabbá-

A különböző hĺiztípusok adoťt tęrĺileten beltiĺi keveľedésének arányai szabályozzák a

takóheĺyi szegegációą a kÍĺlönböző tíľsadalmi, etnikai és demogľáfiai csopoľtok térbeni
elkĺilönĺilését. Emellett a köďolyosós béľházak utcai és udvaľi fron$aiuak takásai kĺizötti
státrrszkĺillnbségek is jelentősek. A lakóéptĺletek változatossága eĺlenére a ktirnyék

i,lśi
!łŔłĺ
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általĺíuos jellemzóje a leľomlott áÍlapot és a lakĺfuok jelentős ľészének komfoľthiánya' A
talajvíz miatt nyiľkosat dohosak abőzakfalai, ďádúcoltak ffiggtĺfolyosók, de előfordulnak
a tetóbeszakađásot falomlłísok és fiiggöfolyosó leszakadások.
Jelentós a középiiletek, intémények, iskolłłk száma. A föváros mrikiidését smlgáló
kÔzĹizemek központjainak egy resze is im található. Bzek jeleľúéte még sincs nagyobb
hatassal az iu élő emberek életére, a váľosrész fejlődéséľe. Ez a városrész szaggatott,
mindĺe elakadó fejlőđésének köszđnhető. Ha be is indult iđőszakosan a fejlődés, meĺynek
hatásáľa akozinténnények negéptiltet egy-egy negyeđ fetértékelódését a kerÍilet kedvezó
központi helyzete és az l990.es évektől újra elótábe kerülő vaľosfelújítási tirekvések
eredményezik

3.4. A kerüIetben folyamĺtban tévő ěs terverett fejlesxéseh

A kerĹilet a fejlesztések tekíntetében a frváros egyik legđinamikusabban fęjtődő része. A
közismen Corvin - Szigony Projekt által nagpzámú ľégi bérbáz.at boĺtanak le, helyükbe
modeľrr tfusashár'ak,at" iĺodaházakat építenek, illetve egy bevlfuárló, szórakoťrato és
kulturális központot is létehoanak. Az Önkoľmáo1zat a kerĺilet egyik legelmamđottabb
ľészén, a Magdolna negyeđben, 16 tulajđonában lévö tátsasházat újít fel és koľszenĺsít.
Euľópai Uniós forľásból rljul meg a Pa|ota newed, az ,,Evrőpa belváľosan' progľam
keretében a keľiilet ga"śasáĘlés kultunĺlis kiizpontját fogiák itt kiďakítani. A naryszabású
projekteken kívĺil számos kisebb beľuházás is fotyik a keľiiletben" az itteĺŕljhtásoktól a
közm'lfejleszteseken ät a köziĺtérulények korszeľüsítéséig számos teľiilďen pľóbálják a
lakosok számálra élhetőbbé tenni a keľtiletet'

3. s, Ar éľtékelt íngałIan kłizvetlen kiírnyezete, megkłizel{łhetősége

Az éľtékelt ingatlan a Csaľook neryedben, a József utcaNémet utca és azőr utca közé esö
szakaszĺü tďálható. Ałz ingat|an közvetle'lr környezetében veg5resen atálunk ľégebbi
ęítésil, bérbáz jellegiĺ ingatlanoka! vďaĺnint rijabb építésti táľsasházakat. Az épĺiletek
Íöldszintjén és szuterén részén ttĺbb ilzlethelyiség is řizemel. A teľĺilet megközeĺíthetősége
a kôzelben közlekedő autóbuszokkal, valamint szeméĺygépjĺárľr{ĺvet töľténhet. Az éľłśkelt
tęľťilet kĆĺzvetÍen ktizelében számos alapfokú ellátási funkció megtalálható. A kömyék
összköaniĺv es, az utcák buľkoltak, a kdzbiztons ág át|agosnak mondható.

3,6, A telek leírůsa

A35204brsz-ú földrészlet 813 m2 nagyságu.
A telek Ll'vltr.l övęzeti besorolásli, mely ffileg lakófunkciójú övezetbe illeszkedik,
felszíĺle sít a tulajđoni lapon szeręlő megnevezése kivett ,,kivett beepítetlen terĺileť'.
Foľrnája keskeny téglalap alakti, az utcafronton tégla és dľóthálós keľítéssel, a telek hátsó

tészén dróthálós kerítéssel kerített a többi ľęszęn a szomszedos lakóházak t1izťaLai
határoljták. A felszÍn ztľ;ott kavicsos. A telekhaüíron valamenný közmri ľlegfa|áihatő. Az
utcafronton fémlemezes kétszámyas kapu biaosítja a gépjármitforgalmat. A szemle sorág
személygépkocsi parkolóként hasznosították.
}u ingat|an övezeti besoľolasa szęľint Lt-vm-l jelri záľľsoru be€pítéstĺ nagyvárosias
lakóteľulet. A' je1zett Övezeti előírásnak az a|,ábbt'határértékek felelnek meg;

l
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o Maximális beépítés terepszint fe1etť 65 ył,
r Maximális beépítes terepszint alatt: 85 vo, mélygaľĺázs eĺetén |0a o/o,

o Minimálistele}ĺnéret:
ł Beepites módja:

o Maximális szinttertiletimütátó:
o Maĺimális építménymagassága:
r Ziĺdfelület mértéke:

