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Határ o zati j av asIat a bizottság számár a:

és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselőtestületnekaze|őteriesztésmestársva|źsát.

A Városgazdálkodási

Ti sztelt Képvi selő-testĹilet

I.

!

Előzmények

A Budapest Józsefuárosi onkorľrĺányzat IOO%o önkoĺĺrányzati tulajdonában á|I a Budapest VilI., Futó
u. 5-9,, 35576/I hrsz-ú, I.8I2m2 alapterületű Józsefráros-k<izpont negyeđbentalálható telek
megnevezéstí ingatlan.

Megbízásunk alapjáĺ a Grifton Property

Kft

2013. ápľilis 4. napjtn,

a

beépítésiövezetek

figyelembevételével elkészítettea telek ingatlanforgaĹmi értékbecslését,amelyet a fi.iggetlen szakértó
jóváhagyott. Az Ingat|an-nyilvántartás szerint az iĺgatlaĺkivett |akólhá.z, udvaľ besorolású, építési
övezeti besoľolása: Ll-Vil-l-jelĺĺ,piaci forgalmi értéke150.000.000'- Ft.

Az lngatlalta 2010. június 23-án is készült egy értékbecslés,ami az ingat|an érIékét219.000.000'- Ftbaĺhatározta meg. Az értékbecsléseket2014. július 28. napján a fiiggetlen szakértő megvizsgálta, és a
tulajdonos számára a korábbi értékbecslésbenmeghatźrozott 219.000.000,- Ft-os forgalmi értéket
esetén.
iavasolta alkalmazni értékesítés
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A telek

értékesítésére
a Képvise|ő-testület 158/20|3. (V. 08.) határozata a|apjźn 219.000.000,- Ft, és
285/20|3. (VII. l7.) számú határozata a|apjźn l50.000.000,- Ft vételĺár megjelölése mellett pźiyázat
kiírására keriilt sor. Mind kétpźůyézateredménýelentil záľult.

A telek megvásárlására vonatkozóan érdeklődő jelentkezett.

A

je|zett övezeti előírásnak azalrábbi hatáľértékekfelelnek meg:

Minimális telekméret: 500

m2

Beépítésmódja: Zártsorű (az utca jellegéből adódóan)
Maximälis beépítésterepszint fbletL 65 %
Maximális beépítésterepszint alatt: 85 %o, mé|ygarźzsnál100 %
Maximális szintterületi mutató: 4 mzlmz
Építménymagassága: 23 méter

Zöldfeltilet mértéke:15

%o

A teľületen létrehozható:
- Lakóépület
- Szálláshely -szo|gźitató épii let
- Kőzintézmény, he ly i táľsadalm i vi szonyo k j av itását szo| gál ó épü let

-Irodahźa

II.

A beteľjesztés Índoklása

A döntés meghozata|źlľa a Képviselő-testtilet jogosult.

III. Tényá|lás

A

telekingat|ant az onkoľmányzat jelenleg egyéni gépkocsi beálló parkolás céljára hasznosítja. A
bérleti szerződések haÍározat|an időtaľtamra szólnak, 30 napos felmondási időve|. A korábbi
tulajdonostól átvett béľlőkkel a bérleti szerződés időtaľtama a kiírandó pá|yázat eredményének
megźů|apitźtsáig, a telek biľtokbaadźsáig szól. Amennyiben az onkoľmányzat a jelen előterjesztés
a|apjźn a telek pállyźaat útján töľténő értékesítésemellett dönt, és a pźůyźaateľedményesenztru|, a
bérleti szerződések felmondásra kerülnek.

A

ptůyázati kiíľás és az adásvéte|i szerződés teľvezet szövege a Kisfalu Kft. jogi képviselőjével

egyeztetésre került.

rV.

Dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a Képviselő-testiiletnek, hogy a Budapest VIII., Futó u. 5-9. szźtm a|atti,35576/| hrsz-ú
telekingatlant értékesítésútján hasznosítsa, a hasznosítás érdekében nyilvános egyfordulós pźúytnat
kiírásźĺtjavasoljuk 2l9.000.000,- Ft minimális vételáľ megjelölése mellett.
Elfogadásľa javasoljuk az e|óterjesztés mellékletét képezó, a Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám a|aLti,
35576/| hrsz-ú telekingatlan értékesítésére
vonatkozó pźiyázati felhívást.

Javasoljuk továbbá, hogy a hiľdetmény a Versenyeztetési szabályzatban fog|altakon tul, a Metropol
című napilapban is jelenjen meg' amelynek költsége várhatóan 155.000,- Ft.
Javasoljuk a Kisfalu Kft. megbízálsi dfiának csökkentését az Önkormányzat és a Kisfalu Kft. között
fennálló Yagyongazdálkodási szerződés 90. pontjában foglalt 20 % + Afa díjtól eltérően 3 %o- + Afa
cisszegben megállapítani.

v.

A döntés célja' pénzĺigyihatása

Amennyiben az ingat|an éľtékesítése
megtörténik, ązza| az Önkormányzat bevételre tehet szert. Az
ingatlan hasmosíüísĺáravonatkozó lehetőségeket megvizsgálva az onkormányzat számźna az
értékesítésa |egelőnyösebb. Jelenleg 40 db gépkocsi-beálló bérleti szerzodés van érvényben, amelybol
5 db szerződés kedvezményes bér|eti díjal kerü|t a|áírźsra,egy db bérleti szerzódés mozgáskorlźúozott
személlyel lett megkötve, így díjat nem ťtzet. A bérleti díjakból 227.814,- Ft + Áfalhó bevétele
származikazOnkormźnyzatnak.

A Vagyonrendelet szerinti minimális véte|źra forgalmi értékI00

%-a.

Az

előterjesztéssel kapcsolatos döntés a Kisfalu Kft.. dijazása, a hirdetési költségek megtérítése
tekintetében pénziigyi fedezetet igényel, amely fedezet az Önkoľmányzat20|4. évi kö|tségvetésében
11602 címen rendelkezésre áll.

vI.

Jogszabályĺkörnyezetismeľtetése

A Tisztelt

Képviselő-testi.ilet az előterjesztésben foglaltakrő| a 66/f0I2. (xII.13.) saámú a Budapest
Józsefuáľosi onkoľmányzat vagyoĺáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok ryakorlásáró| sző|ő
önkormányzati rendelet 16. $ alapján dönt. A versenyeztetési eljárás lebonyolításának részletes
szabä|yaira a Versenyeztetési Szabä|yzatról szolo 4f8/2012. (Xll. 06.) számű Képviselő-testtileti
hatźttozat irrányadó.

A Versenyeztetési Szabá|yzatról szóló 4f8l2012. (Xtr. 06.)
pontja élte|mében: A

szźtmű Képviselő-testületi hatźlrozat ||.
nyilvános versenyeztetési eljárás kiírását közzé kell tenni:

a) a Polgáľmesteľi Hivatal
b)

c)

d)
e)

Đ

Családtámogatási Irodáján, a Budapest Főváros Koľmányhivatala VI[.
keriileti Hivatala okmányirodáj án
a vagyoniigyleti megbízott ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében,
a Józsefuáľos című helyi lapban,
u onkormány z.at és a vagyonügyleti megbízott honlapján,
az Onkormányzat és a vagyonügyleti megbizott rendelkezésére ál|ó eryéb internetes hirdetési
poľtiĺlon,
aza)_e) pontokban foglaltakon tú|menően, a Kiíró döntése szerinti más helyen illetve módon.

Ahatźrozat |2. pontja szeľint, a hirdetmények kifiiggesztésének időtaľtama, valamint a megjelentetés
és azaján|atok benýjtasának hatĺíridejeközött legalább 15 napnak kell eltelni.

A

hatźrozat 13. pontja szerint a hirdetmények közzétételénekköltsége nem ha|adhatja meg a
%o-źtt. A Kiíró döntése alapjánettől el lehet térni.

vagyontárgy forgalmi értékénekaz|

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Képviselő-testĺiletet, hogy az ingatlan elidegenítésévelkapcsolatos
pá,|yźnatkiirására, és aptůyźzatfeltételeire vonatkozó dcjntésétmeghozĺri szíveskedjen.
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) számú Képvi selő-testületi határ ozat:

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

útján
1.) a Budapest WII, Futó u 5-9. szźtm a|atti, 35576/1 hrsz-ú telekingatlant éľtékesítés
hasznosítja. A hasmosítás érdekébennyilvános egyfordulós pá|yźnatot ir ki.

2.) elfogadja az e|ótegesztés mellékletétképező, a Budapest VilI., Futó u. 5-9. szttm a|atti,3557611

vonatkozó pźůyázatifelhívást, a minimális
hrsz-ú telekingatlan éľtékesítéséľe
219.000.000,- Ft-ban jelöli meg.

vételárat

3.) apá,lyázati felhívást a Képviselő-testület 428/2012. (KI.06.) szátműhatározatźtban foglaltakon tul a
Metľopol című napi lapban tesziközzé.

4.) felkéľia Kisfalu Kft-t, hogy a versenyeztetési eljárást bonyolítsa |e, és a páiyźzat eredményére
vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testiilet e|é jővźthagyás végett. Amennyiben a pźiyźaat
eľedménýelenül záru\ fe|hata|mazza a Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságot a páůyázatot
|ezźr ő eredm ény me gáÄ|apitásźlra.

5.) a Kisfalu Kft. eľedményes pźl|yáaat esetén az onkormźnyzattz| fenná|ló Yagyongazdálkodási
szeľződés 90. pontjában foglaltaktól eltérően a vételárból befoly nettó bevéte| 3 %io-a + Afa

megbízási díjra, eredménytelen pźůyźzatesetén aYagyongazdálkodási szerződés 263. pont szerinti
jogosult. A dijazás kiťlzetéséreeredményes eljárás esetén a
hirdetési költségeinek megtérítéséľe
véte|ár beérkezésétkövetően, eredménýelen eljárás esetén a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság döntését követően benyrijtott szźtm|a ellenében történik.

