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Tisĺelt Képviselő-testiilet!

I. Előzmények

A Budapest Józsefuáľosi onkormányzat |00%o önkoľmányzati tulajdonába kerül a Budapest VIII.,
Balassa u. 3-5., 3619I, és 36190 hĺsz-ú, |6|5 m, alapterületíĺ, Józsefuáros, Coľvin-negyedben
elhelyezkedő telekcsopoľt.

Józsefuárosnak ebben a térségében több fejlesztés is zajlik, például a kerület egyik legfontosabb
integrźit, nagy összefüggő területet érintő vĺáros-rehabilitációs progľamja, a Corvin Sétány Program is
itt zajlik. A városľész egyik kapujának tekinthető Szigony utca melletti tömbben helyezkedik e| ez a
telekcsoport. A Corvin Sétány Progľam újabb szakaszźlhoz érkezett, a Kt. 2014. 08. 27-i ülésén, az
eljövendő f év tevékenységeiről hoz döntéseket a Képviselő-testiilet. A tömb ennek a döntésnek a
keretében keľĺil vissza az onkoľmźnyzathoz, a Koľmányhivata| jóváhagyása esetén. A városrész
életének új lehetőséget teľemt, ha az onkormźnyzati fej|esztési szándékoknak megfelelő fejlesĺők
j e lentkezrek a p źiy ánatr a.

Józsefuáľos fejlődésének alapvető kźnya a különböző fejlesztési és rehabilitációs koncepciókban
foglaltak megvalósítiísa, a keriileti stľatégia a tudás alapú gazđasáryfejlesztés, melynek
eredményeképpen jelentős számú munkahely kialakítása valósul meg.
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A Józsefuárosi onkormźnyzat a Szigony utca mentén a tudásalapú gazdaságfejlesĺését tíĺzte ki, mint
reális fejlődési iráný, már 2000-ben. Ennek érdekében tźtmogatĺa az MTA KOKI fej|esztését a
Szigony utcában, vagy a Semmelweis Egyetem fejlődését a Kütső-Klinikai Tömbben. A Kerületi
onkormányzat 2004-ben ennek érdekében segítette aPázmány Péter Katolikus Egyetem Infoľmatikai
Karának letelepedését a Szigony utcában. Az intézmények együttmŕĺkĺjdésében megmutatkozó
eredmények ma már kézze| foghatóak, és országos jelentőségűek.

Következő lépésként azOnkormźnyzat Képviselő-testiilete 2012. július 19-én és a2013. novembeľ
06-án tartott iilésén megismeľte a két eryetem közös fejlesztési elképzeléseit, melyek egy Bionikai
Innovációs Kĺizpont |étĺehozását cé|ozzźtk, és kerĹilettinkben a Szigony utca térségétváúasztottźtk a mźr
|źthatő eredmények miatt.

A Józsefoárosi onkormányzat cé}ja az éftékesitésipźůyánatta| atźrgyi, Budapest VIil., Balassa u. 3-5.,
36|9|' és 36190 hrsz-ú, l6l5 m, alapterületű telkek együttes éľtékesítése kutatás-fejlesztési funkciók
cé|jára. Az értékesítési pźůyánat cé|ja a kittĺzött kerületi célokat és a már |źthatő eredményeket
fe lmutató ir źny tźtmo gatása.

A telekcsopoľha onkormányzatunk ľendelkezik közjegyző által nem peľes eljárásban kirendelt
igazsägugyi ingatlanszakéľtő źitat., 20l4júliusában készített szakvéleménnyel. Az Ingatlan-
nyilvántartás szerint aziĺgat|an kivett lakóhźa,udvar besorolású, építési övezeti besorolása: Ll-VIII-7
jelű, piaci foľgalmi értékét a közjegyző áL|ta| nem peľes eljárásban kirendelt igazsźęugyi
ingatlanszakéÍtó |28 957 47 | ,- Ft-ban állapította meg.

tr. A beteľjesztés indoklása

A döntés rneghozatalfua a Képviselő-testiilet jogosult.

III. Tényátlás

A telekingatlan 2014.08.27-iKt. ülésen meghozott döntések a|apjźn kerüI vissza az onkoľmźnyzat
tulajdonába, ha a Kormányhivata| jővźhagyja a szerzodést. A päiyźľ;ati kiírás és az adásvéte|i
szerződéstervezet szövege a Polgáľmesteri Hivatal illetékes íigyosztźiyaiva| egyeztetésre kertilt.

IV. Diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a Képviselő-testtiletnek, hogy Budapest VIII., Ba|assa u. 3-5., 36|9I, és 36190 hľsz-ú,
|6|5 m, alapteľiiletű 2 te|ket kizáró|ag együttes énékesítés útján hasznosítsą kutatás-fejlesztési
funkciójri éptiletek építése cé|jára. A hasznosítás érdekében nyilvános egyfordulós páiyázat kiírását
javasoljuk.

Elfogadásra javasoljuk az e|óterjesztés mellékletétképezo, a Budapest VilI., Balassa u. 3-5.' 3619I, és
36190 hľsz-ú, 16|5 m2 alapterülettĺ telekcsopoľt értékesítéséľe vonatkozó pźtlrytlz:ati felhívást.

Javasoljuk továtbbá, hogy a hirdetmény a Versenyeztetési szabályzatban foglaltak szerint kerüljön
megjelentetésre.

v. A diintés célja' pénzügyi hatása

Amennyiben az ingat|an éľtékesítése megtörténik, azza| az onkoľmányzat bevételre tehet szert. A
Vagyonľendelet szerinti minimális vételĺáľ a forgalmi értékl0D%-a,

A Kisfalu Kft-t, eľedményes ptůyźzat esetén, a befolyt véte|źr nettó összegének 3%o.a+źfa dijazás i|leti
meg, melynek fedezete a ||602 címen rendelkezésre áll.

vI. Jogszabálý kiiľnyezet Ísmertetése

A Tisĺelt Képviselő-testiilet az e|óter1esztésben foglaltakrő| a 66/20If. (xII.13.) számű a Budapest
Józsefuárosi onkoľmányzat vagyonáről és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól szóló
önkoľmányzati rendelet 16. $ alapján dönt. A versenyeztetési eljárás lebonyolításĺának részletes
szabá'|yaira a Versenyeztetési Szabźiyzatről szóló 428/2012. (XII. 0ó.) szátmú Képviselő-testiileti
határozat irĺánvadó.



A Versenyeztetési Szabźůyzatról szóló 428/20|2. (Xu. 06.) számű Képviselő-testületi határozat |1.
pontja értelmébęn: A nyilvános veľsenyeztetési eljárás kiírását közzé kell tenni:

a) a Polgáľmesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján, a Budapest Főváľos Kormányhivatala VIII.
kerületi Hivatala okmányirodáj án

b) a vagyonügyleti megbízott üryfélfogadásľa szolgáló helyiségében,
c) a.Tózsefuáľos címíĺ helyi lapban,
d) a, on kormány zat és a vagyonĹigy leti me gb ízott hon lapj án,
e) az Önkormźnyzat és a vagyontigyleti megbízott rendelkezésére álló egyéb inteľnetes hirdetési

portłĺlon,

Đ az aYe) pontokban foglaltakon tulmenően, a Kiíľó döntése szerinti más helyen illewe módon.

A hatátrozat I2. pontja szerint, a hirdetmények kifiiggesztésének időtartama, valamint a megjelentetés
és az aján|atok benýjtásának határideje között legalább 15 napnak kell eltelni.

A hatźrozat 13. pontja szerint a hirdetmények kozzétételének kcĺltsége nem haladhatja meg a
vagyontáľgy foľgalmi értékének az I Yo-át. A Kiíró döntése alapján ettől el lehet térni.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy az ingatlan elidegenítésével kapcsolatos
pźiyázat kiírásiáľa, és apźůyźnat feltételeire vonatkozó döntését meghozĺri szíveskedjen.

HATÁRoZÄTIJAVASLAT

. . . /201 4. (. . . .) számú Képviselő-testiileti hatźlrozat:

A Képviselő.testtilet rigy dönt, hogy

|.) a Budapest WII., Balassa u 3-5., 36191, és 36190 hrsx-ti, 1615 m2 alapteriiletűí telekcsoportot
értékesítés útján hasznosítja. A hasznosítás érdekében nyilvános egyfordulós pźůyázatotírki.

2.) e|fogadjaaze|őterjesztés mellék\etétképezó, a Budapest VIII., Balassa u.3-5., 3619|, és 36190
hrsz-ú, 16l5 ď alapterületrĺ 2te|ekegytittes, kutatás-fejlesztési éľtékesítésére vonatkozó pźúyázati
felhívást, a minimális véte|árat 128 957 47|,- Ft + Afa összegben jelöli meg.

3.) apáiyźaati felhívást a Képviselő-testĺilet 428/20|2. (XII.06.) szźlműhatźrozatában foglaltak szerint
tesziközzé.

4.) felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy a versenyeztetési eljárást bonyolítsa le' és a pźiyźaat eľedményére
vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testtilet elé jóváhagyás végett. Amennyiben a páiyźaat
eredménytelenül zárul, fe|hata|mazza a Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a páúyźuatot
|ezfu ó eredmény me gźů|apitásár a.

5.) a Kisfalu Kft. eredményes pá|yánat esetén az Önkormźnyzatta| fennálló Yagyongazdálkodási
szerzódés 90. pontjában foglaltaktól eltérően a véte|áLrből befolyt nettó bevétel 3 %o-a + Afa
megbízási díjra jogosult. A díjazás kifizetésére eredményes eljáľás esetén az adásvéte|i szerződés
a|áirásáft követően, az értékesítési bevétel onkormrányzat szám|źtjźra töľténő jóváírásźú követően
benyújtott szźlm|a ellenében töľténik.

Felelős: Kisfalu Kft. üg;rvezető igazgatőja
Határidó: 1. pont: azonna|

2.pont: azonnal
3. ponĺ azonna|
4. ponť apźůyźzat eredményének megállapítĺását követő 15 nap
S.pontl.az pźůyázat eredményének megállapítását, illetve az adásvételi szęrződés

megkötését követően



A diintés végrehajtásátvĘző szeľvezeti egység: Kisfalu Kft.