50Ü m2,
Zártsonń (az utca jellęéből adóđóan)

4m?l#,
23 méteą
!5 vo, mélygaľázs esetén 0 oń,

l,l
U'\t

A tęriileten létrehozható i
o lakóepiilet
o szálláshely-szoĺgáltató epĺilet
ł kôzintézméĺy
r irodaépĺilet
e építési övezętbeĺr maximált éľtékben meghatfuozott bruttó szintteriiletiĺ öÜĹtló

ki skereskede1mi épiilet
o parkolóház,mélygarźns
. spoľtlétesímények
. egészségtigyiépít'nény
r szociálís épífuény
. egybáú építmény

A résztetęs szabáIyozźlsi előíľásokat a mellékletben csato$tlk.

A vĺzsgált ĺngatlan a Keľĺiletĺ Építésĺ Szabályzatban ''önálló helyľajzĺ számon, útként
nyilvántartott magánút javasolt helye'' megjelöléssel szeľepel. Ez alapján nem
beépíthető.
Áz éľtékelés soľán kétféte éľtéket hatáľozunk meg.

I,I 
^z, 

övezetĺ besorolásnak megfelelő beépíthető telek éľtékelést;

ILĺ 
^2, 

éľvényes 'magánrńt |étesítéséľe javasolt' szabí|yozás esetén, a hozamelvű elemzés
alapj án biatár oruuk mreg az éľtéket;

H-l139 Budapest' väci út 95. ĺel.; +36 (1) 270 90 86 Fax: +36 (Ĺ, 27o 90 87 E-mail: p,ronerty@orlfton.hr,ł
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ł. Éľteľ meghatáľozás

Az értékelés célja a kijelillt ingatlalr piaci éľtékének meghatźrozása volt. A
25|1997.NIn.l.) PM. reudelet, valanint a TEGOVA iľányelveiben fielen1eg: EVS 2003)
ęlőíĺt módszertanielvek és követelmények által elfogadott definíció szirint' -

'ľiaci (foľgalmi) éÍték azt a piasi árat jelenti, amely łisszegéľt egy varyontáľgyban vďó
érdekeltség méltányosan, magánjogi szerzödés keretében es az-eĺetätes idóiontjában
várhatóan eladható, fe|téw|tnłe a következőket:

. az eladó hajlandő az eladisra

. az adásvétďí tárgyalások lebonyolításához, ťtgye|embe véve a vagyontfugyje1tegét
és a piaci heLyzetet,megfelelő hosszuságú időtaľaľn áll renđelkezésre,o atÄtwalás időszakábanaz éĺtéknem változik,

o a varyontáľgy szabadon keľül piacrą megbiľd*ése megfelelő nyilváĺrossággatr átlagostól eĺtéĺi5, speciális vevöi kiitönajáĺrlat figyelembevételére nem kerĹil sor.

A vagyontfugyak piaci éľtékének meghatáľozásáľa a szakiľođalom hrárom nemzetközileg
elfogađott és alkďmazott értékelési módszet aján|: a piaci tisszehasonlító adatokon
alapuló' a költség-alapú és a hozam.alapĺi megközetítést. Az eryes konkľét esetekben
alkalmazandó módszeľ meryálasztásźt az #ékiecslés celja, az é]łékelenoő vagyontárgy
jellege és a nódszeľ adatĺgénye is befolyásolja'

Az ingatlan piaci értékenek becslésére a Gľifton Propeľťy Kft. szakértői jelen esetben a
piaci adatok ďapján tłiľténő összehasonlító és a maľadványetviĺ móäbzeĺ taľtott,rĺk
alkalmasnak.

Az értéWecslés készítése sonín azt feltéteteztĺtt hogy a varyonüárgyak tulajdoni viszonyai
ľenđezettet azok forgalomképesek, szabadon őn.ĺtházhatôk, és az ĺsy *.gullupított piaci
értékben nem tĺikrözódik semmiĺyen terhelés éľtékcsökken tÍj batása.ii
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GRlFTON
Property

4. 1. Foĺgalmł ěrték meghatdło4źsa piacÍ iĺsszehasonlĺtó módszerrel

A pÍacĺ iisszehasonlító megktizelítés lényege az, bogy a közelmúltban elađott, illetve
éľtékesítésľe felkíniíIt vagyontfugyatratösszehasonlíqiuk ajelen éľtekbecslés táľgyát képezó
ingatlaĺolłÍ<al. Az ĺisszehasodítás több, különféle szenpont alapján törtćnik. Ez.ekki71l| a
míĺsze|ci, az építészeti, ahasruáIati és a hasznosíthatósági szempontot az infiastruktrirą a
kömyezeti jetlemzőt a josl és a szabá|yozási szempontok a legfontosabbak. Ha a felsoro1t
jellemzők valamelyike tekintetében az értékelendő lngat|an lényegesen krilönbözik a
hasonlításra kiválasztott viszonylag homogén ingatlan-csopoľttól, azt a faj|agas alapérték
(Ft/*' ár) kiatakításakoľ éľtéknövelő vagy-csökkéntő tényezőként figyetembe ke}lvenni.