Felelős:

Határidő:

Kisfalu Kft. üg1rvezeto igazgatőja
1.

ponĺ azonna|

f. pont: azonnal
3.pont: azonĺal
4. pont: apáIyázat eredményénekmegállapítasát követő

15 nap

S.pont:az pźiyźnateredményénekmegá||apítźsźú,illetve az adásvételi
megkötését követően

A döntés végľehajtásátvégző szeľvezetĺ egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések
nem

indokolt

Budapest, 2014. auguszbts

esetén javas|ataaközzététel módjára.

hiľdetőtáblán

honlapon

If.
Tisztelettel:

Ż
Kovács ottó
tigyvezető igazgatő
Törvényességi ellenőľzés:

Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából:

a|jegyző

f111ł A11g

Melléklet: - ptiyźuati felhívás

i

5,

szerződés

Nyilvános,

e

gyfoľduló

s

p

á|y

ázati klir źs

A Budapest Józsefuárosi onkorrnányzat nyilvános pá|yźzatothirdet a Budapest VIII. kerület, Futó u. 59 . szźlm a|atti, 3557 6lI heIyrajzi számu ingatlan értékesítésére
Apźiyázat keretén belül a Budapest VIII. kerület Futó u. 5-9. szám a|attí,3357611 helyrajzi szttmu, a
I(iíľó tulajdonát képcző ingatlan a nycľtcs pŕiyíző részétekertil énékosítésro.

I.

A ptiy ázati felhívás kozzététele

A Kiíró a pá|yázati felhívást kozzétette Budapest VIII. keľületi Kormanyhivatala okmányirodáján és a
Budapest Józsefuárosi onkormányzat Polgármesteri Hivatalának Családtámogatásí kođáján,
Józsefuáros és a Kisfalu Kft. honlapjĺĺn(wwwjpzsęfilalssůu' www.kisfalu.hu), a ,,Józsefuáros'',
valamint a Metľopol című újságban, és az ingat1an.com.on.

A Kiíró jogosult a

pźiytvati felhívását az aján|attételi határidő |ejárta előtt visszavonni, de eľľől a
pá|yázati felhívás közlésével megegyező módon az ajźn|attételihatáľiđő|ejárta előtt köteles
hiľdetméný megj elentetni.

2. Apá|yázati kiíľás adatai

Apá|yázatkiíľója:
Apźiyázat lebonyolítója:
Apá|yázat

jellege:

Budapest Józsefuárosi Önkormányzat
(1082 Budapest, Baross l.63-67.)

Kisfalu Kft.
(1083 Budapest, Losonci u. 2.)

Nyilvános, egyfoľdulós pá|yázat

Apźiyázat cé|ja:

A Budapest VIII. kerület, Futó u. 5-9.

szźtm alatti telek

értékesítése

Apá|yázatidokumentáciő

ára:

A pźiyázati dokumentáció

megvásárlásanak

50.000,- Ft +

helye, ideje:

Afa

2014. szeptember 3-tő| 2014. szeptember f3-ig a

Kisfalu Kft. Eliđegenítésihoda 1083

Budapest,

Losonci u. 2. fsz., üryfelfogadási időben

Apźiyázatidokumentációmegťlzetésénekmódja:

a Ki s falu Kft . Sberbank Magyarors z äg Zrt-ĺé|v ezetett
1 4 1 003 0 9-9 21 I 0 5 49 -0 100000 8 szttmláj tra átutalással

úgy, hogy az
me ge

Az ajánlatibiztosíték összege:
Az

aj

ánlati biaosítékbefi zetése, hatĺáridej e :

a ptiyázati

lőzően a sztlm|ár a

21.900.000,- Ft

b

dokumcntáciő tltvételét

eérkezzen.

a

Kisfalu Kft . Sberbank Magy aror szźłgZrtłé|v ezetett

1 4 1 003 09-9 21, | 0 5 49 -0 100000 8 számlájźtra átutalással
úgy, hogy 2014. szeptember 24-ig (szerda) a szálm|fua
megérkezzerl.

Az aj áĺIatok leadásának határidej
Az ajtn|atok leadásának helye:
A

p á|y

e

ázatta| kap c solatb an tovább

fO74. szeptember 5. (cstitörtcik) l0@ óra

:

Kisfalu Kft. Elidegenítésikođa1082

Budapest,

Losonci u.2. fsz.

i

Kisfalu Kft. ElidegenítésiIroda (1083 Budapest,
Losonci u. f. fsz., teI.: 216-6961, 333- 4317) dr.

információ kérhető:

Göľcsös Mónika/Dravetz Réka

A

pá|yźnatta| érintett ingatlan megtekintheto:

A

pźiyźľ;atidokumentáció értékesítésének
ideje alatt,

elozetes

e

gy etretés szerint.

Az ajánlatok bontásának időpontja:

2OI4. év szeptember hónap 25. nap (csĹitörtök) 10E
óra

Az

Kisfalu Kft. ElidegenítésiIľoda (1083

aj

tn|atok bontásának helye

:

Losonci u.2. fsz.\

Az
Az

ajtn|atok elbírálásának határidej

e:

Budapest,

ajźtn|attevók a pá|yázatok bontásán jelen lehetnek.

A bírálatot a Kisfalu Kft. végzi eI apáIyázati kiírásban
megjelölt kritéľiumok alapjáĺ. A ptiyázat eľedményét
a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat Képvise|őtestĺilete á'|Iapitja meg legkésőbb 20|4. november 30ig.

A vételar megfizetésének módja:

Az ingatlan

véte|ára 50 %.źnak megfizetése
szeľződéskötéskor, a fennmaradő 50 % megťlzetése az

ingatlan
ingatlan biĺtokbavételękoľ.Az
birtokbaadására az ingatlanon fennálló bérleti
szerződések felmondási idejének |ejtratźt, és a telek

kiürítésétkövetően kerül sor.

A

ptńy ázathoz, illetve az adásv ételhez

kapcsolódó díj:

ApáIyázat nyelve

ftildhivatali eljarási dij, amely 6.600,- Ft/ingatlan,

tulajdonjog fenntartás esetén a díj kétszer fizetendő.

magyaÍ

3. Apá|yázattal érintett ingatlan adatai
Címe:
HeIyrajzi száma:
Jellege:
Telek alaptertilete:
Közmű ellátottsága:

Budapest VIII. kerület Futó u. 5-9.
355761r
építésit^elek

1812m"
összközműves

per-, teher és igénymenteslk'lvéve 2 ĺu-łtęĺu\etrę
vezetékjog van bejegyezve az ELMU Há|őzati Kft'.

Teľhei:

javćlra
219.000.000,- Ft

Minimális vételar:

Az

ingatlanra vonatkozó ľészletesadatokat a pźiyázati kiíľás mellékletét képező ingatlanforgalmi
szakvélemén y tartaImazza.

Az ingatlan ovezeti besoľolása: Ll-Vil-l-jelű

A

beépítésiszázalék,. építménymagasság, szintszám, szinttenilet stb. tekintetében az országos
Településrendezési és EpítésiKövete|ményekľől (OTEK) sző|ő f53l1997.(XII.20.) Koľmányľendelet,
a 46ĺ1998. (x.15.) Főv. KGY. ľendelet (FSZKT) a 47lI998,(X:15.) Főv. KGY rendelet (BVKSZ)' és
Budapest Józsefuáros onkormányz9tánaka Józsefuáros Kerületi ÉpítésiSzabá|yzatźről szóló 6612007.
(XII.12.) ök. számú rendelet (JOKESZ) előírásai azirányadők.
Az ingatlan olyan övezetben található, ahol

4,

a megengedett legnagyobb beépítésiszáza|ék:65 oÁ.

Az iĺgatlan éltékesítésikonstrukciója

A Kiíró, a Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat tulajdonában lévő, Budapest VtrI., Futó u. 5-9. szám

határoztae| azza| a céllal, hogy a vevó az ingatlanon źilrő, gazdaságosan fel
alatti ingatlan éľtékesítését
nem rijítható épĺiletetlebontsa és a hatályos építésiigyijogszabályok rendelkęzéseinek meglartásával
beépítse'mindezekľe kötelezettséget vállaljon, az a|źbbi feltételekkel:

-

-

az adásvételi szerződés a|áirásźt követő
jogerős építésiengedélý

f

éven belül megszerzi az épület építésérevonatkozó

az adásvételi szerzódés a|áirźsát követő

4

éven belül benyújtja a hasznźllatba vételi engedély

me gszerzése iľánti kérelmet

a szerződésben vállalja bankgaľancia teljesítését
a fentiek késedelmęs teljesítése esetén vállalja kötbér megťlzetését'amelynek mértéke:az épiJlet
építéséľe
vonatkozó jogeľós építésiengedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme
esetén 15.000.000,- Ft, a hasznáIatba vételi engedély iľánti kérelem benýjtásának 60 napot
meghaladó késedelme esetén 7.500.000,- Ft, amely összegek 60 napot meghaladó késedelem
esetén kerülnének lehívásra az Önkormányzat á|tal. A bankgaľancianak ezen téný tarta|maznia
kell, valamint aú. is, hogy mílyen igazolások szükségek aŁlhoz, hogy az onkormányzat ezeĺ
összegekhez hozzá tudj on jutni késedelem esetén

Vevő a bankgaranciával nem biztosított további késedelme esetére napi 30.000,- Ft kĺjtbéľ
megfizetésétvá||alja.