A lakosság széles k<jrét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjáľa.

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. augusztus 13.

I//<\. l/ŕ-.}"Y1
drffisis Máté

polgáľmester
Töľvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edĺna
jegyző

nevében és megbízásából: 
-

ď*fuL,"Ť
a|jegyző

Melléklet: - pźůytvati felhívás



Nyilvános, egyfordu|ós pályázatl kiírás

A Budapest Józsefvárosi önkoľmányzat nyitvános pályázatot hirdet a Budapest
Vl|!. kerü|et, Balassa u. 3.5., 36.|9ĺ, és 36í90 hrsz.ú, í6í5m2 a|apterületű
telekcsoport értékesĺtésére.

Apályázat keretén belü| a Budapest Vlll., Ba|assa u. 3-5., 36191, és 36190 hrsz-ú, 16í5
m2 a|apterĺl|etű ingat|an a nyertes pályázó részére kerü| értékesítésre. Az ingatĺanok
je|enleg még nem képezik a Kiíró tu|ajdonát, tu|ajdonszerzésének fe|téte]e harmadĺk fél
(Kormányhivata|) jóváhagyása'

1. A pá|yäzati felhívás közzététele

A Kiíró a pá|yázati fe|hívást kozzétette Budapest Vlll. kerĹi|eti Kormányhivata|a
okmányirodáján és a Budapest Józsefvárosi tnkormányzat Polgármesteri Hivata|ának
Családtámogatási Irodáján, Józsefváros és a Kisfa|u Kft' hon|apján (www.jozsefvaros.hu,
www'kisfalu.hu), a,,Józsefváros'', és az ingat|an.com-on'

A Kiíró jogosu|t a pá|yázati fe|hívását az aján|attéte|i határidő lejárta előtt visszavonni, de
errő| a pá|yázati fe|hívás köz|éséve| megegyező módon az aján|attéte|i határidő |ejárta
e|ótt kote|es hirdetményt megje|entetni.

2. Apá|yázati kiírás adatai

A pá|yázat kiírója:

A pá|y ázat |ebonyol ĺtóia :

A pá|yázat jellege:

A pä|yázat célja:

A pá|yázati dokumentáció ára:

Budapest Józsefvárosi tn korm á nyzat
(1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

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

Nyi lvános, egyford u |ó s pá|y ázat

A Budapest V|l!. kerü|et, Balassa u' 3, és
5, (36191, és 36190 hrsz.ú) a|atti te|kek
egytittes értékesítése, kutatás - fejlesztés
funkciójú épÜlet eIhelyezésére.

50.000.- Ft + Áfa

A pá|y ázati doku mentácló megvásárlásána k
helye, ideje:

2014. szeptember Zo-tő| 2014. október íSłg
a Kisfa|u Kft. E|idegenítési !roda 1083
Budapest, Losonci u. 2. tsz., ügyfé|fogadási
időben

A pá|y ázati doku mentáció megfizetésének módja :

a Kisfa|u Kft. Sberbank Magyarország Zĺt-né|
vezetett 14100309-92110549-01000008
szám|ájára átuta|ássa| úgy, hogy az a
pá|y ázati dokumentáció átvételét megelőzően
a szám\ára beérkezzen.



Az aján|ati biztosíték összege:

Az ajá n lati biztosíték bef izetése, határideje:

Az aján latok leadásának határideje:

Az ajánlatok leadásának helye:

A pá|yázatta| kapcsolatban további
információ kérhető:

A pá|y ázattal éri ntett i n gatla n megteki nthető:

Az aján latok bontásának időpontia:

Az ajánlatok bontásának helye:

Az ajánlatok e|bírálásának határideie:

2

12.000.000,- Ft

a Kisfalu Kft. Sberbank Magyarország ZĺI-né|
vezetett 1 41 00309-92110549-01 000008
szám|Ąára átutalássa| úgy, hogy 2014.
oktiber 1S-ig (szerda) a szám|ára
megérkezzen.

2014. október 16. (csĹitörtok) 10@ óra

Kisfa|u Kft. E|idegenítési lroda 1082
Budapest, Losonci u.2' Ísz'

Kisfa|u Kft. Elĺdegenítési troda (í083
Budapest, Losonci u' 2. Ísz., teĺ.: 216.6961,
333- 4317) dr. Gorcsos Mónika/Dravetz Réka

A pá|yázati dokumentáció értékesítésének
ideje a|att, e|őzetes egyeztetés szerint'

2014. év október hónap 16. nap (csĹitortök)
10Éóra

Kisfa|u Kft. E|idegenítési lroda (1083
Budapest, Losonci u.2. fsz.)
Az aján|attevők a pá|yázatok bontásán je|en
lehetnek.

A bírálatot a Kisfalu Kft' végzi e| a pá|yázati
kiírásban megje|olt kritériumok a|apján. A
pá|yázat eredményét a Budapest
Józsefvárosi tnkormányzat Képvise|ő-
testÜlete á|lapítja meg legkésőbb 2014.
november 30.ig, amely határidő a
KormányhivataI
meghosszabbodik

jóváhagyásáig

Az ingat|an véte|ára 50 o/o-ának megfizetése
szeződéskötéskor, me|ybe az e|őzetesen
megfizetett ajánlati biztosíték beszámításra
kerü|' A fennmaradó 50 o/o megtizetése az
ingat|an birtokbavéte|ekor. A véte|ár
megfizetése az önkormányzat álta| kiá||ított
számla e||enében történik.

földhivatali e|járási díj, ame|y 6.600,-
Ft/ingat|an, tulajdonjog fenntartás esetén a d,lj

kétszer fizetendó.

magyar

A vételár megfizetésének módja:

A, pá|yázathoz, illetve az adásvételhez
kapcsotódó díj:

A pá|yázat nyelve



3. A pályázatta| érintett ingatlan adatai

címe:
He|yrajzi száma:
Jellege:
Telek alapterülete:
Közmű e|látottsága:
Terhei:
Mlnimális véteIár:

Budapest Vll|. kerület, Ba|assa u. 3-5.,

36191' és 36190
építésite|ek
1615 m2

összközműves
per-, teher és igénymentes/kivéve
1ZB9ST 471._Ft+ Ata

Az ingatlanra vonatkozó részletes adatokat a pá|yázati kiírás me|lék|etét képező
ingat|anforga|miszakvélemény taĺtalmazza. Az ingat|an övezeti besoro|ása: L1-Vlll-7-je|ű

A beépítési száza|ék, építménymagasság, szintszám, szintterü|et stb. tekintetében az
országos Településrendezési és Építési Kovetelményekrő| (oTÉK) szó|ó
25311997.(X|l.20.) Kormányrendelet, a 4611998' (X.15') Főv. KGY. rende|et (FSZKT) a
4711998'(X:15.) Főv. KGY rende|et (BVKSZ)' és Budapest Józsefváros
Önkormányzatának a Józsefváros KerĹi|eti Építési Szabá|yzatáró| szóló 6612007. (Xl|.12.)
ok. számú rendelet (JóKÉSZ) elóírásai azirányadők.

4. Az ön kormá nyzat terti Ietfej lesztési céliai

Józsefvárosnak ebben a térségében több fejlesztés is zaj|ik, példáu| a kertj|et egyik
|egfontosabb integrá|t, nagy osszefÜggő terÜletet érintő város-rehabi|itációs programja, a
Corvin Sétány Program. A városrész egyik kapujának tekinthető Szigony utca mel|etti
tömbben he|yezkedik el ez a te|ekcsoport. A Corvin Sétány Program újabb szakaszához
érkezett, a Kt' 2014. 08.27-i ü|ésén, az e|jovendo 2 év tevékenységeirő| hoz dontéseket
a Képvise|ó-testÜlet. A tömb ennek a dontésnek a keretében kerÜ| vissza az
Önkormányzathoz, a Kormányhivatal jóváhagyása esetén. A városrész é|etének új
Iehetőséget teremt, ha az Önkormányzati fejlesztési szándékoknak megfe|e|ő fejlesztők
je|entkeznek a pályázatra. Józsefváros fej|ődésének a|apvető iránya a kÜ|önböző
fej|esztési és rehabilitációs koncepciókban fog|a|tak megvalósítása, a kerÜ|eti stratégia a
tudás a|apú gazdaságfej|esztés, me|ynek eredményeképpen je|entós számú munkahe|y
kia|akítása va|ósul meg.

A Józsefvárosi tnkormányzat a Szigony utca mentén a tudása|apú gazdaság fejlesztését
tűzte ki, mint reá|is fej|ődési irányt, már 2000-ben. Ennek érdekében támogatta az MTA
KoK| fej|esztését a Szigony utcában, Vagy a Semme|weis Egyetem fej|ődését a Kü|ső-
K|inikai Tömbben. A Józsefvárosi onkormányzat 2004-ben ennek érdekében segítette a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem lnformatikai Karának |ete|epedését a Szigony
utcában. Az intézmények együttműködésében megmutatkozó eredmények ma már
kéze| foghatóak, és országos je|entőségűek' Józsefuáros jövőképében hangsÚlyos elem
a tudása|apú gazdaságfej|esztés mellett, a to|erancia, a Vonzóképesség. A fejlesztések
hatására a kerü|et gazdasági - társadalmi he|yzete erősodik, a fővárosi státusa eme|kedik
és egyúttaI a meg|évó társada|mi problémák o|dódnak.
Az tnkormányzat kutatás-fej|esztési épü|et funkciónak tekinti az a|ábbiakat:

. fe|sőoktatási intézményoktatásiépü|et,

. fe|sőoktatási intézmény kutatási épĹl|et, laboratóriumokat tarta|mazó épÜ|et,

. akadémiai kutató vagy |abor épü|et,
o gazdasági és/vagy nonprďit szervezetek á|ta| alapított kutató vagy |abor épü|et.