A móđszer alkalmazásánakaz a feltétele, hogy az értékelendő varyontáľgyhoz hasonlítható
ingatlanoknak legyen vaĺós piaca, s az értékelő rendelkezzen az ö'sszehasonlíüást lehetővé
tevó adatokka|. Az összehasonlító elemzés kdrébę 5 darab, a vizsgált ingattanhoz
leginkább hasonló ingatlanokat vo^nfunk be. osszehasoďítísi egységnek - a vizsgált
ingatlanok jenegéből adódóan - 1 m, hasznos telekľerĹiletet választotÍunk.

Az összehasonlítás elerľreit az ingatlan azoĺ jellemrśi a|kottáIę, melyek avéte|átatĺajźntaĺ
áľat legjobban befoĺyásotják. A figyelembe vehetó fontosabb téĺyezőkazatźhbiak:

r a telek ĺagysága
. elhelyezkedesą
o hasaráIhatősága,
o beépíthetósége,
. az ingatlan közmtĺvesítettsége és
. az ajánlat jellege.

Az értékeÍésben kínálati adatokkal dolgozťunk, mivel az érintett ingatlanpiacľa a ldnálati
piac jellemzĆĺ, ezért .I5% árkoľľekciót alkalmaztunk A vizsgált ingatlan és az
összehasonlíüĺsba bevont ingatlanok közötti kiilönbiĺzőségeket koľekciós téĺyezők
a1ka,|mazÁsíxal hidďtuk át. A kerület vfuosköąponti övezetbe (Ll.VItr.l) soľolt ingatlanľa
vongtkozó Észletes számítĺásokat a következő oldalon található éľtékető táb|äzat
tartalmazza.

Á ľészletes számítások alapjáu a pĺacÍ összehasonlĺtó módszeľ atkalmazásával
meghaÚáľoztuk a Buđapest VIII. keľ., József utca 27. szám alattĺ (35204 hrszĺri}
telekĺngatlan értékét:

109.000.000'- ř,t'
aiEaz

Egyszáz|ĺĺlencmĺllĺó foľĺnt
összegben szímszeľ{ĺsítetfiik.

A fenti érték visszaigényelbetö ÁrÁ..t nem taľtalmaz. A telekingatlan piaci éľtékére
vonatkozó elęmzést a kövętkezó oldalon látható tÁb|ázatban kdzö{iĺik'
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Az ŕngł'tho funkcilp
Tebpůtćĺ
Urca' báłszám
Telek tcrliletc

Megnevezés

Jelhmzők
Bł'umüveśItÉÍtgěg
Aiánla áľ ľt.baü
Ä'iánbtŁlcie
teazebgsonlĺtô edłt foĺĺáĺa. beĺzonoĺiĺłratlsá gĺ

l

Az éľoékebadó
ingrtlan ielhmzót

|ipítéoi telek
Bp"VIII. ktr.
lózretvtra27.

813

Ĺ1-Wlĺ.1 Üvezcti beeoľolág|i
tchtmaximáliĺ

beésthctôség 65 yo'

szintcľĺikŕi mutető 4,o B?lfuz,
maximátis ćt'uďĺymagasság

23 mćcr.

Ôsszkózĺnliveg

KoľĺclrcĺÓe Éĺvezök

Epítési telek

Bp., VIIL keĺ.

Béĺk<rcsig utca

1 184

I,l.\Ttr.l őr'ezeti
bcsĺlrulás tclck,

ĺruĺimális beépíthtôség
75 {! színurĺtleti

ftlteĺí Ą5 Ínzlmą
ĺoximális

ęíunénynngpsoág 23

ĺĺŕtcľ.

tssakčlzműrcs
194 800 000

20r 5
iĺe{aa mal)1Ą7QlŔ?

_a+

s>

\':
,.,.tfu,
\., '\

GR IFTON
Property

Ä' figyelcĺnbe vett arilyszámok

Konigá|t st1lyozoft árbg 9q{!9! ĺr (Ftlm}

Fĺfugos ldnáhti áĺ (Ft/.l

Ěpítćsi telck

Bp.' YIlÍ. ken

Fecske utca

300
L1-!TII-1 örczcti
besorclÁsli telclí,

ĺ'aximá.lis beépíthet eég

í5 04 szinrcĺůleti m.lntć
4'0 mz/Írą ftaxiÍť}ális

cpíunenymagasság 23
Íréteľ.

