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I. Tényállás és a diintés tarta|mának ľészletes ismertetése

A Budapest Fováľos VIII. keľület Józsefváľosi onkormányzat (továbbiakban: onkormányzat)
tulajdonát képezi a Budapest VIII. kertile| Pľáter utca 63. szám a|atti,3612210lAl2 he|yrď1zi

számu, utcai bejáratú, fÓldszínti,7| m, a|apteľületű, a közös tulajdonból l.313/10.000
tulajdoni hányaddal rendelkező, az ingat|an-nyilvántaľtás szerint irodahelyiség megnevezésú,

nem lakás céIjára szolgá|ő ingatlan.

A helyiséget az onko rmányzati Házkezę|ő Iľoda 20 l 0. április 6 ' napján vette bitokba, azőta

bérbevétel iľánt érdeklodés nem volt. A helyiség elidegenítés érdekében 20|6. január 13.

napj án zźlr o|ásr a keľül t.

Az ingat|anra vonatkoző értékbecslést az URBS Ingatlan Kft. (Várszegi Dóra) készítette el

20|6. március 08' napján, amely alapján a helyiség beköltözhető forgalmi értéke 21.400.000,-

Ft összegben (fajlagos ár: 3O1.4IO,- Ftlm,), került megći|apitásra, és a független szakérto tt|ta|

jőváhagyásra.

Az üres nem lakás cé|jára szolgá|ő helyiség a hatályos rendelkezések szerint versenyeztetési

eljárás keretében elidegeníthető. A minimális vételár a beköltĺjzheto forgalmi érték 100%o-a,

a2a221.400.000,- Ft.

Äz ingat|an a Szigony-negyed elnevezésű váľosrészben, a Práter utca, Illés utca felé eso

részéntalálható. Környezetében régebbi és újabb építésű, társasházas és üzleti célú ingatlanok

ta|á|hatőak, a foldszinten és az alagsorban többnyire üzlethelyiségekkel, műhelyekkel,

raktárakkal. Tömegkozlekedéssel a környéken közlekedő buszokkal, trolibusszal, metľóval

érheto e!. Az tizlethelyis éget magában foglaló jó állapotú épület az l9f}-as években épült. Az
ingatlan a tfusasház földszintjén helyezkedik el, a Ptáter utca felől közelíthető meg. Az
irodahelyiségbejfuata a kapualjtól balľa, az utcárő| nyílik, ĺedőnyös, fakeretes, üvegezett

bejźrati ajÍaja van, háľom helyiségbő| á||, a kisebb iľoda saľkában egy szociális részt

vá|asztottak le' A kisebb iľoda teljes egészében ga|ériźnott, területe 50%-ka| került

beszámitźxra a hasznos alapteĺületbe. Portálľésze fa szęrkezetű' amelyet fémszerkezetű roló

takar. Fűtése elektľomos hotárolós kályhával megoldott, meleg vizet e\oáIlító berendezés

nincs, gázközmuvel a helyiség nem ľendelkezik.



A padozaÍ' PVC borítású, a vizesblokk kerámialapos. A falak festettek, a vizes részeken
csempézettek. A bal oldali irodában a mosogató felett, a bojler helyén, a falon füst és

égésnyomok \átszanak. A falakon vizesedéS' a mennyezeten bęázás nyomai Látszanak. Az
üzlethelyis ég bď1fuata és ablaka az utca fe|é néz, benapozottsága közepes. Az üzlet kisebbik
fele 2,85 m' a nagyobbik rész több, mint 5 m belmagasságú, a galéria 2,35 m magas. A padló-

és falburkolatok, szaniterek, gépészeti háIózatok kozepes állapotúak.

Az onkormányzaÍ'közös költség címén avizóráva| rendelkező helyiségľe 8.875,- Ft kifizetést
teljesít havonta atátsasház felé' Az előterjesztés készítésének időpontjában célbefizetés nincs

e| oir ćny o zv a a tár sasházb an,

Az 58 albetétből álló társasházban 4 db önkormányzati tulajdonú albetét van, amelyhez a

közös tulaj donból I 4 .3 I 0 / 100' 000 eszmei hányad tartoz1k.

A helyiség elhelyezkedése HVT területet nem érint.

A helyiség megvásár|ttsára konkľét vételi kérelem étkęzett ťogászati ręndelő létesítése

céljából.

Javasoljuk a tźľgyi helyiség nyilvános pá|yázaton torténő értékesítését 21.400.000,- Ft

minimális vételáľ megjelölése mellett az a\ábbi pá|yázati feltételekkel:

A minimális vételár: 21.400.000'- Ft.

Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő a véte|árat

- egyösszegben, készpénzben' vagy

- banki hitel felhaszntůásával

fizesse męg aZ a|ább részletezett feltételek szerint.

A nyeĺtes pá|yáző koteles a páIyázat elbírálásáról szóló értesítés kézhęzvétęlét követő 15

munkanapon belül adásvételi szeruődést kotni és

- a vételár egyösszegben töľténő megťrzetése esetén _ az ajźn|ati biztosíték összegével
csökkentett -vételárat az adźsvéte|i szerzoďés megkötéséig eladónak megťtzetni,

- a vételáľ banki hitelből tĺjrténő kiegyenlítése esetén a nyertes ajánlattevo köteles a

pá|yázaÍ. elbírálásáľó| szóló értesítés kézhezvételét kovető 15 napon belül fuggoben

tartással adásvételi szerzódést kötni és a beťlzetett ajánlati biztosítékot, aZ áIta|a

megajánlott vételáľ 50 %-áig kiegyenlíteni' A fennmaľadó 50 % kiegyenlítésére banki

hitel veheto igénybe, amely teljesítéséĺe a Magyar Allam és a Budapest Fovarosi
onkormányzat e|óvásárlási jogának gyakoľlásáľa ľendelkezésre á|ló hatáľidő leteltérol

szó|ó értesítés kézhezvéte|éto| számitott 45 munkanap áll a nyertes ajánlattevő

rendelkezésére. A vételár megfizetésére vonatkozo hatźrido nem hosszabbítható meg.

Banki hitel felhaszná|ása esetén az ajánlati biztosíték foglalónak minosül.

A vételár megfizetésének módjáľa (egyösszegu, vagy banki hitel), az aján|atÍevőnek az

ajánlati összesítőn kell ajánlatot tenni.

Eladó az ingat|anokat a véte|fu egyösszegu megfizetése esetén a Magyar Állam, illetve a

Budapest Fővárosi onkormányzat e|ővásáľlási jogának gyakorlásáľa vonatkozó nyilatkozat
megérkezését, vagy az elővásárlási jog gyakorlásáľa rendelkezésre á||o határido

eredménýelen elteltét követo 5 napon belĺil előľe egyeztetett idopontban adja binokba.

A vételár banki hitelbőt történő megfizetése esętén a birtokbaadás' a vételáľ e|adőhoz torténő

megérkezését követo 5 napon belül, e|őre egyeztetett idopontban történik.



A felhívás közzététe|éľe a Versenyeztetési szabtiyzat 1 1. pontjában foglaltaknak megfelelően

a Budapest Főváľos Koľmányhivatala VIII. keľületi Hivatala okmányiľodáján, valamint a

Budapeit Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzat Polgármesteri Hivatala

hirdeiőtábláján, a vagyonügyleti megbízott tigyfelfogadásra szolgáló helyiségében

(Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. telephelyein), a Józsefuáros című helyi Lapban, az

onkormanyzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján, és egyéb rendelkezésľe á11ó internetes

hirdetési portálon keľtil soľ.

Az elidegenités az onkormányzat sztlmára elonyos, mert a helyiség hasznosítása béľbeadás

útján 2010. április 6-i birtokbavételét követően nem volt megvalósítható.

Javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak, hogy a helyiséget nyilvános pá|yázat útján idegenítse el, a

pá|yázat fenti tartalommal történo lebonyolításáta a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t"

kérje fel.

II. A beterjesztés indoka

A kéľelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a hosszú távú vagyongazdálkodási irányelvekben megfogalmazottak

teljesítése.

Az elidege nités az onkormányzat szttmáľa kedvező, mert az onkormányzat terhére felmerülő,

az épn\ei ferľltartásával kapcsolatos közos költség f,rzetési kötelezettsége csokken. A döntés

elonyĺis továbbá az Önkorm ányzat számára azért is, meft a helyiség bérbeadás útján évek óta

nem került hasznosításľa.

A dontés meghozatala fedezetet nem igényel, az ađásvételi ügyletből befolyó véte|ttr az

onkormány,uř kolt.egvetési bevételeit ńoveli. Az eladással megszűn1k az Önkormányzat

kozos költség fizetési kötelezettsége.

IV. Jogszabá|yi környezet

Az onkoľmtnyzat tulajdonában a|Iő nem lakás céIjźra szo|gá|ő helyiségek elidegenítésének

feltételeiről szóló 3zl2OI3. (Vil. 15.) önkormányzatirende\et (továbbiakban: Rendelet) 2. $

(1) bekezdése szeľint: ,,A helyiségek elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a

Képviselő-testiilet gyakorolja azza|, hogy egyes tulajdonosi jogok gyakorlására, a rendeletben

meghatározott esetekben a Váľos gazdtikodási és PénzĹigyi Bizottságot hatalmazzaťe|.,,

A Rendelet 2. $ (2) bekezdése szerint: ,,A l00 millió Ft-ot meg nem haladó forgalmi éľtékű

helyiség elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság, ezen értéken felül a

repvĺsólo-testĺilet dont az elidegenítésľől és az elađtĺsi ajánlat kiadásáľól, továbbá dont az

adásvételi szerzodéssel, annak módosításával és megszüntetésével kapcsolatos kéľdésekben,

kivéve azokat az eseteket, amikoľ a döntés az érté|<határtól fiiggetlenül a Képviselő-testület
jogköľe.''

A versenyeztetési eljáľás típusait a Budapest Józsefvárosi onkormányzat vagyonáľól és a

vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6612012. (Xl.I' 13.) önkormányzati

rendelet 7. $-a határozzameg.

A versenyeztetési eljárás szabá|yait a Képviselő-testület 47l20I5. (II. 19') száműhatátozat

(további akban : Versenyeztetési szabá|y zat) 7 0 -9 0 . pontj ai ľö gzítik.

A Verseny eztetési szabá|yzat 74. pont szerint: A minimális vételáľat,ha a Kiíró másként nem

dont

a.) első izben azingatlan értékbecslésében megállapított forgalmi éľték 100 oÁ-aképezi,



b.) második páIyázat esetében az ingat|an értékbecslésében megállapított foľgalmi éľték

75 %o-a képezi, ha az elso árverés azért volt sikertelen, mert az árverés megkezdését
megelozoen senki nem regisztľált,

c.) harmadik pá|yázattőI az ingatlan éľtékbecslésében megállapított forgalmi érték 50 Yo-a

képez| ha a második áľveľés azért volt sikertelen, mert az árveľés megkezdését

megelőzően senki nem regisztrált,

d.) az eredménytelen felhívásában meghatározott összeg képezi, amennyiben ij páIyázat

kiírására azért kerul soľ, mert az e|járás eľedménýelen volt, vagy sem az e|ső, Sem a

második helyre sorolt ajánlattevő nem kototte meg az adásvételi szeľzodést.

Fentiek atapjan kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a pá|yázattal kapcsolatos dontését

meghozni szíveskedj ék.

Határozati javaslat

.'.' év ......'hó .....nap szźmíYárosgazdźikodási és Pénzügyibizottságihatáľozat:

A VagyongazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Práter utca 63. szám a|atti,36|2f/OlAl2 he|yrajzi sztlmu,77 mf
alapteľületű irodahelyiség elidegenítése érdekében nyilvános pá|yázat.ot hirdet meg'

Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20|6. máľcius 2 1.