Szerzodésszegés esetére vevő az eladónak azadásvételi szeľződésben 5 évre visszavásárlásijogot
A szerződés a|áirásával Vevő egyidejűleg hozzź|áru| a|lhoz, hogy a visszavásarlási jog

enged.

gyakorlása esetén Eladó egyoldalú nyilatkozatta| gyakoľolhassa a visszavásarlási jogát és a
szerzódés a|áírásźxa| Vevő már most megadja a hozzźýtĺru|ásźtaz E|adő tulajdonjogának a
visszajegyzéséhez. Amennyiben az e|adő határidőn belül él a visszavásáľlásijogával, azaz avevő
valamely kötelezettségének teljesítésévelhatáridőn tuli késedelembe esik, űgy a, onkoľmányzat
jogosult a visszavásár|ási árat csökkenteni a lehívott bankgarancia cisszegén felüli késedelmi
kĺjtbérosszegével.

Az ingat|anon gazdaságosan fel nem újítható épületek állnak, amelýen az Önkormáĺyzat I db
helyiséget béľbęadott, továbbá a telken 40 db gépkocsĹbeá|Iő van béľbeadva, a telek sikeres
értékesítéséie.
A, onkormányzat gondoskodik a bérlők kihelyezéséľől.
A Kiíró a péúyźnatnyeľteséveladásvételi szerződést köt,
ingatlan kiĺiľítését
a Kiíľó a fentiek szeľint lebonyolítja. A

amelyben megállapodnak a felek' hogy az
szerzódésben a vevőnek kötelezettséget kell

vállalnia az iĺgat|anon jelenleg źi|ő, gazdaságosan fel nem újítható épület teljes köľű lebontására és az
ingatlan hatályos építésügyijogszabályok megfartásával toľténő beépítésére.

A

pá|yázőnak ajánlatot kell tennie
megj elölt minimális vételźlrná|.

Az

5

'

a

vételtlrra, amely nem lehęt kevesebb

a páIyázatí kiírásban

adásvéte|i szerzódésben az eladó kiüľített felépítményesingatlant ad binokba a vevő részére,

Az

Az

ajttn|at benyújtásának

előfeltételei

ajtn|at benýjtásának elengedhetetlen feltétele

ajtn|ati biĺosítékhatáľidőľe töľténő befi zetése.

a

páIyázati dokumentáció megvásárlása és az

A

pźiyázati felhívás visszavonása esetén a kiíró köteles a dokumentáciő megvźlsárlására fordított
összeget azaján|attevőnek visszatéľíteni,amennyiben azaján|attevő a dokumentációt visszaadja.
Apá|yázaton való részvétel további előfeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje apźiyźnattárgyáú,az
ajánlattéte| feltételeit _ vagyís apéiyázati kiíľást _ és ań.magtra nézve kötelezőnek tekintse.

ANemzeti Vagyonľól szó|ó2011. évi CXCVI. törvény 11. $ (10) bekezdése alapjźn,apáIyázatoĺ
csak természetes szeméIy, vagy átláthatő szeÍvezet vehet részt. A törvény 3. $ (1) 1) pontja a|ap1áĺ
átláthatő szervezet:

,,a) a

aa) ĺemzetközí

szervezet, az áIIam, kiilfi'ldi á||am, külft'ldi helyhatóság,

ab) koztestilet,
ac)kö|tségvetésiszerv,önkormányzatiintézmény,

ad)

ku|ťo|di állami vagy helyhatósági szerv'

ae) |elktismeľeti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak' vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló t<irvény szerinti egyhźa, belső egyházi jogí szeméIy,

afl
ag)

helyi önkonĺráĺyzat, a nemzetiségi önkormányzatés azok táľsulása, valamint
gazđá|kodő szęrvęzet, amelyben azti|amvagy az önkormányzat kÍilön-kiilĺin vagy együtt I00%os részesedésselrendelkezik,

ah) az Euľópai Gazdasźryi Térségről szőIó megtlllapodásban részęs á||am szabáIyozott piacára
bevezetett nyilvánosan működő részvénýársaság;

b) az

o|yan belftjldi vagy külftildi jogi személy vagy

jogi

személyiséggelnem rendelkező

gazdźikodő szen,lezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tlilajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a teľľoľizmusflnanszírozása megelőzéséről és
megakadályozäsźlró| sző|ő tĺirvényszerint meghattrozott tényleges tulajdonosa
megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Eurőpai Gazdastryi Térségľőlszóló megállapodásban
ľészesállamban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervęzet tagźil|amában vagy

olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarorsztrynak a kettős adőnatźs
elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc)

nem minősül a táľsasági adóľól és az asztalékadóról szóló tĺirvényszerint meghatározott
ellenőrz<jtt külfr ldi táľsaságnak,

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

c)

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

ca) vezető tisztségviselői megismeľhetők,
cb) a civ1l szervezet és a vízitársulat, valamint

ezekvezetó tisztségviselői nem át|áthatő szervezetben

nem rendelkeznek 25o/o-ot meghaladó részesedéssel,

cc)

székhelye azEurőpai Unió tagállamźtban, azEurópai Gazdasági Téľségľőlszóló megállapodásban
részes á||amban, a Gazdastryi Egytittmiĺködési és Fejlesztési Szervezet tagá||amźtban vagy olyan
államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adőnatás elkerülésérő| sző|ő egyezménye
von;t''

A

bd) és cb) pontoknak való megfelelésről, a jelen pźiyázati felhívás mellékletekéntátadott

nyilatkozat kitĺjltésévelke|| a pá|yázónak eleget tęnnie.

6. Aptůyźaatontöľténő részvétel feltételei
pá|yázaton belfijldi vagy ktilfloldi magánszemély, egyéni váI|alkoző, jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, át|áthatő szervezet vehet részt, aki, illetőleg
amely:

A

a)
b)
c)
d)

e)

megvásáľolj a a ,,Pźiyźzatife1tételek''-et, és az eno| sző|ő igazo|ást csatolja;

pá|yázott ingatlannak megfelelően az aján|ati biztosítékot beťlzeti, és erről a bank teljesítési
igazolásźú,vagyaz átutalás teljesítésétigazolő bankszámla kivonatot csatolja;
nyilatkozik aľról, hogy vállalja a ,,Pá'|yázati feltételek''.ben, illetve mellékleteiben leíľtbeépítési,
szerződéskötési és eryéb feltételeket, és apźi,yázat céljának megvalósítását;

a

nyílatkozik arról' hogy
- a Kiíróval szemben fennálló tartozása nincs,
- Magyaľországon tulajdonszerzésľe jogosult. A tulajdonszeľzéssel kapcsolatos esetlegesen
felmeľülo pľoblémák a szeľződéskötés határidej ét nem módosíthatj ák.
szükség szerint nyilatkozik projekttaľsaság alapítási száĺdéktrőI, és ez esetre teljes-köľíĺ garanciát
v

Đ

tilal

a telj esítésért;

megfelelő módon (pl. bankgaranciával) igazo|ja, hogy az ingatlan vételáľának kiťlzetéséhez
szükséges pénz,lgyí eszköztikkel rendelkezik;

Ha apá|yázó nem magźlnszemély,fentieken túl
a) benýjtja a társaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a taľsaság képviseletére

b)
c)

jogosultak a|áitási cimpéIdźnyáĺakeredeti példányát vagy hiteles másolatát;
nyi|atkozik arľól, hogy végelszámolás alatt nem áll, ellene csőd-, illetve felszámolási eljaľás nincs
folyamatban.

nyilatkozik arról, hogy a Nemzeti Vagyonról szőIő 2011. évi CXCVI. torvény 3. $ (1) bekezdés
1. pontja szerint tú|áúhatő szeÍvezetnek minősül, és tulajdonosaik, vezető tisztségviselőik a
hivatkozott rendelkezés bd) és cb) pontjában foglaltaknak megfelelnek.

Amennyiben az aján|attevő nem magánszemé|y, a páiyázati eljárás soľán benyújtott ajźln|atźi,továbbá
az aján|at mellékletekéntbenyújtott valamennyi nyi|atkozatźlt cégszeru aláírással kell ellátnia.
Cégszeľűa|áírźssorán a cég képviseletére jogosult személy/személyek atársaságkézzel, vagy géppel
íľt,előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá nevét/nevüket ĺjnállóaďegyüttesen írjalírjtkalá hiteles
cé ga|áír ási nyi latkozatuknak me gfe le lően.

ajźn|attevő szźnnátra źIZonoS feltételekkel _ elektronikus úton,
hatáľidő tűzésévelahiány pótlásráľa hívja fel az aján|atta| kapcsolatos formai hiányosságok pótlásara,
amennyiben a szükséges nyilatkozatokat, igazo|źtsokat nem megfelelően, ill. nem teljes körtĺen
csatolta. Amennyiben az aján|attevó a felhívás kézhenételétkövetően az abban megjelölt hatźlridőrę a
hiáný nem' vagy nem teljeskĺlrĺĺenpótolja, úgy aján|ata ahiźlnypőtlási hatáľidő elteltének napját
követő naptól érvénýelennek minősül, és apá|yázattovábbi részébennem vehet részt.

A Kiíró az

aján|attevot

_ az összes

A Kiíró a

hiánypótlási felhívásban pontosan megjelolt hiányokľól,
egyidejűleg' közvetlenül, íľásbanköteles tźĄékoztatĺiaz összes pá|yázőt.

a

hiánypótlási határidőľől

A hiánypótlás nem eredményezheti az ajénlat elbírálásľa kerülő tartalmi elemeinek módosítását.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának és a ptiyáző aján|ata érvénýelennek minősül,
ameĺrnyiben

a)
b)
c)

az aján|ati biztosíték összege a páůyázati kiirás 2. pontjában meghatźrozott hatĺáridőn belül nem
kerül j óváírásra a Kiíró bankszámlt!áĺ;
apáIyázó azajánIatában nem jel<ilmeg konkrét véte|źrat;
apźiyźnatidokumentáciő a|áírása nem cégszeľtĺ.