Összk(izĺĺíĺ.es
65 000 0@

2015
''rĺlgałl,JĹ 

cQ m ĺ 217 27 ?.| 1

elbclvczkcdés (t)
íngedao aéľct (2)

bcépÍĺbct6ség (3}

hasznáhrtńság (4)
Ił6zmlrvtoitettég (5)

eíéulĺti vłgr' elídásí áÍ í6)

Öse zehason|{t{ô adatok iellemz i

ApÍacÍ lotelafuí méfiéle đsszeaen

KonĘáh faflagos eladáłi árak (Fdm? )

,
Iipítési telck

Bp'' ľIÍI. ker.

lt{agdolĺn utca

87')
I.l.VIlÍ.ĺ ór.ezcti
besooláĺi telelq

ĺtuxirĺrłlie be5líttrctőĘ
?5 c , ľzinrcnlleti

tllłu't(l49 rnŻlĺrŻ.
ĺraxiĺÉlis

építĺrĺyĺu6asság23
ĺÉttr.

Ösľ:kÖzľĺnhes
85000 000

20ĺ5
aa||nn aal)19R)ĄQ1

Ś7áłalé|rac Latrt'ł.iÁ

164527

haáoo|

nagg.obb

nĺgyobb
Ázonos

hasonlő
aíánĺat

H-l139 Budapest, Váci rit 95. ĺel.: +36 (1) 270 90 86 Faxr +36 (1) 27o 90 87 t.mait: qrooerwoonfrliTr

Bpíoési telek
Bp., \-'IIL ker,

Jdzsefurca
8Ú4

I.1.\'III.2 Öľefeťí
besorulósu tęlgh'

mĺtinÉlis beépíthetősé6

60 uĘ winteľiileti
mutatő 3'5 m2lm2.

mĺximá|is
épí*nénynagps*Ę 23

ĺtŕtcľ.

tsszkÔzmjľes
120 000 000

2015
dńrl.,d d\ô|,1ÄARAĹ!

7t0%

0o'o

So'o

.'oä

0oi
ooä

-l 5ao

4

134 481

SzŁalékos kore|trłrí

2,ś6cł

hasonlÓ

kisebb
tasÜfllő

azol(.rs

hasonlô
ałánlar

-15%

ľ}9 848

Iipítćti tďck
tsp., VfiI. keĺ' '

It{átyás tlr
306

Ií-VlÍI-1 .,'l.czcti
lrsorolásri rclelq

nrasimális bcćpíthetőség

75 o,o, szintĚn:leti mutaÚ

Ą5 ĺn2/ĺn2' rĺra.tinrális

épíményĺragoĺsĘ 2l
rÚćteÍ.

()sszklirrÍrńrts

60 000 000
20t 5

iĺqtlanmm/2-í199597t

09il

-5o i'

00,o

00ä

0o'u

*f50b

w.'o

5

Śzázĺ|ĺlĺnt Lnmlĺeiĺi

9ű ?01

has9nlô
hasorr|ô

naglobb
azonos
hesonl6
aiánlat

-20ľo

173 333

0qb

06'o

-5o'o

0ob

00b
I to:

?l-o

Ś,;.allrlna L.am|rni.{

ĺ38 889

hasonlő
hasonlĺí
kiscbb
lfr ttŕJg

hasonlĺ5
aiáĺ|al

-2flb

n 561

0c'o

00b

50'o

00'q

09'o

-1 59ä

m.'a

Százalélĺłls k<lrĺekciĺi

196 78

ros$abb
kisebb

nagobb
azonos
hasonl6
aĺáoIar

.ĺ0ľo

125 000

50'Ú

-5o'o

.'. Ô

0ob

0o'o

-150;

?.0e'o

-20%

156 863

B s v s zđzk iI e n anil I i ő fo rint
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ÉrtéIĺelt inęatlan: Bp.. ĺĺIII. t<ąr.' Júzsďutca 27. ĺeĺek (Hrsz,: j5204)

iG.,,,

GRIFTO N
Pľoperty

4.2. Azíngatlan értéke jövedelem alłp,ń megközelitéssel

A jöveđelem alapú megkiizeHtés azon a fe|téte|ezésen alapul, hogy iisszeftggés van az
íngatlan bevételtermelő kepessége és az éľtéke kłizÔtt. A számítások sonín abból induĺunk
ki' hogy bármely eszköz éľtéke anný, mint a belőle száłmazó tiszta jlvedelmek
jelenéľtéke. Tiszta jövedelem alatt az összes - az iizemeltetés érdekében felmeľĺilt -
kiadrfusal cscikkentett bevételt értjük. A,,tisztď, bevételt źútalržbaĺkét móđszeľ segítségével
atakíthatjuk át érfékké. Ezęk a móđszerek a köanetlen tőkesĺtés és a diszlĺontďt pénďolyam
elemzése. A közvetlen tókésítés esetébe,n egy év bevételét alakítjuk át érték]šé, a boraľĺ.
tókésítési módszer szęrint a jövőbeĺrí haszon jelenlegi éľtékét hatfuozzuk meg'

A számítás eľedményét ďapvetőenháľom fiíôb tenyező befolyásolja:

. az ingatlan fejlesztésére vonatkozó elóínások szeľinti maximálisan eléľhető
beépítés,

t atewezett beruházás bruttó bekeľĺilési költsége,
. az ingatIanra építhető és éľtékesíthető tertiletęk (lakásot üzletek, gépkocsi

parkolóheiyek stb.) éľtékesítési árszintje.