5. Az ingatlan értékesÍtési konstrukciója
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Kiíró, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat, a tulajdonában |évő, Budapest V|l|.,
Ba|assa u. 3-5., szám alatti két te|ekből á||ó ingatlanjának egytjttes értékesítését
határozta e| azza| a cé||a|, hogy az új beépítés a kerületfej|esztési cé|okat segítse e|ő, és
a vevő a pá|yázatban vá||a|t kutatás-fej|esztési funkcióra, és a hatá|yos építésÜgyi
jogszabá|yok rende|kezéseinek megtartásáva| építse be az alábbĺfe|téte|ekke|:

- az adásvételi szerződés a|áírását kovető 2 éven belĹi| megszezl a pályázatban
rogzĺtett funkciójú (kutatás-fej|esztés) épü|et épĺtésére vonatkozó jogerős építési
engedé|yt,

- az adásvéte|i szerződés aláírását kovető 4 éven be|ül benyújtja a pá|yázatban
rogzített funkciójti (kutatás-fej|esztés) épü|et haszná|atba vételi engedély
megszerzése iránti kére|met

- a szerződésben válĺa|ja bankgarancia te|jesítését
- a fentiek késede|mes te|jesítése esetén vál|a|ja kötbér megfizetését, ame|ynek

mértéke: az épĹi|et építésére vonatkozó jogerős építési engedé|y megszerzésének 60
napot megha|adó késede|me esetén 15.000.000,- Ft, a haszná|atba véte|i engedély
iránti kérelem benyújtásának 60 napot megha|adó késede|me esetén 7.500.000,- Ft,
amely osszegek 60 napot megha|adó késede|em esetén kerülnének |ehívásra az
onkormányzat á|ta|. A bankgaranciának ezen tényt tarta|maznia ke||, va|amint azt is,
hogy mi|yen igazo|ások szĺ.ikségek ahhoz, hogy az tnkormányzat ezen összegekhez
hozzá tudjon jutni késede|em esetén

- Vevő a bankgaranciával nem biztosított további késedelme esetére napi 30.000,- Ft
kötbér megfizetését vá|lalja.

- Szerződésszegés, például nem az e|őírt funkciójú beépítés, esetére vevó az e|adónak
az adásvéte|i szerződésben 5 évre visszavásár|ási jogot enged, va|amint hozzĄáru|
ahhoz, hogy a visszavásárlási jog gyakor|ására eladó egyolda|ú nyi|atkozattal
jogosu|t. Amennyiben az eladó határidőn be|Ĺl| é| a visszavásár|ási jogával, azaz a
vevő va|ame|y kote|ezettségének te|jesítéséve| határidőn tú|i késede|embe esik, úgy
az Önkormányzatjogosu|t a visszavásár|ási árat csökkenteni a lehívott bankgarancia
összegén fe|Ü|i késedelmi kotbér osszegéveĺ.

A Kiíró a pá|yázat nyertesével adásvéte|i szeződést köt, ame|yben megá||apodnak az
ingat|an pá|yázat szerinti funkciójú, és a hatá|yos építésĹigyijogszabá|yok megtartásáva|
torténő beépítésére. A pá|yázónak meg ke|| je|olnie a vá||a|t funkciót, és ajánlatot ke||
tennie a véte|árra, ame|y nem |ehet kevesebb a pá|yázati kiírásban megje|olt minimális
véte|árná|.

6. Az ajánlat benyújtásának e!őfeltéte|el

Az aján|at benyújtásának e|engedhetet|en feltéte|e a pá|yázati dokumentáció
megvásár|ása és az aján|ati biztosíték határidőre történő befizetése. A pá|yázati felhívás
visszavonása esetén a kiíró köte|es a dokumentáció megvásár|ására fordított összeget
az Ąán|attevőnek visszatéríteni, amennyiben az aján|attevő a dokumentációt visszaadja.
A pá|yázaton va|ó részvétel további előfe|téte|e, hogy az aján|attevő megismerje a
pá|yázat tárgyát, az Ąán|attétel fe|téte|eĺt - vagyis a pá|yázati kiírást - és azt magára
nézve kote|ezőnek tekintse. A Nemzeti Vagyonról sző|ó 2011. évi cXcV. torvény 11. $
(10) bekezdése a|apján, a pályázaton csak természetes személy, Vagy át|átható
szervezet vehet részt. A törvény 3. s (1) 1) pontja a|apján át|átható szervezet:

,rA) a
aa) nemzetközi szervezet, az állam, kÜ|foldi állam, kÜ|fÓ|di helyhatóság,
ab,) köztestÜ|et,
ac) kö|tségvetési szerv, onkormányzati intézmény,
ad) külföldi á||amivagy helyhatósági szerv,
ael lelkiismereti és va||ásszabadság jogáról, va|amint az egyházak, va||ásfelekezetek és

va|lási kozösségek jogá||ásáró| szóló törvény szerinti egyház, belső egyházi jogi
szemé|y,

a0 he|yi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok társulása, va|amĺnt
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ag) gazdá|kodó szervezet, ame|yben az á||am vagy az onkormányzat küĺön-kÜ|ön vagy
egyĹitt 1 00%-os részesedésse| rende|kezik,

ah) az Európai Gazdasági Térségrő| szóló megá||apodásban részes á||am szabá|yozott
piacá ra bevezetett nyi|vá nosa n m űködő részvénytársaság ;

b) az o|yan belfo|di vagy külfö|di jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező
gazdá|kodó szervezet, ame|y megfe|e| a következő fe|téte|eknek:
Öal tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása

megelőzésérő| és megakadályozásáró| szó|ó törvény szerint meghatározott
tény|eges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagá||amában, az Európaĺ Gazdasági Térségrő| szó|ó
megállapodásban részes ál|amban, a Gazdasági Együttműködési és Fej|esztési
Szervezet tagá||amában Vagy o|yan álIamban rendeIkezik adói||etőségge|,
amel|ye| Magyarországnak a kettős adóztatás e|kerĹi|ésérő| szó|ó egyezménye
van,

bc) nem mĺnősü| a társasági adóró| és az oszta|ékadóró| szó|ó törvény szerint
meg határozott e| |enórzott ku |fold i tá rsaság nak,

bd) a gazdá|kodó szervezetben közvetlenü| vagy közvetetten tobb mint 25o/o-oS
tulajdonna|, befolyássa| Vagy szavazati joggal bíró jogi szemé|y, jogi
szemé|yiséggel nem rendelkező gazdá|kodó szervezet tekintetében a ba), rr) és
bc) alpont szerinti fe|téte|ek fenná||nak;

c) az a civi| szervezet és a vízitársulat, amely megfe|el a kovetkező fe|téte|eknek:
ca) vezeto tisztségvise|ői megismerhetők,
cb) a civi| szervezet és a vízitársulat, va|amint ezek vezető tisztségvise|ői nem át|átható

szervezetben nem rendelkezn ek Z5o/o-ot meg ha|adó részesedésse|,
cc) székhe|ye az Európai Unió tagá||amában, az Európai Gazdasági Térségrő| szóló

megál|apodásban részes á||amban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet tagá||amában Vagy o|yan ál|amban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás e|kerü|ésérő| szó|ó egyezménye Van;''

A bd) és cb) pontoknak való megfe|e|ésről, a je|en pá|yázati fe|hívás me||ék|eteként
átadott nyi|atkozat kitö|téséve| kel| a pá|yázőnak e|eget tennie.

7. A pá|yázaton történő részvétel feltételei

A pá|yázaton belfö|di vagy kü|foldi magánszemé|y, egyéni válla|kozó, jogi szemé|y,
valamint jogĺ szemé|yiségge| nem rende|kező gazdasági társaság, át|átható szervezet
vehet részt, akĺ, il|ető|eg ame|y:

a) megvásáro|ja a ,,Pá|yázatife|téte|ek''-et, és az erről szó|ó igazo|ást csato|ja;
b) a pá|yázott ingat|annak megfe|elően az Ąánlati biztosítékot befizeti, és errő| a bank

te|jesĺtési igazolását, vagy az átuta|ás teljesítését igazoló bankszám|a kivonatot
csatolja;

c) nyi|atkozik arró|, hogy vá||alja a ,,Pá|yázati fe|téte|ek''-ben, i||etve mellék|eteiben leírt
beépítési, szeződéskotési és egyéb feltéte|eket, és a pá|yázat cé|jának
megva|ósítását;

d) nyilatkozik arró|, hogy
- a Kiíróva| szemben fenná||ó tańozása nincs,
- Magyarországon tu|ajdonszerzésre jogosult' A tu|ajdonszezéssel kapcso|atos

eset|egesen fe|merülő prob|émák a szeződéskötés határidejét nem
módosíthatják.

e) szükség szerint nyi|atkozik projekttársaság a|apítási szándékáró|, és ez esetre teljes-
körű garanciát válla| a teljesítésért;

Đ megfe|elő módon (pl' bankgaranciáva|) igazo|1a, hogy az ingatlan véte|árának
kifizetéséhez szükséges pénzügyi eszközokke| rendelkezik;

Ha a pá|yázó nem magánszemé|y, fentieken tú|
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a) benyújtja a társaság 30 napná| nem régebbi hite|es cégkivonatát és a társaság
képviseletére jogosu|tak a|áírási címpé|dányának eredeti pé|dányát vagy hĺte|es
másolatát;

b) nyi|atkozik arró|, hogy vége|számolás alatt nem á||, e||ene csőd-, i||etve fe|számolási
e|járás nincs folyamatban.

c) nyi|atkozik arról, hogy a Nemzeti Vagyonról sző|ó 2011. évi cxcvl. törvény 3. s (1)
bekezdés 1. pontja szerint át|átható szervezetnek minósu|, és tu|ajdonosaik, vezető
tisztségviselőik a hivatkozott rende|kezés bd) és cb) pontjában fog|a|taknak
megfelelnek.

Amennyiben az Ąán|attevő nem magánszemély, a pá|yázati e|járás során benyújtott
ajánlatát, továbbá az aján|at me||ék|eteként benyújtott va|amennyi nyi|atkozatát cégszerű
aláĺrással kell el|átnia. Cégszerű a|áírás során a cég képvise|etére jogosult
szemé|y/személyek a társaság kézze|, vagy géppe| írt, e|őnyomott, Vagy nyomtatott
cégneve a|á nevét/nevĹiket önállóan/együttesen írjaĺkják a|á hite|es céga|áĺrási
nyi Iatkozatuknak megfe|e|ően.