Apéiyázóĺak 2 példányban (egy eredeti és egy másolat) kell elkészíteneajánlatát, feltÍintetve minden
példanyon az,,Eredeti ajźtn|at" és ,,Másolati ajtn|at,, megjelölést. A példányok közötti eltérésesetén az
ęredeti példány érvényes.

Az

aján|at első oldalán kell elhelyezni a megfe|elően kitoltott ,,Jelentkezési lapot'', a második oldalon
a kitĺjlt<jtt ,,Ajánlati összesítőť', különös tekintettel a megajánlott Vételáľmegjelölésére. Ezt követően
kell elhelyezni a pźiyźlzatife|hivźls mellékletét képezó nyilatkozatokat éľtelemszerűen kitöltve.
Közĺjlni kell a benyújtó nevét, lakcímét(székhelyét), ahova a pá|yázati eredmény közlését kérik,
továbbá azt a bankszámla sztlmot és a bankszźmia kedvezményezettjének nevét illetve más
azoĺositőját, ahova az aján|ati biztosíték(bánatpénz) visszautalását kérik, amennyiben nem nyertesei a

páIyźnatnak'

Az

aján|attevőnek ajánlatot kell tennie a vételtrra, amely nem lehet kevesebb a ptiyázati kiírásban

megj elölt forgalmi értéknél.

Az

aján|altevo az ajźnlatban részletez|,rcti a tervezett beruházást, a megajánlott f,rzetési feltételeket,
esetleges egyéb vállalásait, referenciáit, apénzligyi garanciákat stb., mindezęk ľövid összefoglalásának
azonb an szerep e ln ie ke|| az,, Aj án|ati ös sze s ítőn''.

Az ajánlat és ąz iisszes melléklet minden oldalát - összefűzve, az oldalak szźlmának dokurnentálásával

_

folyamatos szómozóssal kell ellátni.

Az

iratokat lezárt, sértetlen borítékban, magyaÍ nyelven
benýjtani. A borítékra rá kell imíapá|yázatttrgyát:

kell személyesen (nem postai

úton)

,,Budapest VIII' Futó u. 5-9. szám a|atti ingatlan éľtékesítése''

K1irő |ezáĺallan vagy sérült borítékotnem vesz át. Kiíró minden, az ajátn|attételi hatáľidőn tul
benyúj tott aj źn|atot érvénýelenneknyi lvánít.

Amennyiben az aján|attevő a pá|yźaati eljárás báľmelyik szakaszźlban meghatalmazott tÍján jár e|, a
teljes bizonyító eĘű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti pé|dtlnyźłtis mellékelni kel| az
ajánlathoz. A Polgári Perrendtartás 196. $-a szeľint a teljes bizonyító erejiĺ magánokiratnak az a|ábbi
feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a)
b)

a

kiállíto az okiratot saját keztĺleg irtaés a|áirta;

két tanú az okiraton aláírásáva| igazo|ja, hogy a kiállító a nem á|ta|a írt okiľatot előttuk íĺtaa|á,
vagy a|źtirását előttiik sajátkezu a|źńrásának ismerte e|; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel

kell tÍintetni;

c)
d)
e)

Đ

a

kiállító a|álrása vagy kézjegye az okiraton bíľóilag vagy közjegyzoi|eghitelesítve van;

a gazdá|kodő szeľ,lezet á|ta|uz|eti köľében kiállított okiratot szabá|yszeruen a|áírták;
ügyvéd (ogtanácsos) az tútala készített okiľat szabtúyszeru ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a
l,JáI|itő a nem á|taIairt okiratot előtte íľtaa|á, vagy a|áírását előtte saját kezu a|áításának ismerte
el, illetőleg a kiéi|ítő minősített elektľonikus a|áirásźtva| aláíľt elektľonikus okirat tarta|ma az
ügyvéđáItaI készitett elektronikus okiratéval megegyezik;
az ęlektroníkus okiraton kiállítója minősített elektronikus a|túrást helyezett el.
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Amennyiben az ajźłnlattevő magánszemé|y, apáIyázati e|jáľás során nevében nyilatkozatotvagy magą
vagy me ghat almazottj a útj án tehet.

Amennyiben az ajánlatíevo gazdtikodó szervezet, a pá|yázati eljárás soľán nevében nyilatkozatot a
cégjegyzékben feltiintetett képviseletijoggal rendelkező személy, vagy e személy meghata|mazoĄa
tehet.

7. Ajáĺiati kötöttség

Az

aján|attevő 90 napos aján|ati kötöttséget köteles vállalni, amely az aján|attételi határidő lejźrténak
napjźxa| kezdődik.

aján|attételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbithatja. A Kiíró a
meghosszabbításról - az indok megjelölésével _ a páIyázati felhívás közlésével megegyezó helyeken,

A Kiíľó az

az

ęĺędeti benýjtási határidő |ejárta e|őtt legalább

l0

nappal hirdetmény iltján értesítiaz

ajánlattevőket.

Az
Az

ajźn|ati kötöttség tartalmának meghatáĺozására aPolgáń Törvénykönyv

Az

ajźtnlati kötöttség azza| jáľ, hogy ha a másik fé| az adott időhatáľon beltil az ajánlatot elfogadja, a

Az

ajttn|at megtéte|éveltehát fiiggó helyzet alakul ki, mely az ajźn|ati kötöttség leteltével ér véget.

Az
Az

ajźn|attevo az ajźn|attételihatáridő |ejártźig módosÍthatj a, vagy visszavonhatj a pá|yázati ajźln|atźú.
aján|attételi határidő |ejźńtÍkövetően a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

rendelkezései irányadóak.

ajánlat olyan megállapodást kezdeményező nyi|atkozatot jelent, amely legalább a tĺirvénya|apjźn
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mazza' s egyérte|műen kihĺnik belőle, hogy az abban
foglaltak ügyletkötési akaratot tiikröznek, tehát a nyilatkozó - elfogadás esetén - azt magtra nézve
kötelezőnek ismeri el.
szerződés a törvény rendelkezése folytán létľejon'

Amennyiben az aján|attevő az aján|ati kötöttségének ideje a|att ajtnlatát visszavonja, a beťĺzetett
biztosítékotelveszti.

A Kiíró az

az eljt.rts eľedménýelenségének
_
nem
nyeľtes ajánlattevők részére
ajźnlaÍok
elbíľását
követően
a
megá|Iapítása esetén, ílletve az
köteles 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíró az ajźn7atíbiztosíték után kamatot nem ťlzet,
kivé ve, ha a v i s szaf i zetési határidőt e lmu lasĺj a'
8.

aján7ati biztosítékot a ptůyázati felhívás visszavonása,

Az ajáĺIatok bontása

A

pályázati ajánlatokat tartalmaző zárt bontékok felbontását a Lebonyo|ítő végzi a páIyázati
felhívásban megjelölt időpontban. Az aján|atok felbontásán a Lebonyolító képviselőjén kívül az
ajánlattevők, illetve meghatalmazottaLk lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően
(személyi igazo|vány, meghatalmazás) igazolĺri kell.
Ąánlattevők a bontás időpontjáľól külön éľtesítéstnem kapnak. Azajttn|atok felbontásán jelen lévők
jelenlétiik igazo|tsára jelenléti ívet írnak alá.

Az

ajánlatok felbontásakoľ a LebonyolÍto ismerteti az aján|attevők nevét, lakóhelyét (székJ;relyét),az
,,Ajánlati összesítőn'' felttintetett ajźtn|ati árat, va|amint a vételáľ megfizetésének módját és időpontját.

A Lebonyo|ítő az

ajánlatok felbontásáró|, az ajánlatok ismertetett taľtalmáról jegyzőkönyvet készít,
amelyet a ptiyázők'rlak eľre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzőkönyvet a Kiíľó
képviselője és a jegyzókönywezető irja a|á és a bontáson megjelent ajtln|attevók k<izül kijelöltek
p edig a|ák ásukkal hitelesítik.

9.

Az

aján|at érvénýelenségeinekesetei

il

Ervénýelen az aj án7at, ha
a) a pá|yźzatot a pá|yázati felhívásban meghattrozott' illetve szabźiyszeruen meghosszabbított

b)

c)
d)
e)

Đ

g)

h)
Đ
Az

ajánlattételi határidő lejáľta után nyújtották be,

azt o|yan ajánlattevő nyújtotta be, aki a Kiíróval szembeni fizetési kötelezettségét (helyi adó,
bérleti díj stb.)' vagy szerződésben vállalt egyéb kötelezettségétnem teljesítette,
az ajźtn|attevő a binositékot nem, vagy nem az e|oirtaknak megfelelően, illetve nem hatáľidőre
bocsátotta rendelkezésre,
az ajźn|attevő nem csatolta anól szóló nyi|atkozatźú, hogy a Kiíróval szemben nincs tartozása,
az ajánlatĺem|ezárI, séľtetlen borítékban került benýjtásra,
az ajétn|attevő apźilyázati kiírásban előírt melléklęteket nem nyújtotta be, vagy hiányosan nýjtotta
be, illetve az ott megfogalmazott feltételeknek nem tett eleget'
az aján|at a meghatározott minimális vételáľnál alacsonyabb összegiĺ ajánlatot tarta|maz,
azajátnlattevő apáůyázatban foglalt egyéb feltételeknek nem tett eleget.
a szám|avezető pénzintézet(ek)től származő nyilatkozat szerint a számlźĘźnanyi|atkozat kiadását
mege|őző évben sorban állás volt.
eljártn további szakaszában nem vehet részt az, aki érvénýelenpá|yázati ajánlatot tett.

I0, Az ajánlatok ę|bírálása, az elbká|ás szempontjai

A

pá|yázati ajánlatokat a Kiíró a lehető legrövidebb időn belül elbírálja, és a bíľálat eredményéről
előterjesztést készit Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testülete soron következő

ü1ésére.