A kialakítandó ingatlanok árszintjét a kiĺmyékeĺ kialaktllt eladási és łďnálati fuakból
állapítottuk meg'

A maľadváĺtyéľték szŕmítás esetében a tervezett beflIbázás költségtényezőinek lsszességét
kella lakások és paľkolók vrĺrható eladási fuával Összeveüĺi. A beľuházásí köľtséget, illetve
a pĘektszeľvezők baszsźt" hasonló specifikáció*kal foglalkozó kivitelezćĺkkel, illetve
fővállalkozókkal töľtént egyeztetés alapján becsĺiltük ľneg.

Mind a beruhazási költség, mind az eladási ár jelentős méľtékben ffigg a beruházás
miÍszaki színvonalától. SzámításaiÚknál átlagop miĺszaki tarta|mat valószíniĺsítettiint
igazadva a kömyezetí adottságoküoz.

Aszźłmítások alapjául szolgáĺő többsziĺr módosított 12i2008.(m.18') számri önkormán1zati
ľendelet szerinti övezeti besoľolás szeľinti mutatók szolgáltak'

Ae ingatlan övezeti besorolásrának megfele|ő maximális beépítést valószíniisítettük. A
tervezett éptĺletegyiiťtes összesen 46 db, 3a _ 75 ľn2.es, többségében 50 m2 nagyságu
lakóegységet foglal magába. A szabályozĺĺsi tervnek megfelelően az építmén1magasság és
a teremganázs sziikséglet alapján mé|yguázsszint + fszt' + ó enrelet * tetőtéľ szintszámú
fuiilet helyezhető el.
A gépkocsik elhelyezéséľe terepszint alatti guáľst és felszíni parkolót terveztiink. A
terepszint ďatt 100 %-os beęítes erejéig tervezťiink teremgaľázst és lakásonként 3 m2
tárolót. Az etkéIyek, teraszok mérete az źúIagosan 50 mz-es ląkásoknát lakasonként 3 #.
ľel kalkulálfunk. Az épĺilet és az éptileten belül a lakások elhelyezését, i||. az épiilet
anyaghasmá|atat szintén nem ľészleteztiik. A kivitelezésí költségek tęrvezésekoľ átlagos
szerkezetťl és igényszintiĺ épiiletet tételeztĺink fel.

ľ'li,

ři
iili

ir
l-i

ľi
li
iiti
!,. i

ii
ĺi
'a".,i

ilii
il.:

łíłi
Ä"j

trii
Ł*j

Iś ! ]ii r r', /
ł i ;'.l l}*..'! ľl;\i\i :l

ĺi
i"i

!:ii

H-l139 Budapest, Váci út 95. ľel.l +36 (ĺ) f7a90 86 Fax: .t36 (1) z70 90 87 E.mai!: DrotęEw@qrlfto!],h.u

(ŁY



''.Iż::,.'d;:!Pt;

GR IFTON
Prop'erty

rnegnevezćs nBgetedettm2, iľ',o/o

ľebk teľiĺbte 813 ď
Overet ieb Ll-vItr-ĺ

Beépfrésimód z
ľebk h*bebb tęrilbte 500 mz

Tehk bekbebb sdbssépB l8m
trpapsrobb beepŕetÍséee (teĺepszint ahtt) 85%
Ĺ.eenasŕobb beépfretEése (teľepszim ôhtt) 6s%
Led<bebb zöHÉh1hti aľáov É%
SzinffeľübtihafiÍérÉk ą,a tłl#
bffiľĺłmpssáe bgÉbb 16,0 m

Epfolénl'uaeassás bg&liebb f3,0 m

Br'ŕto beéoíbés teľeoszirÚ abtt 691 mz

BníÍó beépftes terepszÍrłt frbft 52s ď
Maximálb sziľĺterĺjbt 3 ?52frł
Maxirnáb szinfreritbt (épftnéĺumapnssás abpián) 4316 đ

Neuó beépíÉ5 1ę;gps7int abtt 622 #
Nefió bećpÍtés tercpszint ftbtt ?,764 |ł
Fönszinti bruttó tertibt 3g5 frł
FöHsziľüi iidetek brúÍó terĺibte 197 m2

I"akások rettó ĺiss#ľřlbte 2310 ÍI'

Ü*tęt nettó összńerĺibÚe 178 mz

KözĎs ftrĺtbt€k 276 ď
Fłkéhłĺteĺasz(3mzĺhkás) 139 ď
Taľob'k {3 m2llakás) Bs#
I^akássám(so ďĺatĺs) 46 db

ľelies aefió bęépfres paľkobral f%zfrł
ľeľeĺnganĺzsbefuek sńĺĺĺB; 32 db
Febzíni paĺkobhebek sńma 14 db

Az építésÍ pľojekt alapađataĺ

- ^/','{/i' -",.' ./ĺ'/ |,ŕ)
VI

H-t i39 Budapest, váci ť't 95. Tgt'! +36 (ĺ) 27g 90 86 Faxl +36 (1) z?o 9a 87 E.maĺl: oľopertvôoriftn.hu
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A ľésdetes számítások alapján a jôvedelem alapú módszeľ a|kz|g, i,5ával a Budapeĺt
VIfÍ. keľ.l József utca 21 . szám (3s204 hľsz.) alattĺ telekĺngatlan értékét:

92.000.ÜÜ0'- Ft'

Kilen cvenkffiä*oo fo ľĺnt

összegben állapítottuk meg.