A Kiíró az aján|attevőt _ az összes ajánlattevő számára azonos fe|tételekke| -
elektronikus úton, határidő tĹizéséve| a hiány pót|ására hĺvja fel az aján|attal kapcso|atos
formai hiányosságok pótlására, amennyiben a szlikséges nyi|atkozatokat, igazo|ásokat
nem megfe|e|ően, i||. nem te|jes körűen csatolta. Amennyiben az aján|attevő a fe|hívás
kézhezvéte|ét kovetően az abban megje|ö|t határidőre a hiányt nem, Vagy nem teljes
körĹĺen póto|ja, úgy ajánlata a hiánypót|ási határidő e|te|tének napját kovető naptó|
érvényte|ennek minősül, és a pá|yázat további részében nem vehet részt.

A Kiíró a hiánypót|ási fe|hívásban pontosan megje|o|t hiányokró|, a hiánypót|ásí
határidőről egyidejűĺeg, közvet|enü|, írásban köte|es tájékoztatni az összes pályázót. A
hiánypót|ás nem eredményezheti az aján|at e|bírálásra kerü|ő tartalmi e|emeinek
módosítását.

Nincs he|ye hiánypót|ási fe|hívás kibocsátásának és a pá|yáző aján|ata érvénytelennek
minősü|, amennyiben
a) az aján|ati biztosíték osszege a pá|yázati kiírás 2. pontjában meghatározott határidón

be|ul nem kerüljóváírásra a Kiíró bankszám|áján;
b) a pá|yáző az Ąán|atában nem je|ö| meg konkrét vételárat;
c) a pályázati dokumentáció aláírása nem cégszerű.

A pá|yázónak 2 pé|dányban (egy eredeti és egy máso|at) ke|| elkészítenie aján|atát,
feltÜntetve minden pé|dányon az ,,Eredeti ajánlat'' és ,,Máso|ati ajánlat'' megje|ö|ést. A
pé|dányok közötti e|térés esetén az eredeti pé|dány érvényes.

Pz aján|at e|ső o|da|án kel| e|he|yezni a megfe|elően kito|tott ,,Je|entkezési |apot'', a
második o|da|on a kitö|tött,,Aján|ati összesítőt'', kü|onös tekintette| a megajánlott vételár
megjelö|ésére. Ezt követően ke|| elhelyezni a pályázati fe|hívás me||ék|etét képező
nyilatkozatokat értelemszerűen kĺto|tve. Közo|ni kell a benyújtó nevét, lakcímét
(székhe|yét), ahova a pá|yázati eredmény köz|ését kérik, továbbá azt a bankszám|a
számot és a bankszámla kedvezményezettjének nevét i|letve más azonosítóját' ahova az
ajánlati biztosíték (bánatpénz) visszautalását kérik, amennyiben nem nyertesei a
pályázatnak.

Az aján|attevőnek aján|atot ke|l tennie a véte|árra, ame|y nem |ehet kevesebb a pá|yázatl
kiírásban megje|o|t forgalmi értéknél.

Az aján|attevő az ajánlatban részletezheti a tervezett beruházást, a megaján|ott fizetési
fe|tételeket, eset|eges egyéb vá||a]ásait, referenciáit, a pénzügyi garanciákat stb.,
mindezek rövid összefog|a|ásának azonban szerepelnie ke|| az,,Ajánlatĺ osszesítőn''.

Pz ajánlat és az ősszes melléklet minden oldalát - összefűzve, az o|dalak számának
dokumentálásával _ folyamatos számozással kell ellátni.



7

Az iratokat |ezáĺt, sértet|en borítékban, magyar nye|ven ke|| személyesen (nem postai
úton) benyújtani' A borítékra rá ke|| írni a pályázattárgyát:

,,Budapest Vlll. Balassa utca 3.5 szám alatti ingatlan értékesítése''

Kiírő |ezárat|an vagy sérü|t borítékot nem Vesz át. Kiíró minden, az aján|attéte|i határidőn
tÚ | benyújtott ajá n |atot érvényte|en nek nyi |ván ít.

Amennyiben az aján|attevő a pá|yázati eljárás bármelyik szakaszában meghata|mazott
útján jár e|, a teljes bizonyĺtó eĘű magánokiratba fog|a|t meghata|mazás eredeti
pé|dányát is me||ékelni kel| azaján|athoz. A Po|gári Perrendtartás 196. $-a szerint a te|jes
bizonyĺtó e Ę ű mag á nokiratnak az a|ábbi fe|téte|ek va |amelyi kének ke| | megfe|eln ie:
a) a kĺá|ĺító az okiratot saját kezűleg írta és a|áíĺta;
b) két tanú az okiraton aláírásáva| igazo|1a, hogy a kiállító a nem á|ta|a írt okiratot előttük

íĺta a|á, vagy a|áírását e|őttĹik sajátkezű a|áírásának ismerte e|; az okiraton a tanúk
|akóhe|yét (címét) is fe| ke||tüntetni;

c) a kiá||ító aláírása vagy kézjegye az okiraton bírói|ag vagy kozjegyzői|eg hite|esítve
van;

d) a gazdá|kodő szervezet á|ta| üz|eti körében kiál|ított okiratot szabályszerűen aláírták;
e) Íigyvéd (jogtanácsos) az á|ta|a készített okirat szabá|yszerű eĺĺenjegyzéséve|

bizonyítja, hogy a kiál|Ító a nem á|ta|a ĺrt okiratot e|őtte íĺta a|á, vagy a|áírását e|őtte
saját kezĹĺ a|áírásának ismerte e|, i||ető|eg a kiállító minősített e|ektronikus a|áírásával
a|áírt e|ektronikus okirat tarta|ma az ugyvéd á|ta| készített e|ektronikus okiratéva|
megegyezik;

f) az e|ektronikus okiraton kiá||ítója minősített e|ektronikus a|áírást he|yezett e|.

Amennyiben az ajánlattevő magánszemély, a pá|yázati e|járás során nevében
nyi|atkozatot vagy maga, vagy meghata|mazottja útján tehet' Amennyiben az aján|attevő
gazdá|kodó szervezet, a pá|yázati e|járás során nevében nyi|atkozatot a cégjegyzékben
fe|tĹintetett képvise|eti jogga| rendelkező személy, Vagy e személy meghata|mazolla
tehet.

8. Aiánlati kötöttség

Az Ąán|attevő 90 napos aján|ati kötöttséget kote|es vállalni, ame|y az ajánlattéte|i
határidő |ejártának napjávaĺ kezdődik.

A Kiíró az ajánlattéte|i határidőt indoko|t esetben egy alka|ommal meghosszabbíthatja. A
Kiíró a meghosszabbításró| - az indok megje|öléséve| - a pályázati fe|hívás koz|ésével
megegyező helyeken, az eredeti benyújtási határidő lejárta e|őtt |ega|ább 10 nappa|
hi rdetmény útján értes íti az aján|attevőket.

FG. aján|ati kötöttség tarta|mának meghatározására a Polgári Torvénykonyv
rende|kezései irányadőak. Az ajánlat o|yan megá||apodást kezdeményező nyi|atkozatot
je|ent, amely lega|ább a törvény a|apján lényegesnek tekintett szerződéses e|emeket
taĺta|mazza, s egyérte|műen kitűnik belő|e, hogy az abban fog|altak ügyletkotési akaratot
tükröznek, tehát a nyi|atkozó - elfogadás esetén - azt magára nézve kötelezőnek ismeri
e|. Aę. aján|ati kötottség azza| jár, hogy ha a másik fé| az adott időhatáron be|Ĺi| az
ajánlatot e|fogadja, a szerződés a torvény rende|kezése fo|ytán |étĘön. Pz Ąánlat
megtéte|éveltehát fuggő he|yzet alaku| kĺ, me|y azĄán|ati kötöttség |ete|téve| ér véget.

Az ajánIattevő az ajánIattéteIi határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja
pá|yázati ajánlatát. F,z Ąán|attéte|i határidő |ejártát követően a benyújtott ajánlatok nem
módosíthatók.

Amennyiben az Ąán|attevő az aján|ati kcitcittségének ideje a|att ajánlatát visszavonja, a
befizetett biztosítékot e|vesztĺ.

A Kiíró az ajánlati bĺztosítékot a pályázati fe|hívás visszavonása, az e|járás
eredményte|enségének megá||apítása esetén, i||etve _ az aján|atok e|bírását kovetően -
a nem nyertes aján|attevők részére kote|es 15 munkanapon be|Ĺi|visszafizetni. A Kiíró az
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aján|ati biztosíték után kamatot nem tizet, kivéve, ha a visszafizetési határidőt
eImuĺasztja.

9. Az aján|atok bontása

A pá|yázati aján|atokat tartalmaző zárt borítékok felbontását a Lebonyo|ító végzi a
pá|yázati fe|hívásban megje|ö|t ĺdópontban ' Pz Ąán|atok fe|bontásán a Lebonyo|ító
képvise|őjén kívül az Ąán|attevők, i||etve meghata|mazottaik |ehetnek je|en. A képvise|eti
jogosu|tságot megfe|eĺően (szemé|yi igazo|vány, meghata|mazás) igazo|ni ke||.

Aján|attevők a bontás időpontjáról kÜ|on értesítést nem kapnak. Az ajánlatok fe|bontásán
je|en |évők je|en|étÜk igazo|ására je|en|éti ívet írnak alá.

Az Ąán|atok fe|bontásakor a Lebonyo|ító ismerteti az Ąán|attevők nevét, |akóhe|yét
(székhe|yét), az ,,Aján|ati osszesítőn'' fe|tuntetett ajánlati árat, va|amint a véte|ár
megfizetésének módját és időpontját.

A Lebonyo|ító az aján|atok fe|bontásáró|, az aján|atok ismertetett tarta|máró|
jegyzőkönyvet készít, ame|yet a pályázőknak erre vonatkozó igény esetén átad, i||etve
megkÜ|d. A jegyzőkonyvet a Kiíró képvise|ője és a jegyzőkönyvvezető írja a|á és a
bontáson megje|ent aján|attevők kozuI kĺje|ö|tek pedig a|áírásukkal hite|esítik.