A Kiíró apá|yázati felhívásban

meghatározott értékelésiszempontok alapjĺán biráIja el és-rangsoľolja
az éľvényespźůyź.zatiajánlatokat, szÍikségszerint szakétok bevonásával.

ApáIyázat nyertese az, aki apáIytnati felhívásban rögzített feltételek teljesítésemellętt összességében
a legjobb ajánlatot tette.

A

pá|yázati ajánlatok elbíľálása során a Kiíró jogosult megvizsgá|ni az ajánlattevők alkalmasságát a
szerzódés teljesítésére,és ennek soľán a csatolt dokumentumok eľedetiségétis ellenőrizheti.

A Kiíró

szĺ'ikségesetén az ajźtn|attevótő| az aján|at lényegétnem érintő technikaĹformai kérdésekben
íľásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajźnlattevő ezze| kapcso|atos írásbeli
váIasza semmilyen formában nem eredményezheti apá|yázati ajánlatäban megfogalmazott feltételek
során a beérkezett ajánlatok sonendjét módosítaná. A
olyan megváItozását, amely az éĺtékęsítés
Bizottság a felvilágosítás kérésérőlés annak tartalrmátrő| haladéktalanu| írásban éľtesítia többi
pźiyázőt.

A Kiíró a

jegyzőkönyvet
pá|yázatok éľtékeléséľol

jegyzőkönyv)
(a továbbiakban: éľtékelési

készít'

amely tarlalmazza:

a) aptiyázati eljaľás rövid ismertetését,abeérkezett ajĺánlatok szźlmát,
b) abe&kęzett ajánlatok rövid értékelését,
c) a legjobb ajánlatravonatkozó javaslat inđokait,
d) a vételár megbatttrozásának szempontjait (ideértve a
e)
Đ
g)
1

1.

vételtrat befolyásoló

kötelezettségvállalásokat),
a döntés indokát,
az első két helyre javasolt péiyáző
a ptůytzati eljĺáľás eredményénekösszefoglaló éľtékelését,
megjelölését (ha erre mód van),
egyéb, a Kiíró által fontosnak taľtott körülményeket, tényeket.

osszeférhetetlenség

A

pá|yázati eljarás során összeférhetetlenséget kell megállapítani ha a páIyázatok elbírálásában
'
olyan természętes szemé|y, szewezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is ajánlattevő,
vagy
12

- annak kozeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. $ (1) 1. pont),
- anĺak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja,
- annak más szerzódésesjogviszony keretében foglalkoztatőja,vagy foglalkoztatottja,
- ha báľmely oknál fogva nem váľható el tőle azUgy elfogulatlan megítélése.

12.

A

páIyázati e|jźtás érvénýelenségének
és eredménýelenségének esetei

Érvénytelena pá|yázatí eljárás, ha a pá|yázat e|bká|ásakoľ az összeférhetetlenségi szabályokat
megséľtették,YLEY akkor is, ha valamelyik ajánlattevó az e|járts tisztaságát vagy a többi ajánlattevő
éľdekeit srilyosan séľtőcselekméný követ el.

Kiíľó fenntartja magának

a jogot arra, hogy apá|yźnatot eredménýelenĺeknyilvánítsa - anélktil, hogy
apźiyázőkkal szemben báľmely felelősséget vállalna - amennyiben:
a) nem érkezik ajźnlat;
b) kizárő|ag érvénýelenajánlatok érkeznek, vagy az cisszes ajźtn|attevőt ki kell zámi az eljárásból;
c) egyik ajánlattevő sem tettaptiyázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot;
d) a Kiíró az e|jźtrás éľvénýelenítéséľől
d<jntött.

Az eľedménýelennyilvános

pá|yáztatást követően

a Kiíľó dönt a további vagyontigyleti

eljárást

követően.

1

3. Eredményhirdetés, szerződéskötés

A Kiíró apályázati ajánlatok
belül valamennyi

aj

e|birá|źstna vonatkozó döntéséľől írásban, a döntéstől számított 15 napon
ánlattevőt írásban étesíti.

Eladó a pá|yázat nyeľteséve| a pálytnat nyeľtesétmeghatfuoző illetékes testtileti döntést k<jvető 45
napon belül adásvéte|i szerződést köt. A nyeľtes aján|attevő visszalépése esetén a Kiíró jogosult a
pźúyźaatteljárás soľon következő helyezeĄéve| adásvételi szerzódést kötni, amennyiben annak
aján|ata megfelelő a Kiíró számźra. A pá|yáző á|ta| vagy részvételévelalakított pľojekttáľsasággal
vagy konzorciummąl kizárő|ag abban az esetben köt a Kiíró szerzóđést,amennyiben a pźůyéaőaz
ajánlatában a projekttarsaság illetve konzoľcium |étrehozására vonatkozó nyilatkozatot tett.

A

nyertes ajźtn|attevó esetében a beťlzetett bizosítékaz aján|attevő á|tal fizetendő ellenéľtékbe
beszámításra kertil, azonbaĺ ha a szeruődés megkötése a pá|yázőnak felróható, vagy éľdekk<irében
felmeľült más okból hiúsul meg' a biĺosítékotelveszti. Az e|vesńett bizosítéka Kiírót illeti meg'

1

4. Egy éb rendelkezések

Az

ajtriaÍtevó az aján|atok felbontásig köteles titokban taľtani ajźn|ata tarta|mźń, és a Kiíľó źtlta| a
részletes đokumentációban vagy bármely móđon rendelkezésére bocsátott minden téný, információt'
adatot köteles bizalmasan kezelni, arľól tájékoztatást harmadik személynek nem adhat. Ez a ti|a|om

megsértette,

ťlnansziroző bankkal és konzorciális aján|at esetén a résztvevőkkel való
Ha az ajánlattevő vagy az érdekköľében álló más személy a pźiyázat titkosságát
a Kiíró az ajtlĺllatát érvénýelenĺeknyilvánítja.

A Kiíró az

ajáĺllatok l.artalméń a péiyázat |ezárásáig titkosan keze|i, tartalmukról felvilágosítást sem

nem terjed

ki a

kapcsolattaľtásľa.

kívülállóknak, sem apá|yázaton részľvevőknek nem adhat.

A Kiíró az

ajźn|atokat k'lztlró|ag elbiĺá|źsrahaszná|hatja fel. más célúfelhasználás esetén az
ajánlattevővel külön meg kell anól állapodnia.

A Kiíľó a

pá|yázati eljáľás soľán készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőrizni, továbbá ilyen jellegű ellenőrzés ' esetén az ellenőrzést végző Szerv' személyek

rendelkezésére bocsátani.

A

az annak a|apján megkötésľe keľülő szeľződéssel kapcsolatos esetleges vitás
kérdésekbenelsősoľban a Budapest Józsefuárosi Önkoľmányzat Képviselő-testületének a
pźůyázattal, illetve

t3

66/20I2.(XII.13.) ök. sZźLmű rendelete, a Versenyeztetési SzabáIyzattól szóló 42812012.
szźtműhatározata, valamint a Ptk. vonatkoző e|őírásai azirźnyadők.

(Xil.

06.)

Budapest, 20 1 4. augusztus

Kovács ottó sk
ügyvezető igazgató

Mellékletek:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I0.

II.

12.

sztlm,ő

melléklet: Jelentkezési lap magánszemélyek számára

számu melléklet: Jelentkezési lap tarsaságok számára
számű me|léklet: Ajánlati összesítő
számű melléklet: Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljáľásľól, felszámolásľól

szźtmu melléklet: Nyilatkozat

a

páIyázati feltételek elfogadásaľó|, szerződéskötésľol,

ingatlanszeľzési képességrő|, aján|ati kötöttségről
számű melléklet: Kiíróval szemben fęnnálló tartozásrőI

számtlmelléklet: Nyilatkozat pénnlgyialkalmasságról
szźlmű melléklet: Nyilatkozat a kézbesítéshelyéről és a bankszám|aszámrő|
számu melléklet: Projekttarsaság alapításáról szóló ĺy1Iatkozat
számű melléklet: Nyilatkozat źtt|źthatő szervezetrő| gazdasági társaságok számára
számí melléklęt: Ingatlanforgalmi szakvélemény
szźtmű melléklet: Adásvételi szerződés ter\l ezet

T4

1. számú melléklet

Budapest

VilI', Futó u. 5-9. száma|atti,35576lIhe|yľajziszttmll ingatlan értékesítése
JelentkezésÍ lap
magánszemélyek számáľa

Apźůyáző neve:
Postacíme:
Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:
fłnĺĺląnníĺne.

(\

-l*

|

^-,^-^+ t!. L ^^1. i A^ ^1.

Bankszámla-száma:
Meshatalmazott never:
Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:
Budapest,

ptiyźlző a|áírása

l

Męshatalmazott esetén
15

2. számú melléklet
Budapest VIII., Futó u. 5-9. száma|atti,35576lI helyrajzi szźtmtĺingatlan értékesítése

Jelentkezési lap
táľsaságok számőra

Tarsaság neve, cégformáj

a:

SzéłÍrelve:
Postacíme:
Telefonszáma:

Faxszáma:
E-mail címe:
Statisztikai számiel:
C

é snvilvánt

arIási száma:

Adószáma:
Szttm|av ezető bankj ának neve

:

Bankszámla-száma:
Képviselőj ének neve, beosztása:

M eshatalma zott nev e2'.

Telefonszáma:

Fax szttma:
E-mailcíme:

Budapest,

pá|y

,

áző

a|źńr ásal

cégszeru a|áirás

Meghata|mazott esetén
16

3. számú mellélet

Budapest

V[I., Futó u. 5-9.

szám a|atti,35576lI helyrajzi számí ingatlan értékesítése

AJÁNLATI

osszľsÍľo

Alulírott...