Atewezeít építési projekt nettó építési költségeit a következő oldalon található tźh|ázatban
összesítetfĺik. A jövedelem alapú megktizelítéssel számított ingatlanéĺékľe vonatkozó
tÄbliźľ;atot utána közöljlik.

ĺi

H-l139 Budapesą Váci rít 95. ľel.: +36 (t) 27o go 86 Fax: +36 (1) 270 90 87 E-mait: ÜrooertY@ořlfron.hu
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Énékelĺ ingatlan: Bp.' WL ler,, József uua 27. telek (Hrsz.: 35204)
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1. IÍĺ.łi!l

ÍiEĺł''

1084 Budapest, József utc t f7 . szám a|attĺ telekÍngaÚlan

A fejleszŕós nettó kölbégeĺ

Terüleü adatok

Ehdható lakísteľiilet iriii:i'',.'''. ., 

'*iüiff ,ri,.a.3'! o. *t
Elađbató ü*tterĺibt
Eladható terasą loggía" keľt

Közös t€rĺiletek

Eladható tároló ;iiĺiĺliiiilĺĺli iiiiliłi#si *z
Bhdható teremaľázs lilii:.'{;.. i:iil'.'ĺiiiLr i'.'.:{iłiji 2] db
Eladható fels dni oaĺko ló . :.,śi iri!;]i+iili;l...'äil''i::.liji;ilł:t4; dt
'akásszám #đb

Afejlesztés köItsége
Boutásiköltsés ił ĺl..: +llilil...:ť,11.11.,.+iii.. $ Ft
Ęítésiköltség - lakás

Epftesikö}tség - üdetek ijrlljijliii.:' iliiiiiiiiiji.goffi Fďm,

foftesĺ toľseg - eĺkéý/terasz u.:iiii.,,'.' il''.: 1i;lľpffi . rĺm,
ÉpĺtesimItseg - ŁłrDIó ilirĺllił:.iiiĺiĺ.::.'... i1iiiĺ..ľo m ľĺ"',
Építés ĺ költsés tęľe rĺsaľá6
Epĺĺí's i költs ée febzíni p a*olók illjii.:.'.ł.....l.:,. i.,ri;i:ii;i|łj'.2PJ0''000 ; Ft/đb
Epftési kötség közös terĺilętęk iiiiłiłlriiii*ĺ.i*1l t;lffi nĺmz
Bontási és építési kôltsés össasen 535U1429 Ft
Köańvek és köznĺĺnvilatkozatok Az éĺíÍés i köItséE :.i.'i..ĺi;l3:(} ol-a 16060243 Fr
Műszaki ellenöľzés' szakértöi díiak Az épÍtési költség, ii;i:i] 2loo/o.a t07M829 Ft
Ter'łYńs díia- ensedéfues teľvek AzépítésikÖltsés l l60ŕnyt3 Et
ľęĺvezés dfia - kiviteli teľvek Az épĺtési költséE ijiiiłiiiäO: %.a l0 706 829 Ft
Beruházó i dÍĹ taľtalékkeret zt 4l36s7 Ft

sszes kÜltség 670289f29 Ft

H.1'139 Budapest, Yäci:ílt 95. ľel.: +36 (1) 27o 90 86 Fax! +36 (Đ 27a go 87 E.mai|| BĺsBę&@sIfuE.Eu



Éftékelt kgattąn: Bp,, Wil' lcer., József utca 27. teĺek(Hrsz.: 35204)

GRIFTON
Property

ÍhnkcÍólt
Brottó

rerűtet(mJ Nettótrület(rŕ)
Elańŕúteľü|et

{m7đarĺb)

Bruttó elłr6ęl áľ

GVď;Fťe)
ŕrercsĺ*ł wnttĺ

berćEle
ÉtétesÍtés nettó

beÉble
!aĺÉsok 2567 23t0 2310 400 000 yr+ 03251t 73913ś057
fdetet [v? 178 r7s 400000 7t 0t9 4f9 5ó 863 543
ł*ŕ,ý|t,eĺasz 139 IS 139 200m ?:t?mgn 221161Ú
ároló r54 t39 t39 2000m nT?Ágn nfl61n

iaľá6 1vł4 %7 32 2000000 &4l,5v9 5t556n9
'ÜłĺoIó 349 v9 l4 I 500000 20968431 t6774745