2.) elfogadja a Budapest VIII. kerület, Pľáteľ utca 63' szám a|atti, 36|22l0lN2 he|ytajzi
szämu, 77 m2 alapteľiiletű irodahelyiség elidegenítésére vonatkozó pálytnati felhívást, a
kovetkező fęltételekkel:

b.) a minimális vételár: 21.400.000,- Ft

c.) Kiíľó lehetővé teszi, hogy a vevo avéte|árat

- egyosszegben, készpénzben, Yagy

- banki hitel felhaszná|ástna|

f,tzesse meg aZ alább rész|etezett feltételek szeľint.

A nyertes pá|yáző köteles a pá|yázat e|bírá|ástről szóló éľtesítés kézhezvételét követő

15 munkanapon belül adásvételi szerződést kotni éS

- a vételáľ egyösszegben tcjľténő megfizetése esetén az aján|ati biztosíték
összegével csökkentett _ vételárat az adásvéte|i szerződés megkötéséig eladónak

. megťlzetni,

- a vételár banki hitelből történo kiegyenlítése esetén a nyertes ajánIattevo koteles a
páIyázaÍ. e|birźiásáről szóló értesítés kézhezvételét kovető 15 napon belül függőben

tartással adásvételi szerzodésÍ. kötni éS a bęťlzęteÍt aján|ati biztosítékot, az tlItaIa

megajanlott vételáľ 50 %-áig kiegyenlíteni. A fennmarađő 50 % kiegyenlítéséľe

banki hitel vehető igénybe, amelý teljesítéséľe a Magyar Áttam és a Budapest

Fővárosi onkormányzat e|ővásárlási jogának gyakoľlására rendelkezésľe álló
hatáľidő leteltérol szóló értesítés kézhezvételétől szźtmitott 45 munkanap á|| a

nyertes aján|attevő rendelkezéséľe. A vételár megfizetésére vonatkoző hatttriđó

nem hosszabbítható meg. Banki hitel fe|haszná|źlsa esetén az ajtnlati biztosíték
foslalónak minősül.



A vételár megÍizetésének módj áta az ajánlattevőnek az Ąánlrati cjsszesítőn kell

ajánlatot tenni.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Hatáľidő: 2016. máľcius 21.

3.) a pá|yázati felhivtlst a Versenyeztetési Szabá|yzat 1 1. pontjában foglaltaknak megfelelően. 
a.Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerĹileti Hivatala okmányirodáján, valamint a

Budapest Főváros VIII. keľüIet Józsefváľosi onkormányzat Polgármesteri Hivatala

hirdeio tth\t!án, a vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásra szo|gá|o helyiségében

(Józsefvárosi Gazdálkodási Kozp ont Zrt. telephelyein), a Józsefváľos című helyi lapban,

az onkormányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján, továbbá a Polgármesteľi

Hivatal szćrnáraköltségmentes hirdetési felületeken torténő megjelentetés szélesebb köní

biztosítása érdekében az egyéb ľendelkezésľe álló intemetes hirdetési portálokon kell

kozzétenni.

Fęlelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KcizpoŃZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja

Hatáĺidő: 2016. március 23.

4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt.-t a pá|yázati eljárás lebonyolításáľa és

j avas 1 attéte |r e a p tůy ázat eľe dm ényé nek me gá||apítás ára vonatk oző an.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpoÍItzÍt. vagyongazdálkodási ígazgatőja

Határidő: 20l6.június 3 1.

A dontés végľehajtásźĺvégzó szervęzeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt,
A lakosság szélei körét éľintő dontések esetén az eloteľjesztés elokészítójének javaslata a

közzététel módjáľa: a honlapon.

Budapest, 2016. március 10.
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Nyĺlvános, egyfoľd ulós páůy ánúi felhívás
onkormányzati tutajđonú nem lakás célrĺ helyiség tu|ajdonjogának átľuházására

A Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtiletének

Yźrosgazáálkodási és Pénztigyi Bizottság ...... számú határozata alapján nyi|vános egyfordulós

pilyáłabthirdet a tulajdonát kepeza Budapest VIII. kęrĺilet,3612210lNf he|yrajzi szám a|atĹfe|vett,

buäapest VIII. keľülät, p'át"" utca 63. szám alatti, 71 m2 alapterülettĺ, utcai bejáratú, ťoldszinti,

irodańelyiség megnevezésű, üres nem lakás cé|jára szoIgá|ó helyiség e|idegenítésére.

|. A pálJyázati felhívás kíjzzététe|e

A Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerü|eti Hivata|a okmányirodáján, va|amint a Budapest

Fováros VIII. kertjlet Józsáfvárosi onkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdető táb]'tĄán, a

vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ

zi.. te|epie|yein), a JőzseŃáro. óí*ű helyi lapban, az tnkormányzat (.v*w.i.qzsę.fvéIos.h.u), és a

vagyonügyleii megbízott (wwivjgk.hu), hónlapján' és egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési

portálon.

A Kiíró jogosult a pźiyázati fe|hívását az ajánlattételi határidő |ejárta előtt visszavonni, de enol a

pá|yázati fžlłlĺves koźleseuel megegyező módon az aján|attéte|i határido |ejárta előtt köteles

iliráetményt megje|entetni. A felhíváJvisszavonása esetén - amennyiben a dokumentációt a pá|yźuő

ellenéľték fejében kapta meg - a Kiíró köteles az e\\enértéket visszafizetni, ha a pá|yáző a

dokumentációt visszaadj a. n palyazati dokumentáció ellenéľtékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más

esetben nem f,rzeti vissza.

2. A pá|yázati kiírás adatai

A' páiyáruat kiíľója:

A' pá.Jy ánat lebo nyolítój a :

A páůyá.zatjellege:

A pá|yázat célja:

A' páůy ázati d okumentáció áľa :

A^ pá./lyázati dokumentáció megvásáľlásának
helye, ideje:

Az ingatlan minimális vételáľa:

Az ajántati biztosíték łisszege:

Budapest Főváros VIII. keri'ilet Józsefvárosi
onkormány zat (108f Budapest' Baľoss u. 63-67 ')

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1082

Budapest, Baross utca 63-67 .)

nyi lvános egyfordu lós pá|y ázat

tu|aj donj og átruházás (e| i degen ítés)

20.000,- Ft + ÁFA

Józsefvárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.
Elidegenítési Iroda l083 Budapest, Losonci u. 2.

fsz.

2O16, március z3-tő| (szerda) Ĺigyfélfogadási

időben

21 .400.000,- Ft

2.l40.000,- Ft, befizetése csak magyar forintban

teljesítheto, énékpapírral, garanciaszerzodéssel,

zá|o g!ár ggyal nem he lyettes íthető.

átutalás, a Jozsefvárosi Gazdálkodási Központ

Zrt, K&H Bank Zrt-né| vezetett' 10403387-
Aĺz ajántati biztosíték befizetésének módja'



szám|aszám:

Lz aján|ati biztosíték befi zetés beéľkezésének
hatáľideje:

A páiyázatok leadásának határideje:

A páiyánatÍa| kapcsolatban további
infoľmáció kéľhető:

A. pá|y ánattal éri ntett i n gatlan megteki nthető :

A' páily ázatok bontásának időpontj a :

Ä' páiyázatok bontásának helye:

A páiyázat eredményét megállapítő szewezetz

A páiyánat elbíľá|ásának határĺdeje' és a'

váľható eredményhirdetés :

0002 8 86 5 -00000006 számű szám|ájára

2016. április l8. (hétfő) f4 őra' Az aján|ati

biztosítéknak a megjelo|t határidőig a

bankszám lára megérkeznie kel l.

2016. április 19. (kedd) 10.00 óra

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
El idegen ítési lrodáján

Tel.: 06-l -333-618|l12f vagy 123 mellék, 06-1-
216-6961

2016. március 23. (szerda) és f016' ápľilis l5.
(péntek) között e|ozetes időpont-egyeztetés
alapján. Időpont egyeztetése a. Józsefvárosi
Gazdá|kodási Központ Zrt. onkormányzati
Házkeze|ő Irodáján lehetséges l084 Budapest'
Tavaszmező u. 2', Tel.: 06-I-2|0-49f8, 06-1-
f\0-49f9

2016. ápri|is 19. (kedd) 1005 óra

Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. 1083

Budapest' Losonci u. 2. |' em. tárgya|ő. Az
ajánlattevók a pŕiyázatok bontásán jelen

lehetnek.

Y árosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság

20 l 6. iúnius l 5.

3. A' pá.Jy ázattal éľintett ingatlan:

.'ľ*ľsz.,.

,l:r ,, ,' ''

Fekvés Rent|eltétés

, 
""1', .. .

mińĺmá|is
véte|áľ

A'Íán|áti
biztosíték

Práter utca 63. 36122/0lA/2 '71
utcai bejáratu
ťoldszint irodahelyiség 21.400.000.- Ft 2.140.000,- Ft

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Íu|ajdonát képezo, Budapest VIII.

kerület, Práter utca 63. szálnú alatt elhelyezkedo, 36|2210lAl2 he|yrajzi számon nyi|vántartott, üres,

nem lakás célú helyiség71 n2 alapterületű, utcai bejáratű, földszinti helyiség. A helyiség víz, csatorna,

villany közművekŔel rendelkezik, per, teher és igénymentes, vízorźtval felszerelt' Az ingatlan után

f,rzetendő közos koltség mértéke a pá|yázati fe|hívás kozzététe|ének idopontjában 8'875,- Ft/hó,

célbefizetés pá|yázati felhívás kozzététe|ének napján nincs előirányozva. Az itt megjelölt kĺizös

költség mérúke.tájékoztató jel|egű, annak összege a kozgyű|és haÍározata alapján vá|tozhat, ame|yet a

kozos-képvise|et ellátására feljogosított szemé|y Vagy szeľvezet köte|essége a tulajdonosokkal közölni.

Az e|adő az ingat|ant a je|en|egi állapotában, kiürítettęn adja a vevő birtokába. A helyiségben lévő

kozművek felĺilvizsgálata sztikséges.



4. A páilyázat célja' tartalma

Az elidegenítésre kęľülő nem lakás céljára szo|gźiő helyiség a Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefuárosi Önkormányzatkizárő|agos tu|ajdonátképezi, elidegenítésére a nemzeti vagyonró| szó|ó

2011. évi CXCVI. tv., a Bucĺapest Józsefvárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti

tulajdonosijogok gyakor|ásáró| szóló 6612012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet, a Képviselo-testület
47lżo|5. (li, 1g ')_szamű határozata (Versenyeztetési szabźt|yzat), és az tnkormányzat tulajdonában

álló nem lakás céljára szo|gźiő helyiségek elidegenítésének feltételeiľől szóló 32lf0I3. (Vil. 15.)

önkormányzati rende|et vonatkozik.

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy anemzeti vagyonról sző|ő f011. CXCVI törvény 14. s (2) bekezdése

a|apján a Magyar Ál|amot minden elővásárlásj jog jogosultatmege|ózo elővásárlásijog il|eti meg. Az
e|ovásárlási jog gyakor|źsára a Magyar Állam részére fenná|ló határidő az e|ovásárlási jog

gyakorlására felhívó énesítés kézhezvéte|étől számított 35 nap. Az egyes ál|ami tulajdonban lévő

vagyontárgyak önkormányzatok tutajdonba adásáról szóló l991. évi XXXIII. tv. 39' $ (2) bekezdése

alapján a Budapest Fővárosi tnkormányzatnak elővásárlásijoga van.