'.....(névltźrsaság neve)
a Budapest VilI., Futó u. 5-9. szám a|atti, 35576lI helyĺajzi sztlmu ingatlan értékesítésérekiíľt
pźiyźuatraajánlatomat az alźlbbiakban foglalom cissze:
Ft

Megajánlott vételar:

Egyéb vállalások:

A beruházás célja:

Budapest,

p

źiytző a|áúr ása/

c é

gszeru aléirźs

t7

4. számú melléklet
Budapest VItr., Futó u. 5-9. szám alatti,35576lI heIyrajzi szźtmíingatIan értékesítése

NYILATKOZAT
végelszámolásľó|' csődeljáľásľó|' felszámo|ásľól

A|ulírott...
(tarsaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság

o
o
o

*álVnem áll
végelszámolás alatt
*vaďnincs
ellen csődeljáľás folyamatban
*vaďnincs.
ellęn felszámolási eljárás folyamatban

Budapest,

páIy áző a|áir źsal cégszeru a|áir ás

A *-gal megjelölt résznéla megfelelő szöveg a|źlhinandő.

t8

5. számú melléklet
Budapest

VilI', Futó u' 5-9. sztlma|atti,3557611'he|yľajziszźtmí ingatlan értékesítése

NYILATKOZAT
a pálJyálzati feltételek elfogadásáľóI., szerződéskötésľől, ingatlanszeľzési képességrő|, aján|ati
ktittittségľől

Alulírott...
(név/taĺsaság neve) kijelentem, hogy
feltételeit, a

p áIy ázaÍi ki

a

ptůyázat tárgyát részletesen megismeľtem,

írást magafi:ľa ĺézve köte lező en

e

I

fo

az

ajánlattéte|

gadom.

Kijelentem' hogy Magyarországon ingatlanszerzésre jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a páLyázati felhívásban foglalt 90 napos ajánlati kötöttséget vállalom.

Budapest,

páIyáző a|źir ása/ cégszeru a|áír ás

t9

6. számll' melléklet
Budapest

VI[., Futó

u. 5-9. szám a|atti,35576lI he|yrajzi szźlmll ingatlan értékesítése

NYILATKOZÁ:I
kiíróval szemben fennálló tartozásró|

Alulírott

lnév/ mint

a

......

(tarsaság neve) vezető tisztségviselője kijelentem, hogy az ajttn|attevónek,

.
-

Kiíróval szemben tartozása (helyi adó, bérleti díj stb) * vanlnincs;
Kiíróval szemben szerződésben vál|alt és nem teljesített kötelezettsége

*

vaď nincs.

amelyeket az alttbbi okiratokkal igazolok:
1.

2.

Budapest,

pźiy áző a|áír ása/ cé gszeru a|áirás

A

*-gal jelö|trészné| a megfele|ő szöveg alźthtĺzandő.

20

7. számú melléklet

Budapest VilI., Futó u. 5-9' száma|atti,35576lIhe|yrajziszámuiĺgat|an

éľtékesítése

NIYILATKOZ,AT
pénziigyĺalkalmasságľól

Alulíľott

lnévl mint

a

....

(tarsaság neve) vezető tisztségviselője, kijelentem, hogy apźúytlzattálrgyźtképezőingatlan vételáľának

megfizetésére képes vagyok, a szükséges anyagieszközökrendelkezésemre állnak.
A számlavezető ban|<nźt| az e|mtút l évben sorban állás nem volt. amelveket az a|ábbi okiľatokkal

igazolok:
1.

2.

Budapest,

pá|y

áző a|tir

ása/ cé gszeru a|áir

źs

2l

8. számú melléklet

Budapest

V[I., Futó u. 5-9. szám alatti,35576lI heIyrajzí szćmtĺ ingatlan éľtékesítése

NYILATKOZNT
a kézbesítéshelyéľől és bankszám|aszámľól

Alulírott

....... (tĺáľsaság
/névl mint a '.....
nyilatkozatot,
mindennemű
a
Pá|yázattal
kapcsolatos
neve) vezető tisztségviselője kérem, hogy
felhívást, értesítést,vagy más információt, valamint a PáIyázatta| kapcsolatos esetleges jogvitában
minden értesítést,idézéstés bírósági hatźrozatot, stb. az alábbi címre kéľempostazni:
Címzett:

Cím:...

Amennyibeĺ az á|talam a fentiękben megjelölt cimzett a fenti címen az iratot nem veszi át, ennek
következményeit a gazđasági társaság váI|aIja. Tudomásulveszem' hogy amennyiben a cimzętt a fenti
címen az értesitéstnem vęszi źú,az értesítésa postáľa adást követő 5' munkanapon kézbesítettnek
minősül.

A

pźiyźlzatifelhívás visszavonása esetén a

Kiíró a dokumentáciő

megvásarlására fordított összeget

kéremaza|źtbbibankszám|aszámĺavisszautalni:
Bankszámlav ezetó pénzintézet: . . . . .

Bankszámlával rendelkezni

j

ogosult:

(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

p á'|y

áző aláir

tsa/ c é gszeľ u a|áír źs
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9. számtĺ męlléklet

Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám alatti,35576lI heIyrajzi szźlmű ingatlan értékesítése

NYILATKazA.ľ
projekttáľsaság alapításáľól

Alulírott
(névltaľsaság neve) kijelentem, hogy

a

pá|yázat źita| értékesítettingatlan megvásárlásara

projekttársaságot kívánok létrehozni. Kije|entem, hogy

a

végleges adásvételi szerzodést a

pľojekttársaság fogja megkötni. A pľojekttársaság által az adźsvételiszeľződésben vállalt valamennyi
k<jtelezettsé gért készfizető kezességet vállalok.

Budapest,

pá|y

áző a|źir ása/ cégszeďj a|áír ás

z5

10. számú melléklet

Budapest VilI., Futó u. 5-9' szám alatti,35576l| he|yrajzi száml,l ingatlan értékesítése

NYTLATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy cégünk anęmzęti vagyonľól sző|ő 2071. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bek.
1. pontja szerinti
a.) át|túhatő szeľvezetnek minőstil.

b.) nem minősül źtláthatő szervezetnek'

(a

meýIelő szöveg alĺźhúzandó)

A jelen nyilatkozatomat a szervezet vezetőjeként büntetőjogi felelősségem teljes tudatában teszem.

Budapest,

pá|y aző a|áír ásal cégszeru a|źirźs
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12. számú melléklet

ĺ,oÁsvÉľELIsZERZouÉs
tulaj donj og fenntaľtáss al

amely létrej ött egyrészrő|

Budapest Főváľos VIII. keľĺĺletJózsefváľosi onkoľmányzat (székhelye: l082 Budapest, Baross u.
63-67, adőszźlma: 15735715-2-42, KSH-száma: 15735715-841|-32|-0I, képviseli: Dr. Kocsis Máté
polgármesteľ) képviseletébeneljaró Kísfalu Józsefuárosi Vagyongazdá|kodő Kft. (1083 Budapest,
Losonci u.2., ađőszám: 10857119-2-42, cégtregyzék szám: 01-09-265463, képviseli: Kovács ottó
ügyvezető igazgatő), mint eladó
másrészről

...:..'.

statisztikai
között

(székhelye: .'........;

számjele:

........;

cégjegyzéksztlma:

képviseli:

..'..........; adőszźtma.....'........;
....), mintvevő

az alullkott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1.

Előzmények

1.1. Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtĺlete .....12014.(.......) számú határozata
a|apjáĺ egyfoľdulós, nyilvános pźiyázatot írt ki az ingatlan ĺyi|vźntartásban Budapest VIII.
kenilet 35576l| hrsz-ú, I'utó u. 5-9. szám alatti ingatlan éľtékesítésére,
az ingatlaĺ beépítési
kötelezettségével.

1,.2.

A
.

pźiyźnatnyertese

a

BuđapestJózsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiĺlet

... ... 12014.(. . ....) szám ú határozata szeľint vevő lett.

2.

A szerződés táłrgyát képző ĺngat|an adatai

Címe:
száma:
Jellege:
Alapterülete:
Közmű ellátottsága
Terhei:
Helyrajzi

Budapest VIII. kerület, Futó u. 5-9.
35576/I

Iakőház,uđvar
1

8|2

fiŕ

összkozmtĺ

Poľ-' teher és igénymentes/kivéve 2 Íď
vezetékjog van bejegyezve

teľületre

azELMÚ Hźt|ózatiKft. javára

3.

Jognyilatkozat
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Eladó kikoti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan haľmadik személy részéretöľténő éľtékesítéséhez
eIaďő hozzájárulása szfüséges. Eladó abban az esetben aďja hozzájárulást a továbbértékesítéshez,
amennyiben a harmadik fé| vá||a|ja a jelen adásvételi szeľződésbęn foglalt kötelezettségeket.
Amennyiben vevő elmulasztja e|adó hozzź|árulását kérni, eladó vevón követeli a je|en szeľződésben
vállalt kötelezettségek teljesítését,illetve eladó érvényesíthetivisszavásárlásijogát.

4.

Jog- és kellékszavatosság

4.I. Az eladó kijelenti, hogy az adásvéte| tárgyát képezó ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az

ingatlan továbbá per-, teheľ. és igénymentes' azon harmadik személynek nincs olyan joga, amely
a vevő birtokláSát, vary tulajdonjog bejegyzését akadźl|yozná, kor|éúozná, vagy meghiusítaĺá,
kivéve 2 ľŕteľületre vezetékjog van bejegyezve az ELMU }{źiőzati Kft. javára

4.2

Szerződő felek ľögzítik, hogy azingat|an bérlőivel Eladó megá|lapodott, bér|ők az általuk bérelt
helyiséget, illetve gépkocsĹbeállókat elhagýák, bérleti joggal teľhelt helyiség az ingatlanban
nincs.