ęÚ8 ?71 Í87

A 1084 Budapest József utca 27. szämalattĺ te|ekingatlan értéke DcF módszenel

ii ĺ
:,i ĺ
' ;1 /

H-l l39 Budapest, Váci út 95. Tel.: +36 (1} 27a 90 86 řaxi +36 (l) f7o 90 87 E.ľnail: properťv@orifron.hrł
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, WII. ker.' ,!ózsef utca 27' lelek (Hrsz,: 35204)

GRIFTO N
Propert'y

4.3 Á dŕrgÍ ingotlan énékének megdllapítása:

Az éľtékelést készít{í szakértő az ingatlant kĺvtttľól 2aL5. október 12.én megtekintette. A
szĺrkértő az ingatlaú a krľĺilméĺryek írgyelembe vételével elvárt szemrevételezessel
felméľfe, így etĺ az időpontot tekintjük az értékbecsĺés érvényes dĺátumĺínak.

Az ngatlan tulajdoni státuszźlt a2aL5. október 7-i, ne,m hiteles tulajdoni.lap adatai alapján
azonosítottuk.

Az ingatlan egyezetett piací értékét a piaci łisszehasonlító elemzéssel es a maľadványéľték
elvil módszerľel kapott éľték 70-30%.os firyelembe vételével javaso[iuk elfogadni.

Korrekciós téĺyezo:
A vizsgált telekingatlan keskeny téglďap ďatja miatt -15 7o-os korrekciós tényezőt
aĺkalmaztuĺŁ

Az ismeľtetetÍ rnódszeľľel és fďtéte|le| a Budapest V[il. keľ., József utca 21. szám
(35204 brsz.) alattĺ telekĺngatlan koľľekciós tényezővel nnódosított pĺacĺ éľtékét:

88.400.000 Ft-ban,
azaz.

Nyolcvannyolcmĺllĺó-n égy százezer foľintb an

hatáľoznk meg.

A forgatmi éľték tehermentes ingatlanra vonatkozit es ÁpA-t nem taľtalmaz!

AlkalmmÚt módszerck Piaci összehasonlÍtó módsreľ Hozamĺlapi ffidsreľ

Súlyozas 7ť/o 3ff/o

Piaciértek 109 000 000 Ft 92 000 000 Ft
EweúetBííoĺací éńék 104 000 000 Fr

H-I139 Budapest' Váci út 95. ľel.: +36 (1) 270 90 86 řaxi +36 (l) 27o 90 87 E-mail: pľcpeŔ@9x&9!'hg
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il.1
Forgalmi érték meghatdrozłĘsa hozam alapú elemzéssel

A vizsgátt ingatlan jelenleg a Keľĺiletí Építési Szabä|yzatalapján o'önáIIó helyľajzĺ
számon, úŕként nyílvántaľtott magánút javasolt helye'' megielöléssel szeľepel. Ez
alapján nem beépĺthető.

Mivel jeleateg is pmkolóként hasanosított az ingatlan" ęrśĺt, ennek bevételeive1
kalkuláthmĺc
A béľleti díjbót széltmaző éves bevétel naryságát az ingatlan béľbe adható hasznos
alapterülete után vebetjük ťlgyelembe' A bérleti díjat a környéken kialatailt béľleti piacnak
megfelelóen 160 Ftlhe|ylőľa éľtéken becstĺltiik meg' A kapacitźłs kihasználtságot 50 %-ľa
tervezťĺik.

A hazai g,yakorlatban általáĺros bérleti konstukciók alapján a béľbeadót teľhe|ik a
fenntaľfási költséget az adőt a bixosítás és a fenntartĺĺsi alap képzése. A közvet|en
tókésítés módszeľénél egyetleĺr évľe vonatkozóan becstilt jövedelmet számítunk át
éľtékmuĺatóvá. A vizsgált iugatlan esętébou 10 %-os tőkésítési ľátat alkalnaztunk'
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Méret (db) Bóľ|eü díj Fťó

1' Paľko|ó, feĺszĺni, ĺlés tĺtca
2. Parko|ó, felsfni, Nagy Ftłvaros utca
3. Parko|ó, felszíąÍ, Pľáterutca

1

1

1

1

1

150
1í0
120
170
255

. Paĺko|ó, fe|sźnĺ, DĺószeghyS. Utca

bér|eti 25

Konĺ 25

Adatot órtókek

Leľebéges bér|eti bevétel, Ft /hó

vehetó bevétel. Ft 6 336 960

A tdajdonos fenrrtaľÉsi klltségei, a bevétel4 o/o.a

KaIku|álható Ft 3í6

Tőkésfrésiľáta
Tókésftettéľték, Fi
Befektetési kiadások
Az ingatlan hozadékiértéke' Ft 59 701 {

: 59700
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Az fumeľtetett módszeľrel és feltéteilel ł Budapeĺt vII[. lĺen' József uttc*27, szám

t352M hľĺa) łlattĺ tets.kĺngatlan hozam al'npri elemzéssel kiala}dtotÚ ptaci értćkétl

59.700.0ĺ}0 Ft-błn'
t|.łI

ÖtvenHlenmillió*hétszáueueľ forĺntbłn

határoztuk meg.