Kiíľó lehetővéteszi, hogy a vevő a véte|árat
- egyösszegben' készpénzben' Vagy
- banki hite| felhasználásával

fizesse megaz alább rész|etezett feltételek szerint.

A nyertes pá|yźlző koteles apá|yázatelbírálásáról szóló értesítéskézhezvéte|ét követő l5 munkanapon

belül adásvétę|i szerződést kotni éS

- avéte|ár egyösszegben töľténő megfizetése esetén - az aján|ati biztosíték összegéve| csökkentett _

véte|árat az adásvéte|i szerzodés megkötéséig eladónak megfizetni,
- a véte|ár banki hite|bol töfténő kiegyenlítése esetén a nyertes ajánlattevő köte|es a pá|yázat

elbíľá|ásáró| szóló éľtesítés kézhezvételét követő l 5 napon be|ül fiiggoben taftással adásvételi

szerződést kötni és a befizetett ajánlati biztosítékot, az á|ta|a megajánlott vételár 50 %-áig

kiegyenlíteni. A fennmaradó 50 % kiegyenlítésére banki hitel veheto igénybe, amely teljesítéséľe a

Magyar Allam és a Budapest Fővárosi onkoľmányzat elovásárlási jogának gyakorlásáľa

ľendelkezésre álló határidő leteltérő| szóló értesítéskézhezvételétől számitott 45 munkanap áll a

nyertes ajánIattevő rendelkezésére. A véte|ár megfizetésére vonatkozó határido nem

hosszabbítható meg. Banki hitel fe|hasznáIása esetén azaján|ati biaosíték fogla|ónak minősijl.

A vételár megfizetésének módjára az aján|attevőnęk az ajánlati összesítőn kell aján|atot tenni.

E|adő azingat|ant avéte|ár egyösszegű történő megfizetése esetén aMagyar Állurn, illetve a Budapest

Fovárosi onkormányzat e|ővásárlási jogának gyakorlására vonatkozó nyi|atkozat megéľkezését, vagy

az e|ovásár|ási jog gyakorlására rendelkezésľe álló határido eredménýelen elteltét követo 5 napon

beltil elore egyezteteÍt időpontban adja birtokba.

A vételáľ banki hitelből történő megfizetése esetén a birtokbaadás, a vétęlár eladóhoz töfténo

megéľkezését követő 5 napon belül, előľe egyezteteÍt' időpontban torténik.

Az adásv étę| i szerződ és megkotéséve l kapcso latos fe l merü | ő kö ltségek:

. |.67o,- Ft/személy JÜB e|járási dĺ.j,

- 5.500,- Ft + Áfďingat|an eljárási díj,

- 6.600,- Ft/ingat|anlügyIet ťoldhivata|i e|járási illeték (a földhivatali eljárási díjat fiiggoben tartás

esetén ingatlanonként kétszer kell megfizetni, egyszer az adásvéte|i szerződés benyújtásakor,

másodszor a tulajdonjog bejegyzésekor).

Az adásvételi szerzódés szövege avétę|ár banki hitelbo| történo teljesítése esetén, kizźrolag a bank

igényei szerint módosítható.



A Kiíró felhívja a pá|yázők figyelmét, hggy u Budapest Józsefvárosi onkormányzat a nem lakás
céljára szolgá|ó helyiségek elidegenítését ÁFA-mentes tevékenységként végzi, a Vételárat ÁFA nem
terheli.

A Kiíró kikotitovábbá, hogy
a) a nyertes aján|attevő visszalépése esetén jogosult a veľsenyeztetési eljáráS Soron kovetkezo

helyezettj ével szerződést kötni,
h) jogosu|t arra, hogy a veľsenyeztetési eljáľást eredménýelennek nyi|vánítsa.
c) sztikség esetén az aján|attevőtő| az aján|at |ényegét nem éľintő technikai-formai kéľdésekben

írásban felvi|ágosítást kérhet annak elorebocsátásával, hogy az aján|aÍtevó ezze| kapcsolatos
írásbeli vźńasza semmilyen formában nem eľedményezheti a Versenyeztetési eljárásban tett
aján|atában megfogalmazott feltételek olyan megváltozását, amely az értékelés során a beérkezett
aj ánlatok sorrendj ét módosítaná.

d) aPtk 6:,74. $ (2) bekezdése alapján, a pźiyázati felhívásban fog|altaknak megfe|elő, legkedvezőbb
aján|attevovel szemben is fenntartja a jogát ana, hogy ne kösson szerződést.

Az aján|attevo tudomásuI veszi és elfogadja, hogy a Kiíró
a) az aján|attéte|i határidot indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja' amit - az indok

megjelöléséve| - a Kiírás köz|ésével megegyező helyeken' az eredeti benyújtási határidő |ejárta
elott legalább 5 nappal koteleS hirdetményben megjelentetni;

b) jogosu|t az aján|attételi felhívását az aján|attételi határido elott visszavonni, de erľől a kiírás
közléséve| megegyezó módon az aján|attéte|i határidő |ejárta e|ott köte|es hirdetméný
megielentetni,

c) a felhívás visszavonása ęsetén _ amennyiben a dokumentációt a pá|yáző e|lenérték fejében kapta

meg - a Kiíró kote|es az e||enéftéket visszafizetni, ha a pá|yázo a dokumentációt visszaadja,
d) apá|yázati dokumentáció ellenénékét a Kiíró a c) pontban meghatározott eseten kívtil semmi|yen

más esetben nem fizeti vissza,
e) a pá|yázati biĺosítékot a kiírás visszavonása, az e|járźls eredménytelenségének megál|apítása

esetén, illetve - az ajánlatok elbíľáIását követoen - a nem nyeftes ajánlattevők részére 15

munkanapon belĹil visszafi zeti,

Đ az aján|ati biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetési határidot e|mulasztja,
g) a nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biaosítékot az aján|aÍÍevő á|ta| fizetendő vételárba

beszźnnítja,
h) nem fizeti vissza a nyeftes által teljesített biztosítékot, lra a szerzodés megkotése a nyeftesnek

felróható vagy érdekkorében felmerÜlt okbóI hiúsul meg. A vevőnek felľóható ok az is, ha a
véte|áľat banki hitel felhasználásával kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt határidoben nem

kapja meg, vagy az afizetési határido napjának 24 orźńg nem éľkezik meg eladó bankszám|ájára.

5. Az aján|at benyrĺjtásának előfeltéte|ei

Az aján|at benyújtásának elengedhetetlen feltétele a pá|yázaÍ.i dokumentáció megvásárlása, valamint
az aján|ati biztosíték hatáľidőig történő befizetése.

A ptiyázati felhívás visszavonása esetén a kiíró köteles a dokumentáció megvásár|ására fordított
összeget az aján\attevőnek visszatéríteni, amennyiben az ajánlattevo a dokumentációt visszaadja. A
Kiíró más esetben a dokumentáció megvásár|ására fordított összeget nem köteles visszafizetni.

A Kiíró az ajźtn|ati biaosítékot a pá|yázaÍi felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megá||apítása esetén, il|etve - az aján|atok elbírálását követoen - a nem nyeftes ajánlattevők részére

köteles l5 munkanapon belül visszafizetni.

Apá|yázaÍon való ľészvéte| további elofeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje apá|yázattárgyát,az
aján|attéte| fe|tételeit - vagyis apá|yázati dokumentációt - és aú' magára nézve kötelezőnek tekintse.

Az ajźtn|at benyújtási határidó leteltét követően aján|atot a Kiíró nem vesz át.



c.)

d.)

6. A páilyánaton tłirténő részvéte| feltételei

Az aján|attevo részt vehet a pá|yázaton amennyiben:
a) megvásárolj a aPá|yázati dokumentációt, és az e":.ő| sző|o igazo|ást az aján|atához csatolja;

b) azĄźn1ati biĺosíték osszeget határidőben megfizeti, és az beérkezik a Kiíró által megje|ölt

bankszám|ára,
c) az ajźn|atok leadásának határidejéig az aján|atát benyújtja.

7 . Az aján|at tartalmi ktivetelményei

Az aján|attevőnek:

a.) az aján|atban kozö|nie kell a nevét ĺcégnevét, |akcimét/székhelyét, adőszámát, adóazonosító jelét,

cég esetében cégjegyzékszámti, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszám|aszámźfi, az

elektronikus levelezési címét, ha i|yennel rendelkezik.

b') az aján|athoz csato|ni ke|| az aján|ati biztosíték befizetéséről szóló visszavonhatatlan banki

átutalást vagy a bankszámla kivonatot.

az aján|atban nyi|atkoznia ke|| arról, hogy vá|lalja a Pá|yázati dokumentációban, illetve

me| lékleteiben I eírt szerződéskötés i és egyéb fe ltétel eket,

azaján|atban nyilatkoznia ke||arról, hogy rá vonatkozóan a2015. évi CXLIII' törvény ó2. $ és 63.

$-ban foglaltkizárő köriilmények nem állnak fenn.

e.) azajánlatban nyilatkoznia kell arľól, hogy adó és adók mődjźtra behajtható koztartozźsa nincs. E
nyilátkozat mellé kel| csato|nia a NAV igazo|ását aľról, hogy nem áll fenn köĺartozása.

f.) azajánlatban nyilatkoznia kell arról' hogy Kiíróval szemben bérleti díj tartozása nincs, továbbá a

Kiíróval szemben szerzodésben vá|la|t és nem te|jesített kote|ezettsége nincs.

Ha az ajän|attevő nem magánszemély, fentieken túl

E) az aján|atához csatolni ke|l a táľsaság 30 napná| nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
- 

képviseletére jogosultak aláíráSi címpéldányának eredeti pé|dáĺyát vagy hiteles másolatát.

h.) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tl|| vége|szźmolás alatt' ellene csőd-, illetve

felszámolási elj árás nincs folyamatban.
i.) az aján|atban nyilatkoznia ke|l arról, hogy a nemzeti vagyonľól sző|ő 20ll l . évi CXCVI. töľvény 3.

$ (l) bekezdés 1. pontja szerint át\áthatő szervezetnek minosü|.

Amennyiben az aján|aÍtevő nem magánszemé|y, a pá|yázati eljárás során benyújtott ajánlatát, továbbá

az aján|at mellékleteként benyújtott valamennyi nyilatkozatát cégszerű aláírással kell ellátnia.

Cégszerű a|áírás során a cég képviseletéľe jogosu|t szemé|y/személyek aÍársasźtgkézze|, vagy géppel

ín, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá nevét/nevĺiket önállóan/együttesen íľjďírják alá a hiteles

céga|áir ási ny ilatkozatuknak megfeIelően.

A Lebonyolító ajánlott, tértivevényes levélben, hatáľido kitűzésével felszólíthatja az aján|attevőt az

aján|atta| kapcsólatos formai vagy tarta|mi hiányosságok pót|ására, amennyiben a szĺ'ikséges

rlyi|atkozatokat, igazo|ásokat nem megfele|óen, iIleWe nem teljes körűen csato|ta. Amennyiben az

ajánlattevő a felhívás kézhezvéte|ét kovetoen az abban megjelölt határidőre a hiáný nem, vagy nem

täljes korrĺen pótolja, úgy ajän\ata a hiánypótlási határidő elteltének napját követő naptól

érvénýelennek minősü|, és apá|yázattovábbi részében nem vehet részt'

A Lebonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokľól, a hiánypőt|tlsi határidőľől

egyidejűleg, közvetlenül, írásban k<jte|es tájékoztatni az összes ajánlattevőt.

A hiánypótlás nem terjedhet ki az aján|at módosítására.