10. Aę. ajánlat érvényte|enségeinek esetei

Érvényteĺen az ajánlat, ha
a) a pá|yázatot a pá|yázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerűen

meg hosszabbított aj án|attételi határidő |ej árta után nyújtották be,
b) a pá|yáző nem tett a telkekre egyÜttes ajánlatot,
c) azt o|yan ajánlattevő nyújtotta be, aki a Kiíróva| szembeni fizetési kote|ezettségét

(he|yi adó, bér|eti díj stb.), vagy szeťződésben vá||a|t egyéb köte|ezettségét nem
te|jesítette,

d) az Ąán|attevő a biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfe|e|ően, i||etve nem
határidőre bocsátotta rende|kezésre,

e) az Ąánlattevő nem csato|ta arró| szó|ó nyi|atkozatát, hogy a Kiĺróva| szemben nincs
tartozása,

Đ az aján|attevő nem csato|ta nyĺ|atkozatát a vá||a|t funkcióró|.
g) azĄán|at nem |ezárt, sértetlen borítékban kerü|t benyújtásra,
h) az Ąán|attevő a pá|yázati kiírásban e|őírt me||ékleteket nem nyújtotta be, vagy

hiányosan nyújtotta be, íl|etve az ott megfoga|mazott fe|téte|eknek nem tett e|eget,
i) az aján|at a meghatározott minimá|is véte|árnál a|acsonyabb osszegű aján|atot

tartalmaz,
j) az Ąán|attevő a pá|yázatban fog|a|t egyéb feltéte|eknek nem tett eleget.
k) a szám|avezető pénzintézet(ek)tőĺ származő nyi|atkozat szerint a szám|áján a

nyi|atkozat kiadását mege|őző évben sorban állás voĺt.

Az e|járás további szakaszában nem vehet részJ. az, aki érvényte|en pályázati aján|atot
tett.

11. Az aján|atok elbírálása és a bírálatiszempontok

A Kiĺró a pá|yázati felhívásban meghatározott értéke|ési szempontok alapján bírá|ja e| és
rangsoro|ja az érvényes pá|yázati ajánlatokat, szükség szerint szakértők bevonásáva|. A
pá|yázati aján|atokat a Kiíró a |ehető legrovidebb időn belÜ| elbírá|ja, és a bírá|at
eredményérő| e|őterjesztést készít Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képvise|ő-
testĹi|ete soron következő ü|ésére.

Apá|yázat nyertese az, aki a pá|yázati fe|hívásban rögzített feltételek te|jesítése me|lett a
|egelőnyösebb jobb ajánlatot tette.
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A pá|yázati ajánlatok e|bírá|ása során a Kiíró jogosu|t megvizsgá|ni az aján|attevők
alka|masságát a szerződés te|jesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok
eredetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíró szukség esetén az Ąán|attevőtő| az Ąán|at |ényegét nem érĺntő technikai-formai
kérdésekben írásban fe|vi|ágosítást kérhet annak e|őrebocsátásáva|, hogy az ajánlattevő
ezze| kapcso|atos írásbe|i vá|asza semmi|yen formában nem eredményezheti a pá|yázati
ajánlatában megfoga|mazott fe|téte|ek o|yan megvá|tozását, ame|y az értékesítés során a
beérkezett ajánlatok sorrendjét módosĺtaná. A Bizottság a fe|vĺlágosĺtás kéréséről és
annak tarta|máró| ha|adékta|anu| ĺrásban értesiti a többi pä|yázot'

A Kiíró a pályázatok értéke|ésérő| jegyzőkönyvet (a továbbĺakban: éńéke|ési
jegyzőkonyv) készít, amely taĺta|mazza:
a) a pá|yázati eljárás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát,
b) a beérkezett aján|atok rövid értéke|ését, a pá|yázok á|ta| vállalt funkciót
c) a legjobb ajánlatra vonatkozó javaslat indokait,
d) a vételár meghatározásának szempontjait
e) a döntés indokát,
Đ a pá|yázati e|járás eredményének összefog|a|ó értéke|ését, az e|ső két he|yre javaso|t

pá|yáző megjelo|ését (ha erre mód van),
g) egyéb, a Kiíró álta| fontosnak tartott körü|ményeket, tényeket.

í 3. összeférhetetlenség

A pá|yázati eljárás során osszeférhetet|enséget kel| megá||apĺtani, ha a pá|yázatok
e|bírá|ásában o|yan természetes szemé|y, szervezet, illető|eg képvise|őjük vesz részt,
aki maga is aján|attevó, vagy
- annak köze|i hozzátaĺtozója (Ptk. 8:1. $ (1) 1. pont)'
- annak munkaviszony a|apján fe|ettese, vagy a|kalmazottja,
. annak más szerzódéses jogviszony keretében fogla|koztatója, vagy fogla|koztatottja,
- ha bárme|y oknálfogva nem várható e| tő|e azugy e|fogu|at|an megítélése.

1 4. A pá|y ázati eljárás érvénytelenségének és eredménytele nségének esetei

Érvényte|en a pá|yázatĺ e|járás, ha a pá|yázat e|bírálásakor az összeférhetetĺenségi
szabá|yokat megsértették, vagy akkor is, ha va|ame|yik aján|attevő az e|járás tisztaságát
Vagy a tobbi ajánlattevő érdekeit sú|yosan sértő cse|ekményt követ e|.

Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a pá|yäzatot eredménytelennek nyi|vánítsa -
anélkĹi|, hogy a pályázókka| szemben bármely fe|e|ősséget vá||a|na - amennyiben:
a) nem érkezik aján|at;
b) kĺzáró|ag érvényte|en aján|atok érkeznek, vagy az összes ajánlattevőt ki ke|| zárni az

e|járásbó|;
c) egyik ajánlattevő sem tett a pá|yázati felhĺvásban fog|a|taknak megfe|e|ő ajánlatot;
d) a Kiíró az e|1árásérvényte|enítésérő| dontött'

Az eredményte|en nyi|vános pá|yáztatást kovetően a Kiíró dönt a további vagyonügy|eti
e|járást követően.

1 5. Eredményhi rdetés, szeződéskötés

A Kiíró a pályázati ajánlatok e|bírá|ására vonatkozó döntésérő| ĺrásban, a döntéstő|
számított 15 napon belü|va|amennyi aján|attevőt írásban értesíti.

E|adó a pá|yázat nyerteséve| a pá|yázat nyertesét meghatározó i||etékes testü|eti döntést
követő 45 napon belü| adásvéte|i szeződést köt. A nyeńes ajánlattevő vissza|épése
esetén a Kiíró jogosult a pályázati e|járás soron következő he|yezettjéve| adásvéte|i
szerződést kotni, amennyiben annak ajánlata megfe|e|ő a Kiíró számára. A pá|yázó által
vagy részvéte|ével alakított projekttársaságga| vagy konzorciumma| kizárő|ag abban az
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esetben kot a Kiíró szeződést, amennyiben a pá|yáző az ajánlatában a projekttársaság
i l|etve konzorci u m |étrehozásá ra vonatkozó nyi |atkozatot tett.

A nyertes aján|attevő esetében a befizetett biztosíték az aján|attevő á|tal fizetendő
ellenértékbe beszámításra kerül, azonban ha a szerződés megkotése a pá|yázőnak
felróható, vagy érdekkörében fe|merü|t más okbó| hiúsul meg, a biztosítékot e|vesztĺ. Az
e|vesáett biztosíték a Kiírót il|eti meg.

Amennyiben a Kiíró az ingatlanok tulajdonjogát megszerezni azért nem tudja, mert a
Kormányhivata| a tu|ajdonszerzéséhez nem járult hozzá, azt a Kiíró o|yan
eredményte|enségi oknak tekinti, ame|yért nem felelős. Ebben az esetben a pá|yázati
biztos ítékot visszafizeti, azon ba n ká rtérítési fe|elősségét kizárja.

í6. Egyéb rendelkezések

Az ď1án|attevő az aján|atok fe|bontásig köteles titokban tartani aján|ata tartalmát, és a
Kiíró á|tal a részletes dokumentációban vagy bárme|y módon rende|kezésére bocsátott
minden tényt, információt, adatot köteles biza|masan keze|ni, arró|tájékoztatást harmadik
szemé|ynek nem adhat. Ez a tila|om nem terjed ki a finanszírozó bankka| és konzorciá|is
aján|at esetén a résávevőkke| va|ó kapcso|attartásra. Ha az aján|attevő vagy az
érdekkorében á|ló más szemé|y a pá|yázat titkosságát megsértette, a Kiíró az Ąán|atát
érvénytelennek nyilván ítja'

A Kiíró az aján|atok tarta|mát a pá|yázat lezárásáig titkosan keze|ĺ, tartalmukró|
fe|vi|ágosítást sem kívü|á||óknak, sem a pályázaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az aján|atokat kizáró|ag elbírá|ásra haszná|hatja fe|, más cé|ú felhasználás esetén
az ď1ánlattevőve| kü|ön meg ke|| arró| á||apodnia.

A Kiíró a pá|yázati e|járás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat kote|es 5
évig megórizni, továbbá ilyen je||egű e||enőzés esetén az e||eni5rzést végző szerv,
személyek rendelkezésére bocsátani.