A foľgatmi éľték tęheľmeńtes ing*lanľa vorraĺkozĺt * Áre-t nen tsÍtalmí|z!

Budapest" 20|5, október 14.
'.tľ{ol Fľopeľty Kft.
} |'Jv E'uoapest. Váci Út g5
Aoośzam: 22679a2ô.241
.._ ug' g'!-09-939664
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Ingaŕ|łnforył|mĺ éľÚéIĺbccslő
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Énékelĺ ingatlan: Bp., |4II. ker', Józsefutca 2?. telek (Hrn': 35204)

5. SpeeiúIis feltételezěsek, korlátozások

A megĺĺllapított érték az ingatlan foľgalomképes, teljes per-, igény. és tehernentes állapotu
tulajdonjoglíľa vonatkozit a helyszíni szemlén megismeľt állapotban'

Az értékeló kijelenti, hogy az éľtékelés tÄrgyätképező ingatlłnhoz semmĺnemiĺ személyes
és anyagi éľđekeltsége aem flizódik' az áĺtaŁa meghatározott érték semrnilyen
összefiiggésbęn ĺincs a megbízasi díj nagyságával.

Az éĺtéke|ést a készítendó szakvéleményben ľészletesen felsorolt, kapott szóbeli és íľásbeli
ínformációk alapján készítettĺik el. A Megbíző az á1ta7a szo|gźlaatt és az értékęlésnél
fęlhasznált adatok hitelességét és valódiság iú, szavatolja,

Igy a Megbízo által ľendelkezesĺinlľe bocsátott iľatot egyéb đokumeĺrtumok
tanu|mányozásán trilmenően jogĺ természetű vizsgálatot (iogcím" vagyonjogok
éĺvényessége, stb.) nem folytattunk. Az ngatlan foľgalomképességének jogi eredetĺí
koľlátozásáľól a tulajdoni lapon bejegyzetteken túlmenően ąincs tudomásunŁ de ezéľt
felelÖsséget o"* u6|lą|tlnk.

A renđelkezésiinkre bocsátott adatok és infonnációt melyeket az éľtékelés során
felhasmáltunt tudomásl'nk szęľint helytállóak és pontosĄ azonban teljes köľil
ellenőľzésiiket nem volt módmkban elvégezni, ezért felelősségiink e vonatkozásban
korlátozottnak tekintendő. A szakvélemenyhez csatolt iratok és dokumentumok csak az
ingatlan bemutatását szolgräljlĺk.

Megbízó tudomasul veszi, hagy az értékęlő az éĺtéke|ést szemľevételezés és a Megbízó
adatszolgáltatásai alapjrín készíti' Az esetlegesen fennálló, de szemľevételezessel nem
észĺelhetö értékbefolyásoló tenyezőkért az értékelő felelősséget nem váIlal (pl.:
épületszerke zeti, talajťelszín alatti" stb. problémák).

Az ingatlanon értékelt felépítmények értéke magában fog|a|1a az épiilet rendeltetésszeľű
haszrtáLatÍkoz szÍiłséges felszereléset gépészeti berendezesek éľtékét, de nem taĺtalmazz'a
az adott funkcióhoz kapcsolóđó telepített vary mobil eszközök éľtékét.

Az éÍtékelés idópontja 2015. októbeľ hő, akőzgazdasági, jogi feltételek és piaci viszonyok
előre kellő pontossággal nem prognosztizrłlható változásai módosíthatjĄ illetve
ervényteleníthetik a szakéŕrői vélemény foľgalmi éľtékre vonatkozó megállapítasaít, ezért
az éŕ';éke|és fordulónapját követő 6. hónapon tťll ttirténő felhasznáĺás esetén a megadott
éľtek feltilv izsgáńata indokolt.

Az áItálunk meghatáľozott éľték a fentiekben vázo|t feltételeken ďapul, és a Megbízó áltď
negielöIt célľa töľténő fe|basnáiźlsban érvényes.

l;

li
il

i.;

liir
Ł.'. j

liii

!lí:
Ł.}

ÍĺÍlĺiir

łi

í1tiłi

iIt!ľi
łl

i.ĺ

i

ĺi

H-l139 Budapest' Váci út 95' ĺel.: +36 (1) 27o 90 86 Farc +36 (1) f7o g0 87 E.maih nľopettv@grifton.hu

íí



í-?ľiti1 ! {ięa;i..:,
".łŁ"

ĺ^.1i i GRIFTONt:i l Ér'Ékeltinpatląn:Bp.,WL.ker,,Józsefu|ca27.telek(Hrsz,:3520il Pr o p e r ty

lii:
t.ĺ

íi
li
ĺiii

''łt,,

iłtiir

ĺi
ĺ*:

ĺiriit
!,.'É

titĺi!

MELLÉKLETEK

Tulajdoni lap
Térképszelvény

ovezeti előírások
Fényképek

Térkép
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Kömyezet utca

A vizsgáIt ingatlan utcafrontja Hátsó telekhatár

A vizsgált telekiugatlan

2015. október 12.
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