Nincs he|ye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az aján|atÍevő aján|aÍa érvénytelenIlek minősiil,

amennyiben
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a)

b)

az ajánlati biaosíték összege a pá|yázati kiírás 2. pontjában meghatározott határidőn be|ül nem

kerül jóváírásra a Kiíró bankszámláján,
nem jelol meg vételárat.

8, Az zján|at foľmai követelményei

Az ajźn|at1evőnek aján|atttt egy eredeti és egy máso|ati pé|dányban kell elkészítenie, fe|tünteťve az

adott példányon az ,,Eredeti aján|at,, és ,,Másolati aján|at,, megjelölést, me|yeket ktilön . kĺilön
sértetlen. lezáľt borítékban ke|| benyújtania. A példányok közötti eltérés esetén az eľedeti példány
érvényes.

Azajtĺn|at' első oldalán ke|| elhelyezni a megfelęlően kitöltött,,Jelentkezési lapot'', a második olda|on

a kitoltott ,'Ajánlati összesítot'', ktilönös tekintettel a megajánlott véte|ár megjelö|ésére. Ezt követoen

ke|l e|helyezni az aján|ati felhívás mellékletét képezó értelemszerűen kitoltott nyi|atkozatokat,

valamint a 7. pontban rész|etezet valamennyi dokumentumot' Az aján|attevőnek kĺjzölnie kel| a

benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét), ahová a pźiyázati eľedmény kozlését kéri, továbbá azt a

bankszám|aszámot és a bankszámla kedvezményezettjének nevét illetve más azonosítoját, ahova aZ

ajánlati biĺosíték (bánatpénz) visszautalását kéľi, amennyiben nem nyertese apá|ytzatnak.

Az ajltnlat és az összes melléklet minden oldaldt osszefűzve, aZ oldalak számának
dokumentá|ásáva| _ fo ly amato s s zĺtmo zĺźs s aI ke I I e llátn i.

Az iratokat mawar nye|ven, |ezárt, sértetlen borítékokban, szemé|yesen (nem postai úton) kell

benyújtani. A borítékra kizárő|agapá|yázatttrgyátke|l ráíľni, aza|ábbiak szeľint:

,,Budapest VIII. Práteľ utca 63. szám a|atti,36|f2l0lAl2 hľsz.-ú nem |akás cé|jáľa szolgáló
helyiség eIidegenítése''

A Lebonyolitő |ęzźrat|an vagy sérült boľítékot nem vesz źú. Kiíró minden, az aján|attételi határidon tú|

benyújtott aj án latot érvénýelennek nyi |ván ít.

Amennyiben az ajćn|attevő a pá|yázati e|járás bármelyik szakaszában meghatalmazott űtján jár e|, a

teljes bizonyító erejű magánokiratba fogla|t meghata|mazás eľedeti pé|đányát is me||ékelni ke|| az

aján|athoz. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. $-a szerint a teljes bizonyítő
eľejű magánokiratnak az alt.ŕbi feltételek valame|yikének kell megfele|nie:

a) a kiállító az okiratot saját kezűle g írta és a|tńrta;

b) két tanú az okiraton a|áírásáva| igazo\ja, hogy a kiáIlító a nem á|ta|a írt okiratot előttĺik irta a|á,

vagy a|áirását előttiik sajátkezú a|áirásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fe|

kell tüntetni;
c) a kiállító a|áírása vagy kézjegye az okiraton közjegyzó tl|ta| hitelesítve van;

d) a gazdá|kodő szervezet á|ta| úz|eti körében kiáIlított okiratot szabá|yszeruen a|áírtźlk;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az á|ta|a készíteťt okirat szabá|yszerű e|lenjegyzésével bizonyítja, hogy a

kiál|ító a nem á|ta|aírt okiratot e|otte írta a|á,vagy a|áírását e|otte saját kezú a|áírásának ismerte

et, i|letőleg a kiál|ító minősített elektronikus a|áirásźlva| aláírt elektronikus okirat taltalma az

ü gyvéd á|ta| késziteľt e l ektron i kus okiratév al m e gegyezik;

Đ az elektľonikus okiľaton kiállítója minősített elektronikus a|áírást helyezett e|.

Amennyiben azajźn|attevő magánszemé|y, apá|yázati eljáľás során nevében nyilatkozatot vagy maga,

vagy meghata|mazoÍtja útján tehet. Amennyiben az aján|aÍtevő gazdá|kodő szervezet, a pá|yázati

eljárás soľán nevében nyilatkozatot a cégsegyzékben feltüntetett képvise|eti joggal rendelkező

személy, Vagy e személy meghatalmazottja tehet.

9. Äz ajánlat módosítása

Az ajźn|attevo az ajźn|attételi határid ő |ejárÍáig módosíthatj a vagy visszavonhatj a pá|yázati aján|aÍát,

azaján|attéte|i határido |ejźrtát kovetóen azonban a benyújtott aján|atok nem módosíthatók.

Azaján|ati kötottség azaján|aÍI,ételi határidő lejártának napjával kezdődik. 
/4.,l/
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10. Ajánlati ktitöttség

Az ajźn|attevo legalább 60 napig terjedő aján|ati kotottséget köteles válla|ni, ame|y az aján|attéte|i
határido lejártának napjáva| kezdődik. Az aján|attevo köteles nyilatkozni' hogy amennyiben a Kiirő az
aján|atok eredményének megá|lapítására vonatkozó határidőt e|halasztotta, úgy válla|ja az aján|ati
kötöttség meghosszabbítását a pá|yázat eredményének megá||apitásźra vonatkozó határidő
e|ha| as ńás án ak n apj a i szttm źx a| m e ge gy e ző e n .

Az aján|ati kötöttség tartalmának meghatározására a Po|gári Törvénykönyv rendelkezésęi irányadóak,
különös tękintettel a 6:64. $-ľa.

Az aján|at olyan megállapodást, kezdeményező nyi|atkozatot jelent, amely |egalább a törvény a|apján
lényegesnek tekintett szeľződéses elemeket tartalmazza, s egyéľte|műen kitűnik belőle, hogy az abban

fogla|tak ügyletkötési akaľatot tükroznek, tehźtt a nyilatkozó - e|fogadás esetén _ azt magára nézve
kötelezonęk ismeri el.

Az aján|ati kötöttség azza| jár, hogy ha a másik fé| az adott idohatáron be|ül az ajánlatot elfogadja, a

szerződés a törvény rendęlkezése folytán létrejön. Az ajźn|at megtételével tehát fuggo helyzet alakul
ki, amely az aján|ati kötottség leteltével ér véget.

Amennyiben az aján|attevó az aján|ati kötöttségének ideje a|att ajźtn|atát visszavonja, a beťlzetett
aján|ati biaosítékot eIveszti.

A Kiíró az aján|ati biztosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménytelenségének
megállapítása esetén, i|letve - az aján|atok e|bírását követoen - a nem nyertes ajánlattevők részére

köteles l5 munkanapon belü| visszafizetni. A Kiíró az aján|ati biztosíték után kamatot nem fizet,
kivéve, ha a visszafizetési határidőt elmulasztja.

11. A pályázatok bontása

A pźt|yźnati ajánlatokat ÍarÍa|maző zál1 boritékok felbontását a Lebonyolító végzi a pá|yázati

fe|hívásban megje|ölt időpontban. Az ajźn|atok felbontásán, a Lebonyolító képviselójén kívu| az

ajánlattevők, i|letve meghatalmazottjaik lehetnek jelen' A képviseleti jogosultságot megfele|ően
( személy i igazo|v źĺny, me ghatal m azás) i gazo l n i kel l'

Az aján|aÍtevők a bontás időpontjáról ktilon éľtesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán jelen

lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak a|á.

Az aján|atok fe|bontásakor a Lebonyo|ító ismefteti az aján|aÍtevok nevét, lakóhe|yét (székhe|yét), az

álta|uk feIkínált véte|ár aján|atot, a véte|ár megfizetésének módját.

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

A Lebonyolítő az aján|atok fe|bontásáro|, az aján|atok ismertetett tarta|máro| jegyzokonyvet készít,

amelyet az aján|aÍtevőknek erre vonatkoző igény esetén átad, i|letve megkü|d. A jegyzőkönyvet a

Lebonyolító képvise|óje és a jegyzőkonyvvezeto írja a|á, és a bontáson megjelent ajánlattevok közül
kijelöltek, pedig aláírásukkal hite|esítik.

t2. A pá|yálzat érvénytelenségeinek esetei

A Lebonyolitő az aján|atok bírálatakor megá||apítja, hogy mely ajánlatok érvénýelenek, és ez a|apján

tesz javaslatot a Kiírónak az aján|atok érvénýelenségének megá||apítására. A Kiíró érvénytelennek

nyi lván ítj a az aján|atot, ha
a) azt a kiírásban meghatározott, illetve szabá|yszeruen meghosszabbitott aján|attéte|i határidő után

nyújtották be.

b) azt olyan ajźnlattevo nyújtotta be, aki az onkormányzattal szembeni, koľábbi fizetési

köte|ezettségét (helyi adó, béľleti díj' stb.) nem teljesítette.
c) az aján|attevő abinositékot nem, Vagy nem az e|őírtaknak megfele|óen bocsátotta rendelkezésre.
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e)

Đ
s)
h)

d) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem' vagy nem az előírásnak megfeleloen csatolta,
ideéľtve, ha az aján|attevő nem csatolta arľól szó|ó nyi|atkozatát, hogy nincs köztaľtozása (adó.,

vám-, társadalombiztosítási járulék és eryéb, az źi|amhánaftás más alľendszeľeivel szemben
fennál ló fizetési kotelezettsége),
az aján|at nem felel meg a kiírásban meghatározott
ki íľásban foglaltaknak megfe le| ő aján|atot,
az aján|attevő valót|an adatot közö|t.

fe|tételeknek vagy az aján|attevo nem tett a

az aján|attovő a hiánypótlási felhívásban fog|a|taknak nem, vag}/ nem te|jes körűen tett eleget.
olyan ajánlat érkezett, amely a meghatározottfizetési fe|tételektőleltérő ajánlatottarta|maz.

Az e1járás további szakaszában nem vehet részt az, aki a)-c) pontokban foglaltak szerint érvénytelen
pá|y ázati aj án l atot tett'

13. A pályázati aján|atok elbíľálása, az e|bírátlás szempontjai

A pá|yźnati ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belĺ'il e| kell bírálni. A pá|ytnat eredményének
megá||apítäsáľa vonatkoző hatźrido egy alkalommal meghosszabbítható. Az űj hatáľidőro|, i|letve

annak fi.iggvényében az ajźln|ati kötöttség időtanamának meghosszabbításáro| a Lebonyolító koteles
ajánlott levélben tźĄékońatni az összes pźilyázot.

A Lebonyo|ítő a pźt|yźlzati fe|hivásban meghatározott étékelési szempontok a|apján bíľálja el és

rangsorolja azérvényespá|yázati aján|atokat, szĹikség szerint szakétok bevonásával.

Az e|bírá"Jáls fő szempontja:

. az ajánlott véte|áľ łisszege.

A Kiíró apá|yázati fe|hívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenoen is jogosult megvizsgálni az

ajánlattevők alkalmasságát a szerzódés teljesítéséľe, és ennek során a csatolt dokumentumok
eredetiségét is el|enőľizheti.

A Kiíľó szükség esetén az ajánlattevőtó| az aján|at lényegét nem érintő technikai.formai kérdésekben,
írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajánlattevő pá|yáző ezzel kapcsolatos
írásbeli vtiasza semmilyen formában nem eredményezheti az aján|atában megfogalmazott feltételek
olyan megvá|tozźsát, amely apźilyázat során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíró a
felvi|ágosítás kéréséről' és annak tartalmáról haladéktalanul írásbarl értesíti a tobbi ajánlattevot.