A pályázatta|, i||etve az annak alapján megkötésre kerÜlő szeződéssel kapcso|atos
eset|eges vitás kérdésekben elsősorban a Budapest Józsefvárosi tnkormányzat
Képvise|ő-testü|etének a 6612012.(X!l.13') ok' számú rende|ete, a Versenyeztetési
Szabá|yzatró| szó|ó 42812012. (Xl|. 06.) számú határozata, va|amint a Ptk. vonatkozó
elő írásai az irány adôk'

Budapest, 201 4. augusztus

Kovács ottó sk
ügyvezető igazgató

MeIlék|etek:

1. számÚ me||éklet: Je|entkezési lap magánszemé|yek számára
2. számú me||ék|et: Jelentkezési |ap társaságok számára
3' számú mellék|et:Ajánlatiösszesítő
4. számú me||éklet: Nyi|atkozat vége|számo|ásró], csődeljárásról, felszámolásró|
5. számú me||ék|et: Nyilatkozat a pá|yázati feltételek elfogadásáró|, szerződéskotésrő|,

i ng atlanszerzési képesség rő|, ajá nlati kotottségrő|
6. számÚ me||éklet: Kiíróva| szemben fenná||ó tartozásról
7. számú me||ék|et: Nyilatkozat pénzügyi a|ka|masságró|
8. számú mel|ék|et: Nyi|atkozat a kézbesítés helyérő|és a bankszám|aszámról
9. számú me|lék|et: Projekttársaság alapításáró| szóló nyi|atkozat
10. számú me||ék|et: Nyi|atkozat át|átható szervezetrő| gazdasági társaságok számára
11. számú mel|ék|et: Ingat|anforga|mi szakvé|emény
12' számú me]léklet: Adásvételi szeződés tervezet



1. számÚ me||éklet

Budapest Vll|., Ba|assa u. 3-5., 36191, és 36190 hrsz-ú, ingatlancsoport értékesítése

Jelentkezési lap
magánszemélyek számára

Budapest,

pá|yázô a|áírása

A pá|yáző neve:

Postacíme:

Te|efonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

Hon|ap címe:

Szám|avezető bankjának neve:

BankszámIa-száma:

Meghatalmazott neve':

Te|efonszáma:

Fax száma:

E-maiI címe:

' Meghatalmazott esetén
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2. számú me||ék|et

Budapest Vlll., Balassa u. 3-5., 3619í, és 36190 hrsz-ú, ingat|ancsoport értékesítése

Jelentkezési lap
társaságok számára

Budapest,

Társaság neve, cégformája:

Székhelye:

Postacíme:

Te|efonszáma:

Fax száma:

E-mailcíme:

Statisztikaĺ számje|:

Cég nyi|vántartási száma:

Adószáma:

Szám |avezető bankjának neve:

Bankszámla-száma:

Képvise|őjének neve,
beosztása:

Meghatalmazott neve2:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-maiI címe:

2 Meghata|mazott esetén

pá|y áző a|áírásaĺ cégszerű a |áírás
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3. számú me||é|et

Budapest V!l|., Ba|assa u. 3-5., 36191, és 36190 hrsz-ú, ingat|ancsoport értékesítése

AJÁNLAil összesĺrŐ

A|ulírott... . .. ... (név/társaság
neve) a Budapest VlIl., Balassa u.3-5.,36191, és 36190 hrsz-ú, ingatlancsoport
é ńékes ítésére ki írt pály ázatr a aj á n I ato m at az a|ábbiakba n fog I a I o m össze :

Megajánlott véte|ár: ..........'..Ft

A pá|yáző által vá||a|t funkció:

Budapest,

pá|y áző a|áírásal cégszerű a|áírás
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4. számú me|lék|et

Budapest Vll|., Ba|assa u' 3-5', 36191, és 36190 hrsz-ú, ĺngatlancsopoń értékesítése

NYILATKOZAT
végelszámolásró|, csődeljárásról, felszámolás ról

(társaság neve) képvise|etében kije|entem, hogy a társaság

. Vége|számo|ás a|att *á||/nem á||

. e||en csőde|járás fo|yamatban *van/nincs

. e||en fe|számo|ási eljárás fo|yamatban *van/nincs.

Budapest,

pá|y áző a|áirásal cégszerű aĺá írás

A *-gal megje|ölt résznél a megfele|ő szöveg a|áhúzandó.
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5. számú me||ék|et

Budapest Vl|l., Ba|assa u. 3-5., 36191 , és 36190 hrsz-ú, ingat|ancsoport értékesítése

NYILATKOZAT
a pá|yázati feltételek elfogadásárő|, szerződéskötésről, ingatlanszerzés!

képességrő!, ajánlati kötöttségről

Alu|írott...

(név/társaság neve) kijelentem, hogy a pá|yázat tárgyát rész|etesen megismertem, az

aján|attéte| fe|tételeit, a pá|yázati kiĺrást magamra nézve kotelezően e|fogadom.

Kijelentem, hogy Magyarországon ing at|anszerzésre j ogosu |t vagyok'

Kijelentem, hogy a pá|yázati fe|hívásban fog|a|t 90 napos ajánlati kotottséget vá||a|om.

Budapest,

pá|y ázó a|áírásal cégszerű aláírás
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6. számú me||ék|et

Budapest Vl|l., Ba|assa u. 3-5., 36191, és 36190 hrsz-ú, ingat|ancsoport értékesítése

NYILATKOZAT
kiíróva| szemben Íennálló tartozásró!

Alulĺrott /név/ mint a ......
(társaság neve) vezető tisztségviselője kije|entem, hogy az aján|attevőnek,

- Kiĺróva| szemben tartozása (helyi adó, bér|eti díj stb) " van/ nincs;
- Kiíróva| szemben szerződésben vá||alt és nem te|jesített kote|ezettsége * van/ nincs.

ame|yeket az a|ábbi okiratokka| igazo|ok:

1.

2.

Budapest,

pá|y áző a|áírásal cégszerű a|áírás

A "-ga|jelo|t részné| a megfelelő szöveg a|áhúzandó.
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7. számÚ mel|ék|et

Budapest Vl!l., Ba|assa u. 3-5., 36191 , és 36190 hrsz-ú, ingat|ancsoport értékesítése

NYILATKOZAT
pénzügyi alkalmasság ró|

Alu|írott /név/ mint a.,....
(társaság neve) vezető tisztségviselője, kije|entem, hogy a pá|yázat tárgyát képező
ingatlan vételárának megfizetésére képes vagyok, a szükséges anyagi eszközök
rendelkezésemre álInak.
A szám|avezető banknál az e|mú|t 1 évben sorban á||ás nem vo|t, ame|yeket az a|ábbi
okiratokkal igazolok:

1.......

Budapest,

pá|y áző a|áirásal cégszerĹĺ a|áírás
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8. számú me||ék|et

Budapest Vl|l., Balassa u. 3-5., 3619,ĺ , és 36190 hrsz-ú, ingatlancsoport értékesítése

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyérő! és bankszámlaszámról

A|ulírott lnévl mint a
(társaság neve) vezetó tisztségvise|ője kérem, hogy a Pá|yázatta| kapcso|atos
mindennemű nyi|atkozatot, fe|hívást, értesítést, Vagy más információt, va|amint a
Pá|yázattal kapcso|atos eset|eges jogvitában minden értesĺtést, idézést és bírósági
határozatot, stb. aza|ábbi címre kérem postázni:

Címzett:

Cím:

Amennyiben az á|ta|am a fentiekben megjelo|t címzett a fenti címen az iratot nem veszi
át, ennek kovetkezményeit a gazdasági társaság vá||a|ja. Tudomásu| veszem, hogy
amennyiben a címzett a fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postára

adást kovető 5. munkanapon kézbesítettnek minősÜ|.

A páJyázati fe|hĺvás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásár|ására
ford ított összeget kérem az a|ábbi ban kszám |aszá m ra visszauta| n i :

Ban kszám |avezető pénzi ntézet:

BankszámIaszám:

Bankszám|áva| rendelkezni jogosult: ...

(név, |akcím vagy székhely)

Budapest,

pály áző a|áirásaĺ cég sze rĹĺ a|áir ás



9. számú me||éklet

Budapest Vlll., Balassa u. 3-5., 36191, és 36190 hrsz-ú, ingat|ancsoport értékesítése

NYILATKOZAT
projekttá rsaság ala pításáró|

A|ulírott

(név/társaság neve) kije|entem, hogy a pá|yázat álta| értékesített ingatlan

megvásár|ására projekttársaságot kĺvánok |étrehozni' Kijelentem, hogy a vég|eges

adásvételi szerződést a projekttársaság fogja megkotni. A projekttársaság álta| az

adásvételi szerződésben vá||a|t va|amennyi köte|ezettségért készfizető kezességet

vállaIok.

Budapest,

pá|y áző a|áírásal cég szerű a|á írás
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10' számú me||ék|et

Budapest Vll|., Ba|assa u. 3-5., 36191, és 36190 hrsz-ú, ingat|ancsoport értékesítése

NYILATKOZAT

Alu|írott kijelentem, hogy cégÜnk a nemzeti vagyonró| szó|ó 2011' évi CXCV|. törvény 3'
$ (1) bek. 1. pontja szerinti

a.) átlátható szervezetnek minősü|'

b.) nem minősil| át|átható szervezetnek.

(a megfelelő szoveg aláh(lzando)

A je|en nyi|atkozatomat a szervezet vezetőjeként büntetőjogi fe|e|ősségem teljes
tudatában teszem.

Budapest,

pá|y áző a|áirásal cégszerű a|á írás



ADASVETELI SZERZODES

amely létľej ĺitt egyrészről
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosĺ onkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest,
Baĺoss v 63-67, ađőszźlma: 157357|5-2-42, KSH-szźlma: |57357|5-84||-32|-01, képviseli:
Dľ. Kocsis Máté polgĺáľmester) képviseletében eljaró Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdá|kodő
KfĹ. (1083 BurlapesĹ, Ltrsullĺ:i V.2., adószálrl: 10857119-2-42, cégjegyzék szálrr: 01-09-
265463' képviseli: Kovács ottó Ĺigyvezeto igazgató), mint eladó

másrészről

statisztikai

Címe:
He|yrajzi szźrna:

Jellege:
AlapterĹilete:
Közmú ellátottsága
Terhei:

mint vevő

kĺizött az a|u|írott napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel:

1.

Előzmények

1.1. Budapest Józsefuárosi onkoľmlĺnyzat Képviselő-testülete .....12014.(.......) számú
határozata a|apjźn egyfordulós, nyilvános péiyázatot íľt ki az ingat|an nyilvantaľtásban
Budapest VIII.' Balassa u. 3-5., 3619|' és 36190 hrsz-ú, |6|5m2 alapteriiletű a|atti
ingatlancsoport éľtékesítéséľe, azingat|anok beépítési kĺĺtelezęttségével.