4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot vći|a| azéĺt,hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
mődjára behajtható końartozźs nem teľheli.

4.4 A

vevő kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeri, többször bejárta, megvizsgálta, és titala felmért
állapotban, az ingat|anról késziilt ingatlan értékbecslő szakvéleményismeretében, az ingat|anon
levő épületek állapotának ismeretében írja a|á'jelen adásvéte|i szerződést. A vevő tudomásul

veszi arĺrak lehetőségét, hogy az ingatlanon levő felépítményekjelen állapotukban
rendeltetésszeru használatra nem alkalmasak, és gazdaságosan nem újÍthatók fel. Az eladó
tájékoztatja a vevőt, hogy a felépítményekcsak jogerős építéshatóságiengedély a|apján
bonthatóak le, illetve építhetők át.

5.

Az ingatlan véte|íra, avéte|ír megÍizetése

5.I. Az

ingatlan

véte|źtra

.o-

Ft, azaz

Az

.

foľint, amely összeg a vevő

źůta|ános forgalmí adó szempontjából a telek a
felépítméľľryelazonos megítélésalá esik, ezért az ingatlan véte|tlra általános forgalmi adótól
mentes, tekintettel arra, hogy azB|adő nem lakás cé|jźraszolgá|ő helyiségek tekíntetében az Afa
fizetési kötelezettség alól mentességet kért.

pá|yźnatźtbanajánlott vételárral azonos.

5.2.

Szerződó

felek

egyezően rőgzitlk

azt

a

téný'

hogy

Jelen adásvéte|i szerződésben az eladó kitirített felépítményesingatlant éľtékesít
a vevo részére
5 .3

.

Az ingatlan vételarának megfizetése az alábbiak szerint

5'3.1. A vevő

t<irténik:

pá'|yázatźłnak benyújtásakor megfizetett az eladó szám|ájára'...'..........'- Ft, azaz
..... foľint összeget aján|ati biztosíték címén.A szerződő felek úgy rendelkeztek' hogy
a beťtzetett aján|atí biztosítékjogcímét foglaló jogcímre váItoztatjtlk. A foglaló összege a
véte|árba beleszámít. Szerzódő felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi teľmészetéve|
tisztźtban vannak. Tudják, hogy a szerződés meghirisulásáélt felelős félr az adott foglalót
elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres cisszegét köteles visszafizetni. AmennyibeÍI az
adásvéte|i szerződés olyan okból hiúsul meg, melyért mindkét fé|, vagy egyik fél sem felelős,

az adott foglaló a vevőnek visszajáľ. A foglaló teljes összegének megfizetése az adźsvéte|i
szerződés megkötésének feltétele. Szerződo felek egybehangzőan rögzitik art aténý, hogy a
foglaló teljes összege megfizetésre került.

5.3.2.

Szerzőđő felek ľögzítik, hogy Yevő az adásvételi szerzódés a|áirásźig a véte|ár 50oÁ-ĺak
megfelelő összeget, ...........,- Ft-ot, azaz
forintot megťlzetett átutalás tltjźtn az
Eladó'...banknál vezetett bankszémIźýára következők szerint: az 5.3.l. pont szeľint

.:....:....:i;;i;.:,-T'ĺäťľJ;:r#Tď,i::"::,:,^;:;ř:::Ll!ľŤT3il ;;;;;#;.;lłł^:ł:;

egyidejűleg elismeľi.

5.3.3.

Szerzodo felek rögzítik, hogy Vevő a vételárból még fennmaradó 50%o-ot, ........'.,- Ft-ot,
azaz ...
foľintot, a birtokbaadásig megfizeti átutalás útján Eladó.......banknál vezetett
bankszámlájara. Felek megállapodnak, hogy az ingatIan biĺokbaadása a teljes vételár
megfizetést követően történik meg bitokbaadási jegyzőkönyv felvétele mellett.

5.4. Szerződo Felek ľögzítik, hogy azingat|anon

á1ló épi'ilet nem lakás cé|jára szolgáló he|yiségét,
illetve a telek területét az e|adő határozat|an időľe bérbe adta. Eladó kijelenti, hory a bérleti
szerződéseket ....... napjára felmondta. Eladó kijelenti, hogy az ingat|ant jelen szerződés
a|áírásźtőI számitott 60 napon belül kiürített állapotban, ktilön birtokbaadási jegyzokonyvvel adja
biľtokba Vevőnek. Eladó a fennmaľadó vételánész megťlzetésére,illetve a biľtokbaadásźraa
. '. '... címľektildött
elektronikus levélben hívja fel Vevőt.

Amennyiben Vevő a levélben je|zett hauĺľidőben nem fizeti meg a fennmaľadó vételárrészt,
Eladó póthatáridő tűzése nélktil jogosult, jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal, érdekmúlás
bizonvítása nélkiil elállni'

6.

Az ingatlan bĺrtokba adása

6'|. Szerződo felek megállapodnak, hogy az I.|. pontban megjelö|t ingatlan biľtokának átruházásáĺa
köteles az E|adő, illetve Vevő koteles annak átvételére. Felek megállapodnak abban' hogy az
ingatlan biĺtokátruházása az ingatlan birtokba adásának tlĺjén,a teljes vételĺárkiegyenlítését
követő 5 napon belül töľténik meg. E|adő az ingat|ant tiszta, kiiirített, állapotban köteles átadni
az ingatlan felépítményeivele gyütt.

6.2' EIadő nyilatkozik továbbá az Ingatlanba bejelentkezett szeméIy(eke)t igazgatásrendészetileg
kijelentette, illetve hogy az ingatlan nem szolgál gazdasági taľsaság, vagy egyéb jogi személy,
jogi személyiség nélküli társaság székhelyéül. Vevő a biľtokba-lépés napjától kezdődően jogosult
szedni az Ingat|arl hasznait és viseli annak teľheit, valamint a másra át nem hánthatő kár
veszélyét. A bitokbaadást követően ismeľttévált, de az E,|adőt terhe|ő kozüzemi és egyéb
költségeket Eladó Vevő felhívására az érintett haľmadik személynek közvetlenül megfizeti, és
ezt Vevő felé hitelt érdemlő módon igazo|ja, vagy azokat Vevőnek haladéktalanul megtéríti.
Eladó a közmuszerződések átiratásához a szükséges nyilatkozatokat Vevő felhívására a
birtokbaadást követően haladéktalanul megteszi' Felek a bitokbaadáskor közösen |eolvassák a
közuzemi méľőberendezések ál|ását és ezt jegyzőkönyvben rögzítik. Eladó úgy nyilatkozik, hogy
a közművállalatokkal szembeni hrtozásaĺĺakmaľadéktalanuleleget tett. Vevő vá||a|ja, hogy a
közĺizemi fogyasztásméľók saját nevére történő áttírásźúa biľtokba adást követől5 munkanapon
belül a szolgáltatóknál kezđeményeziés az átirás megtörténtét azEladőnakigazo|ja.

7.

A szeľződésben vállat ktitelezettségek nem teljesítésének,illetve késedelmes teljesítésének
jogktivetkezményeĺ

2'.7

7.

Szerzódő felek egybehangzőan rögzitik ań' a téný, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhezvevo
bankgarancia nýjtási kötelezettségének eleget tett, a .,.... Bank által kibocsátott ...... ... szźtmtl
bankgarancia jelen szerződésa|źńrźsź"ľa|egyidejűleg źúadásrakerült Eladó részéľe.

A

bankgarancia összege az építésiengedély jogeľőre eme|kedését kcivető l80. napig
15.000.000,- Ft, a hasnlźńatbavételiengedély jogerőľe emelkedésétkövető 180. napig

7.500.000,- Ft.

A

bankgaľancia az e|adő javára lehívásra kerül a je|eĺ szerződésben meghatározott késedelem
esetén. Felek rögzítik, hogy csak olyan bankgarancia fogadható el, amelyek alapján eladó
egyoldalú tájékoztatő nyi|atkozatátval a bank źnĺa|1aa jelen szerződésben meghatározott
késedelmi kötbér összegét Eladónak, mindenféle egyéb feltétel nélkíil.

8.

Átepĺtésikötelezettség
8.1.

..........funkció létesítésének
céljáľa
vevo kijelenti, hogy az ingatlant
veszi meg és kizárő|ag effe a cé|ra hasznosítja. A vevő vá|lalja, hogy az ingatlanon levő
éptileteket átépiti, illetve lebontja, és az ingatlant Józsefuáros Keriileti EpítésiSzabá|yzatźrő|
sző|ő 66/2007. (XW.12.) ot. számú rendelet (JóKÉSZ) e|őírásainak megfelelően beépíti.Az
átépitéssorán az épület meglévő utcai homlokzatát meg kell őrizni, azt megvźútoztatninem lehet.
A vevő beépítésikötelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget:

A

a.)az adásvéte|i szerződés megkötéséto| szźtmitott 2 éven belĺ'il megszerzí az épület (át)építésére
vonatkozó jogeľős építésiengedélý;
b.) az adásvételi szerződés megkötéSétő| számitott 4 éven belül benyújtja használatbavételi
engedély iránti kérelmet az ingatlallĺa.

8.2.