A pá|yázat nyeftese az, aki a pá\yázati fe|hívásban rogzíteÍt feltételek teljesítése mellett a véte|ár

összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételáľra több ajánlĺ is éľkezik a
pźiyázat lebonyolítój a az azonos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb vételźlrat megajźnló
ajánlattevőknek lehetőségük, van a véte|źtna licit foľmájában rijabb aján|atot, ajánlatokat tenni. Az
induló vételár a beérkezett |egmagasabb vételár aján|at, a Iicit|épcso l0.000,- Ft, azaztízezer forint,
negatív Iicit nem lehetséges. A licit nyeftese az, azaján|attevő, aki a Iegmagasabb osszeget aján|ja.

A versenýárgyalásról jegyzokönyv készül, amelyet a Lebonyolító jelen lévo képviselóje, a
jegyzókonyvvezetó, a lebonyolító jogi képviselője és azaján|attevők jelen lévo képviseloi írnak alá.

A Lebonyo|itő az aján|atok értékeléséľől jegyzőkönyvet (a továbbiakban: értéke|ési jegyzokönyv)

készít, ame ly tarta\mazza:
a) apá|yázati eljárás rovid ismeľtetését, abeérkezett ajánlatok számát,
b) abeérkezeÍt ajánlatok rövid értékelését,
c) a legjobb aján|atra vonatkozó javaslat indokait'
d) az e|lenérték (vételár) meghatározásának szempontjait (ideértve a véte|áraÍ. befo|yásoló

köte lezettségvá| lalásokat),
a kikotott biaosítékok megfeleloségének szempontjait,
a döntések indokát,
a pá'|yźnati eljárás eredményének összefog|aló értékelését, az e|ső két helyre javasolt pá|yáző

megjelo|ését, ha erre mód van'

e)

Đ
s)
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h) a bírá|atban közreműkodők által fontosnak tartott kortilményeket, tényeket.

14. osszeféľhetetlenség

A páiyźzati eljárás során összeférhetetlenséget kell megá||apitani, ha a péiyázatok e|birá|źsźban olyan
természetes személy, szerslezet, illetőIeg képviselójĺik veszrészt, akimaga is ajánlattevő,vagy
- annak kcize|i hozzátartozója (Ptk. 8:1. $ (1) 1' pont),
- annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja,
- annak más szerződéses jogviszony keľetében foglalkoztatőja, vagy foglalkoztatoÍt.ja,
- ha bármely oknál fogva nem várható el tőle az ugy elfogulatlan megítélése.

15. A pályá zati e|jźrás éľwénytelenségének és eľedménytelenségének esetei

Érvényte|en a ptt|y ázati eljárás, ha
a) apá|yázat elbírá|ásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették,
b) va|amelyik ajánlattevő az e|járás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő éľdekeit sú|yosan séľto

cselekméný kovet el.

A kiíró eredménýelennek nyi|váníthatj a az e|járást,ha
a) nem érkezett ajźn|at,
b) kizárő|ag érvénýelen ajánlatok érkeďek,
c) azegyik ajánlattevő sem tett apá|yázati felhívásban fogla|taknak megfelelő aján|atot,
d) a kiíró aze|járásérvénýelenítéséľől döntött.

Eredménýelen eljáľás esetén a kiíró dcint a további vagyonügyleti eljárásról.

1ó. Eredményhiľdetés, szerződéskiités

Apá|yázat eredményérol a Kiíró legkésobb 2016. jrĺnius lS-ig dönt, amelyľol Lebonyo|ító l5 napon
beltil valamennyi ajánIattevot írásban értesíti.

Kiíri a pá|yázat nyertesével a je|en dokumentáció 4' pontjában meghatározoItak szerint adásvéte|i
szeľződést köt.

A nyeľtes pźiyáző visszalépése esetén az e|ado jogosult a pályázati e|járás soron következő
he|yezettjével adásvételi szerzódést kotni, amennyiben a pá|yázat eredményének megállapításakor a
más o d i k I e gj o bb aj án|at me ghatár o zás ra ke rü lt.

A nyeftes ajánlattevo esetében a befizeteÍt biaosíték az aján|aÍtevo álta| fizetendő véte|ár összegébe
beszámításra kerül, azonbanhaaszerződés megkötése azaján|attevonek fe|róható, vagy éľdekkörében
felmerĹilt más okból hiúsul meg, aján|aťtevő a biĺosítékot elveszti' Az e|vesztert biztosíték a Kiírót
illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések

Az ingatlanok megtekinthetok a Kiírás 2. pontjáball megje|o|t időpontban, de a megtekintés előtt két
nappal a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. onkoľnányzati Házkeze|ő Iľodájának munkatársával
telefonos egyeztetés sztikséges a következo telefonszámokon: 06 | 2|0-4928,210-4929,210-4930,
210-4766.

Az aján|aÍtevő az aján|atok felbontásig köteles titokban tartani az aján|atźnak tarta|mát, továbbá a
Kiíró által a ľészletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden téný,
információt, adatot koteles bizalmasan kezelni, arrő|tájékoztatást harmadik szemé|ynek nem adhat.Ez
a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzorciális aján|at esetélr a résztvevőkkel való
kapcsolattartásra. Ha az aján|attevo vagy az érdękkorében á|ló más személy a pá|yázat titkosságát
megséľtette, a Kiíró az aján|atát érvénytelennek nyiIvánítja.
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A Lebonyolitő az aján|atok tarta|mát apá|yázat|ezárásáig titkosan kezeli, tartalmukľó| fe|vi|ágosítást
sem kívülá|lóknak, sem a pályázaÍon résúvevoknek nem adhat.

A Kiíró az ajźn|atokat kizáró|ag elbírálásra használhatja fel, más cé|ú felhasználás esetén az
aj ánlattevóvel külön meg kel l arró l ál lapodn ia'

A Kiíró a pályázati eljárás soľán készített jegyzokönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőľizni, továbbá i|yen jelIegtĺ el|enőrzés esetén az eIlenórzést végző szerv' szemé|yek
rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabá|yozott kérdésekben a Budapest Fóváľos VIII. kerület
Józsefuáľosi onkormányzat Képviselo-testü|etének 4f8l2012' (X[. 06.) határozata, valamiĺt a
vonatkozó e gyéb j o gszabályok ľen de l kezés ei az ir ány adő ak.

Budapest,2016.
Józsefvárosi onkormányzat

nevé ben e|j ár ő J őzsefu áros i Gazdálkodá si Központ Zrt.
Kovács ottó vagyongazdálkodási igazgató sk'

Mellékletek:

l . számt: mel|éklet: Jelentkezési |ap magänszemélyek számára
2' számú melléklet: Jelentkezési lap társaságok számára
3. számí melléklet: Ajánlati összesíto
4, száműmelléklet: Nyilatkozat vége|számolásról, csődeljárásról, felszámolásról
5. számű melléklet: Nyilatkozat a ptt|yázati feltételek elfogadásáró|, szerződéskotésrol'

ingatlanszerzési képessé gro|, aján|ati kötöttségről
6. száműmel|éklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható könaľtozásrő|; Kiíróva|

szemben fennál|ó tartozásľól
,7 . számű melléklet: Nyilatkozat pénzĹigyi alkalmasságról
8. számű me||éklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról
9. számís melléklet: Nyilatkozat át|áthatő szervezeÍró|
l0. szám,ű melléklet: Nyilatkozat a,p,á|yázaton meghiľdetett ingat|an megtekintésérol, á||apotának

megrsmereserot
1 l . számű melléklet: Adásvéte|i szerződés tervezet egyösszegű fizetésse|, fuggőben taftássa|

12. szäm,úmelléklet: Adásvéte|i szerződés tervezet banki hitel felhasználásával' fi.iggőben

tartással
13. szźtműme||ék|et: osszefoglaló a benyújtandó aján|at formai és tartalmi követelményeiről,

tt1ékońatás az tú|áthatő szerv ezet fo galmáró l

14. száműmelléklet: Etékbecslés
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l. számú melléklet

Budapest VIII. keľü|et, Pľáteľ utca 63. szám alatti, 36lffl0ĺ^l2 hľsz.-ú nem lakás céljáľa
szolgáló helyiség elidegenÍtése

Jelentkezési |ap

magánszemélyek számáľa

Budapest,

pá'|ytnő a|źirása

A pá|yázó neve:

Postacíme:

TeIefonszáma:

Fax száma:

E.mail címe:

Honlap címe:

Szám|av ezeto banki ának neve :

Bankszámla-sztma:

Meghatalmazott neve':

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

, Meghatalmazott esetén

16



2' szźĺmű mellék|et

Budapest VIII. keľůilet, Pľáter utca 63. szám alatti, 3612fĺ0lNf hľsz.-ú nem |akás céljáľa
szo|gáló helyĺség e|idegenítése

Jelentkezési lap
táľsaságok szźlmára

Budapest,

Táľsaság neve, cégfoľmáj a:

Székhelye:

Postacĺme:

TeIefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

C é gnyi l vánt artási száma..

Adószáma:

Szám|av ęzeto bankj ának neve :

Bankszámla-száma:

Képv iselőjének neve, beosztása:

Meghatalmazott neve':

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mailcíme:

2 MeghataImazott esetén

17

pá|yázo a|áírása



3. számú mellélet

Budapest VIII. keľület, Pľáteľ utca ó3. szám alatti, 36|f2ĺ0ĺN2 hľsz.-ú nem lakás céljáľa
szo|gáló helyiségek elÍdegenítése

AJANLATI OSSZESITO

Alulírott... ..... ...(név/társaság neve) a

Budapest VIII. keľüIet, Práteľ utca 63. szám alatti,36L22l0ĺNf hrsz.-ú nem lakás céljára
szolgá|ó hetyiség elidegenítéséľe kiírt pá|yázatra ajánlatomat aza|ábbiakban fogla|om össze:

Megaján|ott véte|ár:

A v éte|ár megfizetésének módj a:

Ft

Budapest,

pá|yáző a|áirása
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4. számú melléklet

Budapest VIII. keľtilet, Pľáter utca 63. szám alatti, 36|22/0/A/2 hľsz.-ri nem |akás céljáľa
szoIgáló he|yiség elidegenítése

NYILATKOZAT

vége|számolásľó|, csődelj áľásľól, felszámo|ásľól

AluIírott
(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság

o vége|számolás alatt *álllnem á||
r e|len csodeljáľás folyamatban *vanlnincs
o e||en felszámo|ási eliárás folvamatban *vanlnincs.

Budapest,

pá|yáző a|áírása
A *-gal megjelölt résznéla megfelelő szciveg a|áhűzando.

19



5. szźlm.ú melléklet

Budapest VIII. keľtilet, Pľáter utca 63. szám alatti,36t22ĺ0lN2 hrsz.-ú nem |akás céljára
szolgá|ó helyĺség elidegenítése

NYILATKOZAT

a pá'jyázati feltételek e|fogadásáľól, szeľződésktitésľőI, ingatlanszeľzési képességrő|,, ajánlati
kiitöttségľől

Alulírott.
(név/társaság neve) kije|entem, hogy a pá|yázat tárgyźtt ľészletesen megismeftem, az ajánlattéte|

fe ltétele it, a pźiy ázati ki írást magamra n ézve köte lezően e lfogadom.

Kij elentem, hogy Magyaľországon ingatIanszerzésre j ogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pá|yázati fe|hívásban foglalt 90 napos ajźn|ati kotöttséget vá||a|om.