I.2. A páIyźzat nyertese a Budapest Józsefuarosi Önkoľmĺĺnyzat Képviselő.testület
.......120|4.(.. ....) számú határozata szerint vevő lett.

2.
A szerződés tár gy át képző ĺngatlanok adatai

Budapest VIII. keľiilet, Balassa u. 3-5.,
36|9I és 36190

építési telek
|6I5m2 (845 m2 + 770 ÍIł)
<isszkcizrnű
per-, teheľ és igénymentes

3.
Jognyĺlatkozat

Eladó kiköti, vevő fudomásul veszi, hogy az ingatlanok haľmadik személy részére töľténő
éľtékesítéséhez elaďő hozzátjźlrulźtsa sziikséges. Eladó abban az esetben adja hozzáĄĺĺľulást a
továbbértékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vátllalrja a jelen adásvételi szerződésben
foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladő hozzájaralását kémi, eladó
vevőn kĺiveteli a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését, illetve eladó
érvényesítheti visszavásárlási j ogát.
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4.1.

4.2

4.3

4.4

4.
Jog. és kellékszavatosság

Az e|ađő kijelenti, hogy az adásvétel táĺgyát képező ingatlanok kizaľólagos tulajdonát
képezi, az ingatlanok továbbá Peľ-, teher- és igénymentesek, azokon harmadik
személynek nincs olyan joga, amely a vevő biľtoklását, vagy fulajdonjog bejegyzését
akađáIy oznĄ kor|áto zná, v agy me ghiú sítaná.

Az eladő kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy az ingatlanokat adó, illeték, vagy
mas adók módjara behajtható konartozás nem terheli. Az elaďő kijelenti és szavatolja,
hogy az ingatanok tekintetében környezetszennyezés nem tĺiľtént.

A vevő kijelenti, hogy az ingatlanokat jól ismeń, tĺlbbször bejáĺta' megvizsgálta, és áItala
felméľt állapotban, az ingatlanokról készült ingatlan énékbecslő szakvélemény
ismeretében, írja alá jelen ađásvételi szerződést.

Az elaďő a jelen szerződés a|źlirásáva| kijelenti, hogy a vevőt az ingat|arlok minden
lényeges tulajdonságaľól tájékortatta, beleéľtve az á|ta|a ismeľt esetleges rejtett hibakat
is. A tájékoztatás esetleges elmaľadásából eredő minden kár az eladót terheli'

5.
Az ingatlan vételiára, avéte|áłr megfizetése

Azingatlanok vételára ..,. Ft, azaz . ... forint, amely összeg
avevőpá|yázatábanaján|ottvételáľalazonos.

A vételĺáľ azingat|anok között aza|ábbiak szerint oszlik meg:
1. BudapesiVIII. keľĹilet, Balassa u. 3., 36191 hrsz.,77ďm,. ...,-Ft(azaz...,- forint)
2. Budapest VIII. kerĹilet, Balassa u. 5., 36190 hrsz.,845 m2.. ...,- Ft (azaz...'- foľint)

Szerzodő felek egyezően rogzítik azt a téný, hogy a 2 telket eg1ĺüttesen kutatás-fejlesztési

5.1.

5.2.
funkciójú épĹilettel építi be. A pźůyźuatban vállalt funkció:

5.3. Az ingatlanok vételárának megťrzetése az a|álbbiak szerint történik:

5.3.l. A vevő pá|yazatźnak benyujtasakor megfizetett az e|adő szźlmlźĄaru ........-Ft,
azaz .. ... foľint ĺisszeget aján|ati biĺosíték címén. A szerzőďő felek úgy
rendelkeztek, hogy a befizetętt ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímľe
váItoztatjźk.. A foglaló cisszege a vételárba beleszźtlnít. Szerzőđo felęk úgy
nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi természetével tisztában vannak. Tudjfü' hogy a
szerzőďés meghiúsulásáéľt felelős fé| az adott foglalót elveszti, illefue a kapott foglaló
kétszeľes cisszegét köteles visszaťlzetni. Amennyiben az adásvételi szerzodés olyan
okból hiúsul meg, melyéľt mindkét fél, vagy egyik fél sem felelős, az ađott foglaló a
vevőnek visszajaľ. A foglaló teljes összegének megfizetése az adásvételi szerződés
megk<itésének feltétele. Szerződő felek egybehangzőan rógzítik art a Ényt' hogy a
fo glaló telj e s ĺi s sze ge me gťlzetésre keriilt.
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5.3.2. Szerződő felek .. Ft, azaz ....foľintot ismernek el és számítanak
be második véte|ánészként a vételarba.

5.3.3. Szetzođő felek egybehangzőan rĺigzítik azt a téĺý, hogy a Vevő az adásvéte|i
szerződés létrejöttét megelőzőenutolsó vételár-tészkéntmiír megťtzetett ........'-
Ft' azaz .... forintot, amelynek megfizetésével vevő a teljes vételárat
maľadéktalanul telj esítette.

6.
Beépítési ktitelezettség

6.1. A vevő kijelenti, hogy aZ ingatlanokat funkció

6.2.

létesítésének céljára veszi meg és kizĺĺľólag eÍr,e a célľa hasznosítja. A vevő vállalja,
hogy az ingatlanokat Józsefuaľos Kerületi Epítési SzabźtIyzatźtről szóló 66lf007.
CXII.|2.) ot. szĺĺmĺ rendelet (lŐxÉsz) előíľásainak megfelelően beépíti. A vevő
beépítési kĺitelezettségnek az a|ábbiak szeľint tesz eleget:
. az adásvételi szeruődés megktitésétől szźtmitott 2 éven belül megszerzi az épu|et

rĺtépítéséľe vonatkozó j ogeľős építési engedélyt;
o az adásvéte|i szeruődés megkötésétől szźmított 4 éven belül megszerzi a jogeľős

használatbavételi engedélý.

Az ingatlanok beépítési feltételei:
Az ingatlanok ĺivezeti besorolása: Ll-VIII-7
A közműfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztési hozzájáĺulás, tervezés.
stb.) a vevőt, mint nyeľtespáIyźlzőtteľheli.

A beépítés száza\ék, építménymagasság, építménymagasság, szintszźtm, szintterület, stb.
tekintetébenazországos Teleptilésrendezési és Epítési Követelményekľől (OTEK) szóló
253l|997. CXII. 20.) Koľmĺĺnyrendelet, a46lt998. (x. 15.) Főv. KGY. rendelet (FSZKT)
a 47l|998. (x. 15.) Főv. KGY ręndelet (BVKSZ), és Józsefuáľos Kerületi Epítési
SzabźlyzatźróI sző|ő 6612007. CXII. 12.) ok. szrĺmú rendelet (ĺoxÉsz) előfuásai az
iranyadók

Az e|adő visszavásaľlási j oga
A vevő az eladónak az ingatlanokon jelen szerződés keltétől számított 5 évig
visszavásĺíľlási jogot enged, és hozzáju:u| atlhoz, hogy a visszavásáľlási jog u
ingatlanok fulajdoni |apjáĺa bejegyzésľe keľüljtĺn. Vevő egyuttal hozzájáru| ahhoz is,
hogy a 6.4. pont szeľinti esetben eladó visszavásĺĺľlási jogát jelen szerződésben tett
hozzźtjaru|ása alapjĺĺn, egyoldalú nyilatkozattal gyakoľo|ja, az egyoldalú nyilatkozat
alapjźn a füldhivatala tulajdonjogvźl|tozás tényét azingat|an.nyilvantartáson átvezesse.
A visszavásarlási iog u ingatlanok esetleges további fulajdonosaival szemben is
hatályos.

Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén
aka|mazflató j o gkövetkezmények :

Visszavásaľlási jog
Eladó visszavásarlási jogával abban az esetben élhet, ha a vevő a 6.I pontban
meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésévellegalább ... munkanap késedelembe
esik. A visszavásĺáľlási ar tzonos avétę|áĺra|. A visszavásaľlási iáľ azonos a vételárľď' de

6.3.

6.4.
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az e|aďő jogosult a felhalmozőđott késedelmi kötbéľ ĺisszegével a vísszavásaľlási árat
lecsökkenteni a visszavásĺĺrlási jog gyakorlása esetén. Vevő jelen szeruődés aláírásával
visszavonhatatlan és feltétlen hozzźtjáru|ását aďja aľlhoz, hogy amennyiben Eladó él a
visszavásárlási jogával, tulajdonj ogát az ingatlan-nyilvantartásban Eladó egyoldalú
ny ilatkozatával bej e gyeztes se.

7.
Ingatlan.nyĺlvántaľtási bej egyzésre vonatkozó nyĺlatko zatok

Az e|ađő hozzájarul és kéri, hogy a vevő fulajdonjoga az ingat|arlok tulajdoni lapjan vétel
jogcímen |lI aranybanbejegyzést nyerjen az e|adő tulajdonjogának egyidejrĺ tĺlrlése mellett'
A vevő tulajdonjoganak bejegyzésével egyidejiĺleg, a tulajdonjog bejegyzéssel azonos
rangsorban az e|adő javźra szóló visszavásarlási jog bejegyzését is kérik a szerződó felek a
Földhivatalban.
Szerzőđő Felek kérik, hogy az ingatlan fulajđoni Lapjara jelen szerződés keltétől számított 5
évhatéĺrozott időtaľtamĺa eladó visszavásĺáľlási joga felttintetésrę keľüljön.

8.
Äz ingat|anok bĺľtokb aadása

8.1. Az ingatlanok birtokbaadása legkésőbb a teljes Vételaľ megťrzetésének napjan történik.

8.2. A biľtokbaadást megelőzo iđóre esó, az ingatlanokkal kapcsolatos költségek az eladőt, a
birtokbaadás napját követően felmeľült költségek pedig a vevőt terhelik. A biľtokbaadás
napjátći a vevő jogosult szedni az ingat|arlok hasznait, viseli terheit, va|arĺint az
ingatlanokban bekövetkező kźt veszéIyét.