Az ngatIan beépítésifeltételei
Az

A

:

ingat|an övezeti besorolása: L 1 -VIII-

1

közmrífejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztési hozzájźtulás, tervezés. stb.) a

vevőt, mint nyeľtes pá|yźnőt teľheli. Az ingatlan biľtokbaadáskor kĺjzműcsatlakozással
ręndelkezik

A

beépítésszázalék, építménymagasság, épitménymagasság, szintszźlm, ,szintterÍilet, stb.

tekintetében azorszźtgos Településrendezési és EpítésiKövetelményekrol (OTEK) szóló

25311997' (XII. 20.) Koľmányrendelet, a 4611998. (x. 15.) Főv. KGY..rendelet (FSZKT) a
47/1998' (x. l5.) Főv' KGY rendelet (BVKSZ), és Józsefuáros Keriileti EpítésiSzabźiyzatárő|
szó|ő 66ĺ2007. (XII. l2.) ok. számú rendelet (JOKÉSZ)előínásai azirányadők

8.3. Az eladó visszavásárlási joga

A vevő

az e|adőnak az ingat|anon jelen szerződés keltezésétőlszámított 5 évig visszavásárlási
jogot enged. Vevő a je|en szerződés a|áirźsźnalhozzáĄáru| ahhoz, hogy a visszavásáľlási jog
Eladó javáľa azingat|antulajdoni |apjára az illetékes ftjldhivatalná|bejegyzésľe kerü|jö'n. Vevő a
jelen szerződés a|áirástxa| máľ most hozzájtlru| ahhoz is, vagyis megadja a bejegyzési engedélyt
_ azInýv.32.$ (1) bek. f. pontja szerint -, hogy a szerződés 7,4. pontja szerinti esetben Eladó
visszavásĺárlási jogát - jelen pontban tett hozzájárulása alapjan _, egyoldalű nyilatkozatta|
gyakorolja, érvényesítse,és ezen egyoldalú nyi|atkozat a|apjźn a fiildhivatal a tulajdonjog
véitozás tényét_ azaz Eladó tulajdonjogának a bejegyzését _ az ingatlan-nyilvántartáson
átvezesse. Felek rögzítik, hogy a visszavásárlásijog azlngatIan esetleges további tulajdonosaival
szemben is hatálvos.
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8.4' Az (át)építésikcjtelezettség nem
jogkövetkezmények:

teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén alka|mazhatő

8.4.1. Visszavásáľlásijog
Eladó visszavásáľlási jogával abban az esetben é|het, ha a vevő a 7.1 pontban meghatározott
valamely kcjtelezettsége teljesítésévelkésedelembe esik. A visszavásárltsí ár azonos a véteItrral.

A

visszavás árlrási ár azonos a vétę|áĺral,de az e|adő jogosult a felhalmozódott késędelĺnikĺjtbér
ösšzegéve| a visszavásźr|ási źrat lecsökkenteni a visszavásárlási jog ryakorlása esetén. Vevő
jelen szerződés a|źirźsávalmár most elfogadją hogy visszavásárlás esetén Eladó a késedelmi
kötbér összegévelcsökkentett vételźlratfizesse vissza arészéte.Vevő jelen szerződés a|áírásźxa|
visszavonhatatlan és feltétlen hozzájárulását adja abhoz, hogy amennyiben Eladó él a
visszavásáľlási jogával, tutajdonjogát az ingatlan-nyilvántaĺtásban Etadó egyotdalú
ny LIatkozatával bej

e

gyezte

s

se.

8.4.2. Késedelmi kötbér
8.4.2'I. Ha a Vevő a 7.|. pontban

meghatározott valamely kötelezettségével késedelembe esik,

késedelmi kötbért köteles megfizetni az e|adőnak.

A késedelmi kötbér mértékę:
a.) Az (át)épitésľevonatkozó jogeľős építésiengedély megszerzésének 60

napot meghaladó

késedelme esetén a kĺitbérösszege 15.000.000'- Ft;
jogeľős használatbavételi engedé|y megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme
ęsetén a kötbér összege 7.500.000'- Ft.

b.) A

Felek rogzítik, hogy amennyiben a jelen bekezdésben meghatározott összegeken felül vevő
tekintettel eladónak kötbérigénye keletkezik, úgy annak méĺtéke
késedelmes teljesítéséľe
30.000,- Ft/nap.

8.4.2.2. Ha Eladó az ingat|an biľtokbaadásával késedelembe esik, a késedelmes idoszakra 5.000,Ft/nap késedelmi kdtbéľt fizet Vevo részére.A birtokbaadásnak a 90 napot meghaladó
késedelme esetén Vevo jogosu|t az adásvéte|i szerződéstől elállni. Vevő a jelen szerződés
a|áírásával elfogadja és tudomásul veszi, hogy elállása esetén-ameĺrnyiben a bfutokbaadás
azért nem töľténhetett meg Eladó részérőI hatáľidőben, meľt az ingat|an bérlői felszólíĺás
ellenéľesem voltak hajlandók elhagyni a terĹiletet az óvadék (foglaló) visszaťtzetése részére
a befizetés összegével azonos összegben töľténik męg... .. . ... '...Ft összegben, tekintettel aľľa
tényre, hogy ezenesetet a felek egyik félnek sem felróható oknak fogadják el. Vevő a jelen

szerződés a|áírásána| - jelen pontban írtak kívételével_ már most lemond az E|adőval
szembeni további igényéľól.

9.

Ingatlan-nyilvántartási bejegyzésľe vonatkozłínyĺlatkozatok
9.1. Eladó a vételár teljes megťlzetéséigtulajdonjogát fenntartja. Erre tekintettel a felek feltétlen és
visszavonhatatlanul közösen kérik a Budapestí I. szátmí Körzeti Földhivatalt, hogy a tulajdonjog

fenntaľtással töľténő eladás tényéta teljes véte|áľ megfizetéséig az ngatlan-nyilvántartásba
jegyezze fel.

9.2.

Eladó a vételźrteljes kiegyenlítését- źltuta|ás esetén az E|adő szźtm|ájźntöľténő jóváíľást követően, kĺilön iigyvéd źita| ellenjegyzett írásbeli nyi|atkozattal adja feltétlen és
visszavonhatat|anhozzájtm|ästtt ahhoz, hogy a Vevő tulajdonjoga vétel jogcímén|ĺI arányban,
a jelen szerződés 1.l. pontjában meghatározot1ingat|anra bejegyzésre kerüljön a tulajdonjog
fenntaľtással tórténő eladás tényénekegyidejű törlése mellett.

10.
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Egyéb rendelkezések

10.1.

Vevő képviselője kijelenti, hogy Magyarorcztlgonbejegyzett gazdasági társaság, tigyletkötéSi éS
iĺgatlaĺszerzésiképességekorlćltonłanincs, kijelenti továbbá, hogy a Nemzeti vagyonľól szóló
2011. évi CXCM. törvény 3. $ (1) 1) pontja a|apjtn źtlźlthatőszervezęt.

|O.2.Szeľzódő felek rögzitik, hogy az ingatlanľa Budapest Főváros onkoľmányzatát jogszabáůy
alapján elővásár|ási jog az |993. évi LXXWI. Törvény 83. $ (2) bekezdése a|apján nem illeti
meg.

10.3.

A

szerződó felek jelen szerződéssel kapcsolatban felmeľÍilő költségeket maguk viselik.

10.4. Vevő tudomásul yę5zi, hogy amegszęÍzett vagyon után vagyonźttruházási illetéket kell fizetni.

10.5. Felek a Polgáľi Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizźrjźtkmind eladó, mind vevő
feltrĺnő értékaúnýalanságonalapuló esetleges megtámadási jogát.
10.6.

Eljáró ĺigyvédtźĄékoztatjaFeleket, hogy a Pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása

megelőzéséľőlés megakadá|yozásáľól szóló 2007. évi CXxxVL töľvény ľendelkezéseiszerint
azonosítási kötelezettség teľhelí Felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szerződésben helyesen kerültek rögzítésre az źita|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
alapján.

Felek jelen szerzódés a|áírźsźlva|feltétlen és visszavonhatatlan hozzt|árulásukat adják ahhoz,
hogy eljĺáró ügyvéd okiratailľól fen1.ĺnásolatot készítsen,és azokban tögzitett aďataĹkat a
szerződéssel együtt kezelje.

10'7 Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tájékoztatástlt, ame|y szerint adataikat az információs
ĺĺnÍendelkezésijogról és az információs szabadságľól szóló 20I|, évi CXII. törvény
ľendelkezései szerint kizárő|ag jelen szerződéshez kapcsolódó megbizás, illetve a
jogszabályokban meghatćrozott kötęlęzettsége teljesítéseéľdekébenkezelheti.

Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem Ĺitközik a pénzmostts és a terrorizmus ťrnanszirozźsa
megelozéséľől és megakadáńyozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvénybe.

10.8 Vevő a szerzódésmegkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén5.500,- Ft + Afa eljarási díj
összeget, 6.600,- Ft ftitdhivatali eljrárási illetéket és 1.670,- Ft JÜB eljárási díjat a szerződés
a|źúrásátt me ge

10.9.

lőzően me gfi zetett.

A

szerződő felek szerzóďést a|áirő képviselői kijelentik, hogy az adźsvéte|iszerzodés
megkötéséreésalźnrásźlraaszükségesfe|hataImazásokkalľendelkeznek.

10.10. Je|en szerződés

a Ptk. és a

vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően

iľányadóak.

10.11. A szerzódó felek jelen Szeľződés elkészítésévelés ellenjegyzéséve|,valamint az illetékes
Ügyvédi Irodát (székhelye: ....' BudapeSt,...........,
ťoldhivatal előtti képviselettel
képviseli: Dr. ......... ügyvéd; kamarai ig. szźlma: ........ ) bizzák meg, és meghatalmazztlk az
illetékes ftjldhivatal elotti e|jáľásra is. Szerződő Felek hozztýtm|nak ahhoz, hogy jelen szerződés
ügyvédi tényváz|ataként is szolgáljon. Ellenjegyzó ngyvéd a meghataĺmazáste|fogadja.

A

szęrzodő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződés elolvasás és egyező érte|mezésután,

mint akaratukkal és nyi|atkozataikkal mindenben egyezőt írják a|á.

Budapest,2014.
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képviseli:

A jelen

okiratot

képviseli:

... budapesti (........, székhely: .... .......) ügyvéd készítettem és

ellenjegyzem.

tigyvéd

Budapest,20l4
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