Budapest,

pá|yáző a|áírása

ZU



6. számú melléklet

Budapest VIII. keľiilet, Pľáteľ utca 63. szám a|atti,36122ĺ0lN2 hľsz.-ú nem |alcĺs céljáľa
szolgáló helyiség e|idegenítése

NYILATKOZAT

kiíľóval szemben fennáIló taľtozásról

Alulíľott (név) mint a
(társaság neve) vezetó tisztségvise|ője

kij elentem, hogy az aj ánlattevőnek,

- Kiíróval szemben tarÍozása (he|yi adó, bér|eti díj stb) * vanĺnincs;
- Kiíróval szemben szerződésben válla|t és nem teljesített kötelezettsége * van/ nincs.

ame lyeket az a|źtbbi okiratokkal i gazo| ok :

1.

2.

Budapest,

pá|yázo a|áírása

A *-ga|jelölt résznél a megfele|o szöveg aláhűzandő.
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7. számri me||éklet

Budapest VIII. keľĺilet, Pľáteľ utca 63. szám a|atti, 36If2|0ĺNf hľsz..ú nem |akás cé|járl
szo|gáló he|yiség elidegenítése

NYILATKOZAT

pénziigyi alka|masságró|

Alulíľott (név) mint a

.. (táľsaság neve) vezeto tisztségviselóje,

kijelentem, hogy a ptúytnat tźrgyźń képező ingatlan vételárának megfizetésére képes vagyok, a

szükséges any agi eszközök rendelkezésemre állnak'

A szám|avezeto bankná| az elmú|t l évben sorban állás nem volt, amelyeket az a|ábbi okiľatokkal

igazolok:

1......

2.......

Budapest,

pá|yáző a|áírása
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8. számú melléklet

Budapest VIII. keľület, Pľáteľ utca 63. szám a|atti, 36t22ĺuAn hľsz.-ú nem lalľás céljáľa
szolgáló helyiség elidegenítése

NYILATKOZ,AT
a kézbesítés helvéľől és bankszámlaszámróI

Alu|írott ... lnévl mint a (társaság

neve) vezeto tisaségvise|óje kérem, hogy a Pá|yázatta| kapcsolatos mindennemű nyilatkozatot,
felhívást, értesítést, vagy más információt, valamint a Pá|yázattal kapcsolatos esetleges jogvitában
minden értesítést, idézést és bírósági hatźlrozatot, stb. az alábbi címľe kérem postázni:

Cimzett:..

Cím:...

Amennyiben az źita|am a fentiekben megjelö|t cimzett a fenti címen az iratot nem veszi át, ennek

következményeit a gazdasági társaság vállalja' Tudomásulveszem' hogy amennyiben a cimzetl a fenti
címen az értesitést nem veszi át, az értesités a postára adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek
minosül.

A pá|yázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásáľlására fordított összeget

kérem az a| źtbbi ban kszám l a számr a v i s szauta l n i :

Ban kszám l av ezető pénzintézet: .

Bankszámlaszám:.

Bankszám|áva| rendelkezni j ogosult:
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

pá|yáző a|áirása
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9. számű melléklet

BuĺIapest VIII. keriilet, Pľáter utca 63. szánr alatti, 36|f2l0lNf hľsz.-ú nem |akás céljáľa
szolgáló helyiség elidegenítése

NYILATKOZAT

Alu|írott kijelentem, hogy cégÍink a nemzeti vagyonró| szo|ő f0|1. évi CXCVI. törvény 3. $ (l)
bekezdés 1. pontja szerinti

a.) átlátható szerv ezetnek minősü l.

b.) nem minosül átl'áthatő szervezetnek.

(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

A jelen nyilatkozatomat a szervezetvezetőjeként büntetőjogi felelősségem teljes tudatában teszem.

Budapest,

pá|yźnő a|áírźsa
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l0. számú melléklet

Budapest VIII. keľület, Práter utca 63. szám alatti,36tffĺ0/Nf hľsz.-ú nem lakás céljára
szolgáló he|yiség elidegenítése

NYILATKOZAT

a páiyánaton meghiľdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának megismeľéséľől

Alulírott a pá|yázaton meghirdetett Budapest VIII. keľület, Pľáteľ utca 63. szám a|atti'
3612fĺ0lN2 hľsz.-ú nem lakás céljáľa szolgáló he|yiséget az e|őzetesen egyetetett idopontban

megnéztem' az á||apotźú. és arra vonatkozó műszaki tájékoúaÍást megismertem.

Budapest,

pä|yáző a|áírása
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1 1. számú melléklet

ADÁSVETELI szERzoons
(egyösszegíi fizetésse|)

ame|y létrejött egyrészről Budapest Főváľos VIII. keľü|et Józsefváľosi Onkoľmányzat (székhe|ye:

l082 Budapest, Baross u. 63-67,, adószáma: 151357|5-f-42, KSH-száma: 15.7357l5-84l1-321-01,
képviseli: dr. Kocsis Máté po|gármester) képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ
Zrt. (1082 Budapest, Baľoss utca63-67,, adószám: f529f499.2-42, cégegyzékszám:01-10-048457'
KSH.szám: f5292499-683f-1|4-0|, képviseli: Kovács ottó vagyongazdá'|kodási igazgató), mint
eladó
másrészro|:
..... (.. ...; adoszáma: '..,; cégsegyzék száma.. ...'; KSH száma: ....) képviseletében eljáľni jogosu|t:
...., szü|etett ..'(születési helye és ideje: ......; anyja neve: .....; Személyazonosító Igazo|válly száma..

....; Lakcímetigazo|ó hatósági igazolvány szźlma:...'; állandó |akcímę: ......), a képviselet módja:
önál|ó' mint vevő
között az a|ábbiak szerint:

r.) Eladó tulajdonát képezi l /l tulajdoni arányban a Budapest VIII. keľület 3612210lAl2 he|yrajzi
számmal je|zeÍt, természetben a Budapest VIII. kerii|et, Pľáter utca 63. szám a|attta|á||lato 7|
m2 alapterületű irodahelyiség, a közös tu|ajdonból hozzáÍartozo 1.313/10.000-ed tulajdoni
hányaddal.

A nemzeti vagyonról szolo 201l. évi CXCVI. töľvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az á||amnak e|ovásárlásijoga van.

Jogosu|t e|ővásárlási jogáva|, postai küldemény esetén a kĺi|demény postai feladásának igazo|t

napjátó| számított 35 napon belü| élhet. Amennyiben az e|ővásárlás jogosu|tja é|jogáva|, je|en

szerzodés közte és eladó kozott jön létre. Ez esetben ...... á|tal befizetett .... Ft, azaz ......
forĺnt összeget e|adő az elővásárlásijogra vonatkozó nyilatkozatkézhezvételétol számított l5
munkanapon belül aZ ........ által vęzeteĺt' ..... számú szám|ára visszautalja.

tudomásul veszi, hogy a befizetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszám o lan dó ko ltsé get, kártérítéSt nem ťtzet.

Eladó ezennel - az 1993. évi LXXVIII. tv., és a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
Képviselő-testĺiletének 6612012. (XII. l3.) onkormttnyzati rende|etében és 4112015. (II. l9.)
száműhatározatźlban foglaltak, iI|etve Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ....12016 (.....)

száműhatározata|apjän2016. . . és 20l6. ........... közott lefolytatott pá|yázat, valamint a
Yárosgazdá|kodási és pénzügyi Bizottság ...,.12016.(...) szám,(lhatározata szerinti nyeftesnek
teljes tulajdonjoggal, összes taľtozékaival, megtekintett állapotban e|adja Vevőnek, Vevő pedig
megveszi EladótóI az l.) pontban körülíft ingatlan tu|ajdonjogát Il1 arányban.

Az adásvéte|tárgyźttképezo bekoltözhető ingatlan véte|ára: Ft, azaz '.' forint.

YevÍj az e|őző pontban írt vételáraÍ. az a|źlbbiak szerint teljesíti:

a) vevő je|en szerződés aláírását megelőzően megfizetett .........'- Ft, azaz forintot
aján|ati biaosítékként azElladó részére a K&H BankZrt-né| 10403387-00028865-00000007
szám|aszámon vezetett bankszám|ára, amely összeget felek foglalónak tekintenek.

Szerzodő felek kijelentik, hogy a foglaló jogi természetét ismeľik és magukra nézve
kote|ezonek elismerik. Vevő tudomásu| veszi, hogy az ő o|dalán felmerü|ő
szerződésszegésnek számit, ha a véte|árat a banki hitel meghirisulása miatt nem tudja
határidoben megfi zetn i.

b) Vevő a fennmaradó vételárhátralékot ......'- Ft-ot, azaz . .. forintot jelen szerződés
a|áirásźlig ťlzetett meg EIadó részére, a K&H Bank Zrt-né| 1040338,7-00028865-00000007
szám|aszźlmon vezetett bankszámlára banki átutalássa|. Eladó a teljes vételár megfizetését
je|en szerződés a|áírásával el ismeri.

2.)

3.)

4.)
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Eladó jelen okirat a|áirásźxa| feltétlen és visszavonhatatlan hozzájźrulásźt adja vevő

tulajdonjogának l/1 arányű véte| jogcímén torténő bejegyzéséhez sajźń tulajdonjoga törlése

mellett.

5.) Yevő az ingatlan eset|eges hiányosságai címén az e|adóval szemben semminemű igéný nem

támaszthat.Yevó az ingat|ant megtekintette, a 2016. év ........., hó..... napján a|áírtnyi|atkozat
a|apján az ingat|anra vonatkozó műszaki tájékoztatást ismeri, tuclja, Itogy az épület teljes

felújításban nem részesül, így bármely szemrevételezéssel nem észlelheto épülethiba kijavítása
szükségessé válhat.

E|adó nem SzavatoI azingat|annak a tulajdoni lapon felttintetett térméľtékéén.

6.) Etadó kijelenti, hogy az ingatlan ajelen szerzodés l. pontjában fogla|takon felü| per-, igény- és

tehermentes, azt semmin emu tartozás nem terlrel i.

1 .) EIadó az 1.) pontban meghatározott e|ővásárlási jog gyakorlására vonatkozo nyi|atkozat
megérkezését, vagy az e|ovtsár|ásijog gyakorlására rendelkezésre á|ló határidő eredménytelen

elteltét koveto 5 napon beltil kote|es az ingatlan birtokát vevőre átruházni' Yevő eÍtó| az

idoponttól kezdodoen viseli annak teľheit' szedi hasznait és ebben az idopontban szá|| át a

kárveszély vise|ése is. Felek megá|lapodnak abban, hogy a birtokátruházásro| jegyzokönyvet

vesznek fel, amelyben rögzítik az ingat|anban felszerelt valamennyi közműmérő á||ásźt, amely

méroállásig valamennyi rezsi-, és közmiĺkoltséget az e|adő visel, míg ezen idoponttól és

méroá|lásoktó| kezdődoen a hivatkozott ľezsi-, és közműköltségeket Yevő tartozik viselni. Vevő
a biÉokátľuházást követő hónap első napjátći fizeti a közös költséget. Eladó tájékoztatja
vevőt, hogy nyilvántartása szerint az adásvéte|i szerzodés megkötésének napján a közös költség

ménéke .....,- Fti....lhő vízőrźlva| rendelkező ingatlan esetén, cé|befizetés az adásvéte|i

szerződés megkötésének napján nincs előirányozva, továbbá az itt megje|olt közos költség

osszege tájékoztatojellegű, annak ménéke a kozgyűlés határozata alapján vá|tozhat, amelyet a

közös képvise|et ellátására feljogosított személy vagy Szervezet köte|essége a tulajdonosokkal
kĺjzölni. A kárveszély viselése a birtokba adás napjátólVevőre szźil| át.