9.
Eryéb rendelkezések

9.1. Vevő képviselője kijelenti, hogy Magyarországoĺ bejegyzett gazdasźryí taľsaság,
tigyletkötési és ingatlanszerzési képessége kor|átona nincs, kijelenti továbbá", hogy a
nemzeti vagyonľól szőIő 2011. évi CXCVI' töľvény 3. $ (1) l) pontja a|apjan át|źthatő
szewezet.

9.2. Szerződó felek rogzitik, hogy az ingatlanĺa Budapest Fővaľos onkormányzatát
jogszabá|y a|apjan elővásĺĺľlási jog az |993. évi LXXVIII. törvény 83. $ (2) bekezdése
alapjannem illeti meg.

9.3. A szerzóďo felek jelen szerződéssel kapcsolatban felmeľĹilő költségeket maguk viselik.

9.4. Vevő fudomásul veszi, hogy a megszeľzett vagyon után vagyonźúnlhźaási illetéket kell
ťlzetru.

9.5. Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapjĺĺn k'lzĄet< mind eladó, mind
vevő feltíĺnő éľtékaľĺánytalanságon alapuló esetleges megtĺĺmadási jogát.

9.6. E|jarő iigyvéd tźtjékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a teľrorizmus finanszirozása
megelőzéséľől és megakadályozásárő| sző|ő 2007. évi C)oo(VI. tĺiľvény rendelkezései
szeľint azonosítasi kĺitelezettség teľheli Felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik,
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hogy adataik a szerzĺĺdésben helyesen kerültek rogzítéste az álta|uk bemutatott személyi
azonosító okmanyok alapjźn.
Felek je|en szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájanilásukat adják
allhoz, hogy eljaró ügyvéd okirataikľól fenymásolatot készítsen, és azokban rcgzített
adataikat a szerződéssel együtt kezelje.

9.7 Felek tudomásul veszik e|jarő ügyvéd tájékoztatását, amely szerint ađataikat az
inľoľmáoiós önľendelkezési jogról és tz ilrforrnációs szabadságľól szólr3 20Il. évi CXII.
törvény rendelkezései szeľint k'lzfuő|ag je|en szerződéshez kapcsolódó megbízás, illetve
ajogszabáLyokban meghatarozottkote|ezettsége teljesítése érdekében kezelheti.
Felek kijelentik, hogy jelen jogtigylet nem iitközik a pénzmosás és a terrorizmus
ťlnanszítozása megelőzéséről és megakadályozásárő| szőIő 2007. évi CXXXVI.
törvénybe.

9.8 Vevő a szerzóđés megkötésével kapcsolatos eljárási kĺiltségek címén 5.500,- Ft + Áfa
eljríľási díj ĺisszeget, 6.600,- Ft ft'ldhivatati eljarási illetéket és |.670,- Ft JÜB eljarási
ďijat a szerzőđés alźlírását mege|őzően megfizetett.

9.9. A szerződo felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adasvételi szerzódés
megkötéséreésa|áiréłsźraaszĹikségesf e|hata|mazásokkalrendelkeznek.

9.10.Jelen szeruődés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabátlyok ľendelkezéseí megfelelően
iľanyadóak.

9.l1.A szerzőđo felek jelen Szerződés elkészítésével és el|enjegyzésével, valamint az illetékes
ftildhivatal előtti képviselettel Ügyvédi Iľodát (székhelye: ..... Budapest,

..., képviseli: Dr' .. tigyvéd; kamarai ig. szźlma:. ..)bízzák meg, és
meghatalmazzźk az illetékes ftildhivatal előtti e|játásra is. Szerzódó Felek hozzájáľu|nak
allhoz, hogy jelen szerzóđés tigyvédi tényvén|ataként is szolgáljon. Ellenjegyző ügyvéd a
meghatalmaz ást elfogadj a.

A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződés elolvasás és egyező értelmezés
utánmintakaratukkalésnyilatkozatail<ka|mindenbenegyezőtírjeka|á.

Budapest,2014.

Budapest VIII. kerĹilet Józsefuaľosi
onkormanyzat eladó megbízásźból elj áró

Kisfalu Józsefuarosi Vagyongazdálkodó Kft .

képviseli: Kovács ottó ügyvezető igazgató

vevo
képviseli:

Ajelen okiľatot ..... budapesti (........, székhely: .......'....) üg1rvéd készítettem és
ellenjegyzem.

...... ügyvéd

Budapest,2014
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z0!4. máius 26

8. | 36191hľsz. |Balassa u. 3.

lĺz ingatlan í|talrínos b emutatás a, adatai

A telék tÍapéz ďalĺu, oldalainak aĺinya kb' 1:3, t utcíľval pźshuzamos oldal a ĺövidebb. A
Foldhivatal nyilvántartäsa szeint az ingatJaĺ kivett beépíteden teľĹrlet' A szakénő a
helyŚzíni szeľtle soĺán megállapítottą hogy a ielenlegi źi|apot megfelel a trrlaidoni lapon
feltiintetett megnevezésnek. Az ingatlanon. jelenleg a szomszédos ingadanokkal
összevonva pĺľkoló működik'

31. sz' kép

32. sz.kĘ 33. sz.kép

34. sz.kĘ 35' sz. kép
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2074. Dáius 26'

Á. tulaidoni lap szetint az ingat|an tulaidonosa: FU''TUREAL 1. Ingatlanbeíektetési Alap,
tulajđoni hánya'đ: 1' / 1'.

2006. 08. 07-től a HVB Bank Hungaĺy Zn- tész;éte 13 000 000 EUR egyeternlegęs

ie|zálog1 og keĺtilet b eie gy zéve.

Bp. VIII' keĺ'
Déri Miksa u'

BB. VIII. ket.
lJauet 5. u- 5.

Bp' VIII. keĺ.
Magdoktau. f7.

}'Iĺsz' , i' 36191, i 34943 35737 35480

Fajlagos at

Pt/n)
. ,-, ] 5V f14 77 556 97 276

Tclektenilete (rn) ,', ' 770 ,,', t2 1118 574

Koĺľektiós
téĺýező

'tęlekĺnétet

., ::". .: . '., . '
r'.' .' ll

.:.' . .- ' .ii - ', , : ' I

5o/o -5% so/a

ĘlheJyezkedés
Cgamo-t
negjred

Csarnok
négyed

Maedolńä
negyed

Kortekrciós

1éĺyező
elhelvezkiđés

Ao/o }o/i 3%

Epítéśi övezet . .Í;1:ĺŕ'Íil!7. Ll-VIII-1 Ĺ1.1ŕIII-1 L7-VIII=Ż

Saroktelek rgen

Kottekđós
tényező

beéoíthetőséo
i,at. a,t .;at.:': :

'.:: ,,., r', : ,1:

s% 5% Ie/o

I{ortekęió
ł,osszesen

7ľ/a 0% 8%

IśoagiitÍĄ|agos
'éxtéktrtlmz) 6f 935 7L 556 105 058

'Ą viżsgált ingadan telekéttékének megállapĺtása az.osszehasonlító adatok kotiiált failagos
éľtéke a|apjám:
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z014' úáius 2.6

9. | 36ĺ-90 htsz. IBalassa u. 5.

39. sz.kép

Az ingatlan áhalános bemutat ása, adatai

'Ą' 
telek ttapéz alakú, olđalainak atźnya kb. 1:3, az-gtcával párhllzamos oldal a tovidebb. Á'

Földhivatal nyil, vántartása szennt az ingatJan kiwett beépíteden teľĹilet. A szakértő a
he|yszírĺ szemle soĺán megállapította, hogy a jelenlegi áLLapot megfelel a trrlajdoni lapon
feltiintetett ĺmegnevezésnek. Az ingatlanon jelenleg a szoĺnszédos ingatlaňolłĺ<al
<isszevonva parkoló mfüödik'

7ś. sz.kép

37. sz.kĘ 3.8. se kép

40. sz. kép



Á tulajđoni lap szeĺiĺt az ingarJan tulaidonosa: FUTUR.EÁL 1. Ingatlanbefektetési 'Ąlap,
tulaiđoni h'áľ:ryađ: I / 1.

20,If. 07. 13-tól az ELNIU tsrällőzaí, Kft. tészéte 4 m2 tertileten vezetékiog keľrilt
bejegyzéste.

Bp. V{trI. ket.
DériMiksa u.

t.

Bp.'VtrL ker.
Bauéľ S. u. 5'

Bp. VIIL ket.
Mągdolnau. f7.

}:ĺĺ:sz, 34943 35137 35480

Fajlagos.ź,t

Ftĺm,)
}:'i:.lj'ł.;l.'...
Filj.łr..;l
h,.]ĺ"i.',l

57 274 77 556 97 n6

Telek teĺii'lete (mĄ t2 1118 574

I{oaekđós
téĺyező

telekrnéľet W, ,,"
5% -5o/o 5%

Elhelyezkedés
Csamok
negyeđ

Csarnok
negyed

Iüagdolna
negyed

Koĺrekđós
tényező

elhelvezkędéĺ
:B;: li].Č:;]]]i. i ]] A9/o 00/o 3o/o

Epítésí tiveżet. LI-VIIII-1 L1-VIII.1 L7-ytrr-z
Saroktelek '1..*\::1:.llr:: , ":'ffi.," ;.:-. lgen

Korekciĺís:
tényező

beeoíthetősés. uil.'' .

ii:irrl

so/a 5% 0%

Koĺrekđól
öśszesen

.ľ:..'-''."''...:''....)
ia".:r; l.: r : l:..f, :,'

|Ü|% Oo/o 8%'r'.1.'''!...'ł. .'' ljii::'il| i' j

ę:.'ä:l]i..]|]n l' j]Ý]nli*in}r'1!

Koýgltt fájlagos
éxtékf.t/m2\

:ll::l l
;:.'.
-. , , t
;ł..'..' . ...''..'''''''
ľ;*: ." '.. l. ' ll . .

6293;5 71 556 105 058

A vjzsgált ingatlan telekéttékének nregállapíťáša az őss;zę|lasorrlító adatok koaĘálľ fajlagos
éľtéke a|apján:
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