8.) Eladó kijelenti, hogy az ingat|anna| kapcsolatban közüzemi díjtartozźĺsa nincs. Tekintettel arra'

hogy eladó eľre vonatkozőan igazo|ást vevőnek nem mutatott be, amennyiben a birtokba véte|

napját mege|óző idoszakra vonatkozó tartozást á|lapítanak meg, annak megfizetéséľę eladó
kötelezettséget vá|la|. E|adó kijelentitovábbá, hogy az ingatlannak béľlóje nincs

9.) Vevő kijelenti, hogy Magyaľoľszágon bejegyzet|gazdastlgi társasźry, ea eladónak bemutatott és

eredetben átadott Cégkivonattal és Aláírás-mintával igazolta. Vevő kijelenti, hogy a Nemzeti
vagyonról szóIó törvény 3. s 1' pontja a|apján át|ttthatő szewezetnek minősül.

l0.) Vevő tu|ajdonjogának bejegyzését a Budapest Fováros Kormányhivata|ának FöldhivatalánáI

e|adó kérelmezi, ame|ynek koltségét Vevő fizeti meg'

l l.) Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárják mind e|adó, mind vevő
fe ltűno értékar ánytal anságon a I apu l ó esetl eges megtámad ás i j ogát.

1f.) 2012. január l. napjátó| a17612008. (VI.30.) Korm. Rende|et l.$ (3) b. pontja alapján eladó
köteles eneľgetikai tanúsítváný készíteni és azt vevő részéľe átadni. Vevő jelen okirat

a|źtírásáva| kijelenti, hogy az...... azonosíto számma| e||átott eneľgetikai tanúsítványt átvette.

13.) Vevő tudomásuI veszi, hogy a megszeľzett vagyon után vagyonátruházási illetéket kel| fizetnie.

14.) Vevő a szerzódés megkötéséveI kapcsoIatos eljárási koltségek címén 1.6]0,- Ft/fő JÜB díjat,

5.500,- Ft + ÁFA eljárási díj osszeget a szerzódés a|áirását mege|őzoen megťlzefte, vevő a

6.600'- Ft ľoldhivatali e|járási i|letéket a Földhivatalba töŕéno benyújtásig megfizeti' Vevő kéri

az erró| sző|ő szźtm|át részére megktildeni.

15.) Eljáró ügyvéd tájékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terroľizmus ťlnanszírozása

megelőzéséről és megakadá|yozásáról szóló 2007. évi CXXXV. törvény ľende|kezései szerint

azonosítási köte|ezettség terheli Fe|ek adatai vonatkozásában. Fe|ek kijelentik, hogy adataik a
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Szerzodésben helyesen kertiltek rogzítésre az á|ta|uk bemutatott szemé|yi azonosító okmányok
a|apján.

Felek jelen szerzódés a|áirźsáva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzźĄáru|źtsukat adják ahhoz,
hogy eljáró i.igyvéd okirataikróI fenymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a
szeľződés sel egyiitt keze|je.

16.) Fe|ek tudomásu| veszik eljáró Ĺigyvéd tźĘékonatását, ame|y szerint adataikat az információs
önrendelkezési jogról és aZ információs szabadságľól szóló f0| | . évi CXII. törvény
rendelkezései szerint kizárő|ag jelen szerződésllez kapcsolódó megbízás, illetve a
jogszabályokban meghatározott kotelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.

Felek kije|entik, hogy je|en jogĹigylet nem ütközik a pénzmosás és a teIľorizmus finanszirozása
megelőzéséről és megakadá|yozásáról szóló f007 . évi CXXXVI. törvénybe.

11') Jelen szerzodésben nem szabályozott kéľdésekben a Ptk. adásvéte|re vonatkozó, illetve a
vonatkozójogszabá|yokjelen szerzodés aláírásának napján hatá|yos rendelkezései azirźtnyadők.

l8.) Felek meghata|mazzák.... budapesti (.......'. alatti) ügyvédet, hogy oket jelen jogügylet kapcsán
a földhivatali e|járás során azÜgyvédi törvényben íľt teljes jogkörľel képviselje.

Felek a fenti okiratot elo|vasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt,
he lybenh agy őlag alźirjttk,

Budapest,......' év .. napján.

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi
Onkoľmányzat

eladó nevében e|jáľó
Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.

A je|en okiľatot..... budapesti(.... )
Kelt: Budapest, 201 6. év ' . napján.

vevő képvis:::::o"' e|járó

Ĺigyvéd készítettem és ellenjegyzem.

okiratkészíto ügyvéd
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12. számú melléklet

a.oÁsvnľBl-l sZER zonÉ,s
Függőben taľtássa| (banki hitel felhasználásával)

amely |étreiött egrészrő| Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefváľosĺ Onkoľmźnyzat (székhelye:

1082 Budapest, Baross u' 63-67., adőszáma: I5735715-f-42, KSH-száma: |5735715-8411-3f|-01,
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármesteľ) képviseletében eljáľó Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ
ZÍt. (|o82 Budapest, Baľoss utca 63-67., adőszám: f529f499-2-4f, cégsegyzék szám:01-10-048457'
KSH-szám: f5f9f499-6832-114-01, képvise|i: Kovács ottó vagyongazdźikodási igazgatő), mint

e|adó
másrészrő|:
..... ('' ...; adoszánai ..'.; cégsegyzék száma.. ....; KSH száma: ....) képviseletében eljárni jogosult:

...., született ...(szti|etési helye és ideje: ..'...; anyja neve: .....; Személyazonosító Igazo|vány száma..

....; Lakcímetigazolő hatósági igazo|vány száma:....; állandó lakcíme: ......), u képvise|et módja:

iinálló, mint vevő
között az alábbiak szerint:

r.) Eladó tutajdonát képezi 1l1 tulajdoni arányban a Budapest VIII. kerület 36t22l0lN2
helyrajzi számmal je|zetÍ, természetben a Budapest VIII. kerůilet, Pľáter u. 63. szám a|aÍt

ta|álható 7| m2 alapterületii, irodahe|yiség' a közös tulajdonbó| hozzátartoző 1.313/10.000-ed

tulajdoni hányaddal.

A nemzeÍi vagyonról szó|ó f}|l. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése alapján a helyi

önkormányzat tulajdonában lévo ingatlanľa az á||amnak elovásáľlási joga van.

Jogosult elovásárlási jogtlva|, postai küldemény esetén a kü|demény postai feladásának igazo|t

napjától számított 35 napon belü| é|het. Amennyiben az e|ovásár|ás jogosultja éIjogával, jelen

szerződés kozte és eladó között jön létre. Ez esetben ...... tilta| befizetett .... Ft, azaz ......
forint összeget e|adő az elővásáľlásijogra vonatkozó nyilatkozatkézhezvételéto| számított l5
munkanapon be|ül az ..'...., á|ta| vezetett' számís szám|ára visszautalja.

tudomásul veszi, hogy abeťlzęteÍt osszeg után eladó kamatot, vagy bárme|y jogcímen

elszámolandó költséget, kátérítést nem fizet.

Eladó ezennel _ az 1993. évi LXXVIII. tv., és a Budapest Józsefvárosi tnkormányzat
Képviselo-testületének 6612012. (XII. l3.) orikormźnyzati rende|etében és 4.712015. (II. l9.)
szám,ű hatźrozatában fog|altak, illetve Yárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság ...'120|6 ('....)

számú hatźrozata|apjánf016. . és 2016. ........... között lefolytatott pá|yázat, va|amint a

Ytrosgazdttlkodási és pénzügyi Bizottság .'...lf0|6. (...) számú határozata szerinti nyeftesnek

teljes tulajdonjoggal, összes tartozékaival, megtekintett állapotban eladja vevőnek, vevő pedig

megveszi eladótóI az 1.) pontban körülín ingatlan tulajdonjogát 1l| arányban.

Az adásvételtárgyátképezó beköltözheto ingatlan vételára ..........'- Ft, azaz ... forint.

Yevő az eloző pontban írtvételźLrat az a|ábbiak szerint teljesíti:

a) vevő je|en szerződés aláírását mege|őzően megfizetett .........'- Ft, azaz forintot

aján|ati biztosítékként az Eladó részére a K&H Bank Zrt-né| 10403387-00028865-00000007

szám|aszámon vezetett bankszám|ára, amely osszeget felek fog|alónak tekintenek.

Szerződo fetek kijetentik, hogy a foglaló jogi természetét ismerik és magukra nézve

kotelezőnek e|ismerik. Vevő tudomásul veszi, hogy az o oldalán fe|merülő

szerzódésszegésnek szamít, ha a vételárat a banki hite| meghiúsulása miatt nem tudja

határidőben megfi zetni.

b) Vevő megfizetett a véte|árból további véte|źrrész|etként ......,- Ft-ot, azaz .. forintot

eladó részére, a K&H Bank Zrt-nél 10403387-00028865-00000007 szám|aszámon vezetett

bankszámláľa banki átutalással. Az így befizetett összeggel Vevő a vételáľ 50 o/o-át, 
. . .. . ...'-

Ft-ot, azaz '' forintot megfizette eladónak.

2.)

3.)

4.)
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c) A fennmaradó vételárhátralékot, ....,.- Ft-ot, azaz ......... forintot vevő hitelből Íizeti meg
eladó részére a K&H Bank Zrt-né| l0403387-00028865-00000007 szám|aszámon vezetett
Lakás- és he|yiségéľtékesítés Iebonyolítási bankszámlára toľténő átutalással' E
vételárrész|etet _ és ezze| a teljes vételárat - Vevő az e|ővásárlási jog gyakorlásáľa nyiwa
álló határidő leteltét követően, annak köz|ésétol számított 45 munkanapon belül köte|es
teljesíteni'

Amennyiben vevő a fent je|zett határidoben nem fizeti meg a fennmaradó vételárrészt' eladó
póthatáľido tuzése nélkül jogosult, je|en szerződéstől egyoldalú nyi|atkozattal, érdekmúlás
bizony ítása nélkül e|á| lni.

5') Eladó jelen okirat aláirásźxa| egyidejűleg, letétbe helyezett külön nyilatkozatban feltétlen és

visszavonhatat|anhozzájáru|ását adja vevő tulajdonjogának 1/1 arányű véte|jogcímén töľténo
bej egyzéséh ez saj źt tu laj donj o ga törl ése me l I ett.

Felek közösen kérik a Fö|dhivatalt, hogy a vevő tulajdonjog bejegyzését taľtsa fĺĺggőben a
tulajdonjog bejegyzés iránti kére|em benyújtásáig, de legfeljebb . napjáig.

6.) Yev(j az ingat|an esetleges hiányosságai címén az e|adőva| szemben semminemű igényt nem
támaszthat.YevÍi az ingatlant megtekintette, a 2016. év .......... hó ..... napján a|áírtnyi|atkozat
alapján az ingat|anra vonatkozó műszaki tájékoďattst ismeri, tudja, hogy az épület teljes
fehijításban nem részesü|, így bármely szemrevételezésse| nem észle|heto épti|ethiba kijavítása
szi.ikségessé válhat.

Eladó nem szavato| az ingat|annak a tulajdoni |apon feltüntetett térméftékéért.

7.) E|adó kije|enti, hogy az ingat|an ajelen szerződés l. pontjában fog|altakon felül per-, igény- és

telrermentes' azt semmin emu tartozáS nem terheli'

8.) Eladó a véte|źtr te|jes megfizetését követő 5 napon belül köteles az ingat|an biľtokát vevőľe
źúruházni. Vevő ettől az időponttól kezdődően viseli annak terheit, szedi hasznait és ebben az
időpontban szá|| tlt a kźtrveszé|y viselése is. Felek megállapodnak abban, hogy a
birtokátruházásrő| jegyzokönyvet vesznek fel, ame|yben rögzítik az ingat|anban felszere|t
valamennyi közműméro á||ását, amely méroállásig valamennyi rezsi-, és közműko|tséget az
eladó viseli, míg ezen időponľtó| és mérőál|áSoktó| kezdodően a hivatkozott rezsi-, és

közműkoltségeket vevő Íartozik viselni. Vevő a biľtok átruhánást követő hónap első napjától
ťlzeti a közos költséget. Eladó tájékońatja vevőt, hogy nyi|vántaľtása szerint az adásvéte|i

szerződés megkötésének napján a kozös költség méľtéke Ftl.......lhő vízőráva|
ręndelkező ingatlan esetén, célbefizetés az adĺsvételi szerzodés megkötésének napján nincs
e|óiľányozva,továbbáazittmegse|ölt közös költség összege tájékońatoje|legű, annak mértéke
a kozgyĺilés határozata alapján vá|Í'ozhat, amelyet a közös képvise|et e||átástra fe|jogosított
személy Vagy szervezet kotelessége a tulajdonosokkal közö|ni. A kárveszély vise|ése a birtokba
adás napjától Vevőre szá|| át.

9') Eladó kijelenti, hogy az ingatlannal kapcso|atban közĺizemi díjtartozása nincs. Tekintette| arra,
hogy eladó eľre vonatkozőan igazo|ást vevőnek nem mutatott be, amennyiben a biftokba véte|

napját mege|őző időszakra vonatkozó tartozást á|lapitanak meg, annak. megfizetésére Eladó
kötelęzettséget vállal. Eladó kijelenti továbbá, hogy az ingatlannak bérlóje nincs.

9.) Vevő kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ea eladónak bemutatott és

eľedetben átadott Cégkivonattal és A|áírás-mintával igazo|ta. Vevő kijelenti, hogy a Nemzeti
vagyonró| szóló torvény 3. $ l. pontja a|apjárl át|áthatő szervezetnek minősül.

ll.) Vevő tulajdonjogának bejegyzését a Budapest Fováros Kormányhivata|ttnak Földhivatalánál
eladó kérelmezl, ame|ynek költségét Vevő fizeti meg.

12.) Felek a Po|gári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés a|apján kizárják mind eladó, mind vevő
feltűnő értékarányta| anságon al apu l ó eset| eges megtámadási j ogát.
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13.) f012. janutr 1. napjátó| a|,7612008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1.$ (3) b. pontja alapján e|adó

köteles energetikai tanúsítváný készíteni és ań vevő részére átadni. Vevő jelen okirat

aláírásttva| kijelenti, hogy az. '.... azonosítő számma| el|átott energetikai tanúsítváný átvette'

14.) Vevő tudomásu| veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyon áttuhźzási illetéket kell frzetnie.

l5.) Vevő a szerződés megkötéséve| kapcsolatos eljárási költségek címén 1.670,- Ft/fó JÜB díjat,

5.500,- p.t + Áp,q. eljárási díj osszeget a szerződés a|áírását megelozően megťlzette, vevő a

6.ó00,- Ft ťoldhivatali e|járási i|letéket a Földhivatalba történő benyújtásig megfizeti' Vevő kéľi,

az errő| szó|ő szám|át részér e megktildeni.

16.) Eljáró tigyvéd tź|ékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus ťlnanszírozása

megelőzéséről és megakadä|yozásźró| szó|ó f007. évi CXXXVI. tĺĺrvény rende|kezései szerint

azonosítási kötelezettség terheli Felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hory adataik a

szerződésben helyesen kerültek rögzítésľe az ä|ta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok

a|apján.

Fe|ek je|en szerzodés a|ćtírásáva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ásukat adják ahhoz,

hogy eljáró ügyvéd okirataikró| fénymásolatot készítsen, és azokban rogzített adataikat a

szerzodésse| együtt keze|je.

17.) Felek tudomásul veszik eljáró iigyvéd tájékonatását, amely szerint adataikat az információs

önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011' évi cxII. torvény

ľendelkezései szeľint kizárő|ag jelen szerződéshez kapcso|ódó megbízás, illetve a

jogszabályokban meghattrozott köte|ezettsége teljesítése érdekében keze|heti.

Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás és a terľorizmus finanszirozása

megelozéséról és megakadá|yozásáró| szóló 2001. évi CXXXVI. töľvénybe.

18.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. adásvételre vonatkozó, illetve a

vonatkozójogszabályokjelen szerzodés aláíľásának napján hatályos ľende|kezései azirányadók.

l9.) Felek meghata|mazzák..... budapesti (...'.''.... alatti) i.igyvédet, hogy oket jelen jogügylet

kapcsán a ťoldhivatali eljárás sorźn azÜgyvédi törvényben írt teljes jogkorrel képviselje.

Felek a fenti okiratot elolvasták, megéľtették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt,

helybenhagy ő|ag a|áirják.

Budapest,....... év .. napján.

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi
Onkoľmányzat

eladó nevében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt.

A jelen okiľatot....' budapesti (.'.........) iigyvéd
Kelt: Budapest, 2016. év ..''...... napján.

vevő képviseletében eljáró

készítettem és e|lenjegyzem.

?í

okiratkészíto ügyvéd



l3. számú mel|ék|et

osszefogtaló a benyújtandó aján|at foľmai és tartalmi követelményeirő|, tájékoztatás az
át|áúh atő szerv ezet fo ga| m á ľó |

Az aján|atot a társaság képviselóje minden oldalon kézjegyéve| köteles ellátni.
Az aj ánIatnak fo l y am ato s s or számozźls sal ke | | rend e l kezn i e.

Á borítékon nem Szerepelhet a benyírjtóra vonatkozo je|zés,

Az ajźn|atot két példányban, külön |ezártborítékban kelI benyrijtani, az egyik

,,Eredeti példány'', a másikon a,,Máso|ati példány'' szöveget.
A borítékon a kovetkező szoveget ke|| és |ehet feltüntetni: ,,Budapest VIII',

példányon felttintewe az

Bacsó Béla u. |.7, szám
alatti telek elidegenítés e - pá|y ázat,,
Az ajźnlatot sértetlęn borítékban kell benyújtani, sérült, felnyitott borítékot a Lebonyolító nem vesz át.

Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendo, az eredeti igazo|ást kell csatolni az ajttn|athoz.

Az aján|ati biĺosíték befizetésénél a k<jz|emény ľovatba a kovetkezőt kell beírni: aján|ati biĺosíték
Az aján|attarta|mźlt a következő sorrendben kel| összefűzni:
l ' Jelentkezési |ap

2' AjánIati összesítő
3' Eredeti,30 napnál nem régebbi cégkivonat
4. Eredeti a|áirási címpéldány
5. A Pp. eloírásai szerinti bizonyító erejű meghata|mazás, amennyiben az aján|atot nem a cég

képvise|ője irja a|źt

6, Pźl|yázati dokumentáció megvásárlásáról szó|ó bevéte|i pénnárbizonylat máso|ata
,7. Ajánlati biaosíték befizetésérol szóló igazo|źs másolata
8. Nyilatkozatvégelszámolásról, csődeljárásról, felszámo|ásról
g. Nyilatkozat apá|yźtzati feltéte|ek elfogadásáľó|, szerződéskötésrol, ingatlanszerzési képességľol,

aján|ati kotöttségrol
l0. Nyilatkozat adó és adók módjára behajthatő koztartozásrő|; Kiíróva| szemben fennálló

tartozźsrő1
Il.
lf.

NAV igazolása
Helyi adói g azolás (beszerezheto :

1082 Budapest, Baross u. 63-67 .)

Budapest Józsefváros i onkoľmán y zat P o| gármesteri Hivatal a

13. Bérbeadóval szemben fenná|ló tartoztls igazo|ása (beszerezhető: Józsefváľosi Gazdálkodási
Kozpont Zrt. 1083 Budapest, Losonci u. f., és Budapest Józsefváľosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala Pénzĺ'igyi Ügyosaály l082 Budapest, Baross u. 63-61 . II. em.)

14. Nyilatkozat pénzugyi alka|masságľóI
1 5 ' Nyi|atkozat a kézbesítés helyérol és a bankszámlaszámľól
16. Nyilatkozat át|áthato szervezetrő|
1,1 . Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosításijavaslatok

Átlátható szervezet..
A2011. évi CXCVI. tv. 3. $ 1. pont rendelkezései alapján źń|áthatő szervezet:

1. dtldtható szerýezet:
a) az á||am, a koltségvetési szeľv, a köztestüIet, a he|yi önkormányzat, anemzetiségi önkormányzat,

a társulás, az egyházi jogi személy, az o|yan gazdálkodó szeÍvezeÍ', amelyben az źi|am vagy a

he|yi önkoľmányzat külön-külon vagy együtt l00%-os részesedésse| rendelkezik' a nemzetközi

szervezet, a ki.ilťoldi źillam, a külföldi helyhatóság, a külftjldi á||ami vagy helyhatósági szerv és az

Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes á||am szabá|yozoÍtpiacźlra bevezetett

nyilvánosan működő részvénýársaság,
b) azo|yan belťoldivagy kiilftildijogi szeméIy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdá|kodő

szervezet, amely megfeleI a következő feltételeknek:

óal tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus ťlnanszírozása megelozéséről és

megakadá|yozásárő| szóló töľvény szerint neghatározott tényleges tulajdonosa megismer|reto,

bb) azEurópai Unió tagá|lamában, azEuropai Gazdasági Téľségrol szóló megállapodásban részes

źtl|amban, a Gazdasági Egyi'ittmtĺködési és Fejlesztési Szervezet tagá||amában vagy o|yan
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államban ľendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettos adőnatts
elkeľiilésérő| szó ló egy ezmény e v an,

bc) nem minősü| a társasági adóról és az oszta|ékadóró| szó|ó törvény szerint meghatározott
ellenőrzött kiilfr ld i társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenü| vagy kozvetetten több mint 25%o-os tulajdonna|,
befolyássa| vagy szavazati jogga| bíró jogi szemé|y, jogi szemé|yiséggel nem rendelkezo
gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) a|pont szerinti feltételek fennál|nak;

c) az a civi| szervezet és a vízitáľsulat, ame|y megfe|el a kovetkező feltéte|eknek:
ca) v ezetic ti sztségviseloi megismerhetok,
cb) a civi| szervezet és a vízjtársulat, valamint ezek vezeto tisztségviseloi nem át|áthatő

szervezetben nem rendelkeznek 25%o-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhe|ye az Európai Unió tagá||amában, az Európai Gazdasági Térségrő| szóló

megá|lapodásban részes á|lamban, a Gazdasági Egyi'ittműkodési és Fej|esztési Szervezet
tagá||amźlban Vagy o|yan ál|amban van, ame|lyel Magyarországnak a kettős adón.atás
elkeľüléséről szóló egyezménye van;

9, meghatdrozó befolylźs: az a kapcsolat, amelynek révén természetes szeméIy' vagy jogi személy egy
jogi személynek tagja vagy részvényese, és
a) jogosult e jogi szemé|y vezető tisztségviselói vagy fe|ügye|obizottsága tagjai többségének

megv á|asztására és vi sszah ívására, v agy
b) a jogi személy más tagjaival vagy részvényeseive| kötött megállapodás alapján egyedül

rendelkezik a szavazatok tobb mint ötven száza|ékával;

3. $ (2) Az (1) bekezdés l' pont b) és c) a|pontjában foglalt fęltételeknek való megfelelésrő| a
szerződő félnek cégszeľtĺen aláírt módon nyilatkoznia kell. A va|ót|an tartalmú nyi|atkozat a|apján
kotött szerződés semm i s.
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tárgyát.
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