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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bĺzottság vé|eményezi tr
Emberi Erőfoľľás Bizottság vé|eményezi tr

Határ ozati j av as|at a bizottság szánnźtra:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|otetjesztés
megtźrgya|ásźú.

Tisztelt Képviselo-testület !

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismertetése

A Budapest Fováľos VIII. kerüIet Józsęfvárosi onkoľmányzat Képviselő-testülete a 153lfOI4. (YilI.
27.) számu határozatában elfogadta a 

',Megál|apodás 
a Corvin Sétĺány projekt keretszerződés közös

megegyezéssel tĺi'ľténo |ezźrásárő|,, elnevezésiĺ megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás). A
Budapest Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban: ÖnkormányzaQ és a megvalósításban
ľésztvevo FUTUREAĹ l. Ingatlanbefektetési Aĺap közĺisen riry d<intöttek, hogy a területen lévő egyes
ingatlanjaikat csereszerződések révén, három. ütemben átadják erymásnak, így mind a Corvin Zrt',
mind azonkormányzat megvalósíthatja a területet érintő fejlesztési teľveit.

A Megállapodás alapján Ingatlan Csereszeľződés III. E|ószerzodés kertilt rnegkötésľe a FUTUREAL
1 . Ingatlanbefektetési Alappal.
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Az ingatlancsere 3. ütemében kerül sor a Tömő utca 16. szám alatti társasház önkoľmányzati tulajdonú
albetéteinek és a FUTLIREAL l.' Ingatlanbefektetési Alap érdekeltségébe tartoző Szigony u. 32. szám
alatti üres telek cseréjére.

A Megállapodás éľtelmében amennyiben a kiegészített szakénői vélemény szerint az ĺisszes a|betét
énéke 55.000.000,- Ft - 75.000.000,- Ft közötti sávban kerül meghatározásra, akkor aZ
értékktilönbozetmegťlzetése mellett kötik meg a felek a csereszeľződést. Amennyiben az új érték a
fenti sávon kívül esik, úgy ťelek a Megállapodás 3.16. ponda szerinti eljárást (T16 eljárás)
a|ka|mazzák, az a|źtbbiak szerint :

- az onkormányzat a tu|ajdonát képező Tömő utca |6. szám alatti cinkormányzatí tulajdonú
albetétel.ĺ.e elovásáľlási jogot alapít a Befektctő által kijelĺilt cég javáľa (ez.az el.lszeľződés
a|áírźsźtv a| egyidej íileg megtöľtént),

- aZ onkormányzati lakásokat és helyíségeket az onkormányzat fO|5. december 3l-ig kiüríti (a
kirirítésre 2015. július hónapig sor került), :

- aZ onkormányzat a tulajdonátképező, kiürített Tömő utca 76. szám alatti éptiletben elhelyezkedo
albetétekre egytittesen történő értékesítésére nyilvános pźńyázatot ír ki a vonatkozó
jogszabályokban előíftak szerint' a kiegészített éftékbecslésben meglratáľozott foľgalrni élték
f,rgyelembevételével,

- sikertelenpá|yázat esetén, apáIyázaÍot mindaddig ismétli' amígaz étékesítés sikerrel jár,

- amennyiben a Befekteto a Tömo u. 16. szám alatti társasház önkormányzati tulajdonú albetéteit a
nyilvános értékesítés során megvásárolja, a Felek az albetétekre vonatkozó adásvételi szerzodéssel
egyidejĺĺleg adásvételi szeľződést kötnek a befekteto'tulajdonában lévo, Szigony utca 3L szám
alatti telekľe az irányadő értékbecslésben meghatározotl vételáron.

f0|5. januźlr 6-źn készült igazságtigyi szakértői véIemény az a|betétek összéńékét |07.167.000,- Ft-
ban állapította meg, ezért a Tl6 eljárás Megállapodásban ľögzített alkalmazási fe|téte|ęi teljesültek
Eľre tekintettel a Képvise|őtestület _ a f0|5. szeptembeľ 15-én felülvizsgźit értékbecslés alĄán,
amely 184.600.000,- Ft-ban állapította męg aZ összértéket _ a |94lf0|5. (x. 17.) számú
határozatának 2. pontjában úgy dcintött, lrogy

,,elfogadja a hattrozat mellékletét képezó, a Budapest VIII., Tomő u. 16. szám a|atti,3625910lAl|,
36259l0lN4, 36259ĺ0lN5, 3625910lN7, 3625910lN|0, 3625910lNl|, 3625910lN|2, 36f59l0/N13,
36259t0tNt\, 36L59t0lNt9, 36f59t0tNfL, 36259101Nf3, 36f59101N24, 36f59t0tN26,
36f59l0lN27, 36259l0lV28, 36f59l0/N29, 36259l0lV30, 36f59l0lN3|, 36f59l0lN3f hľsz.-ú
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek együttes elidegenítésére vonatkoző pá|yázati
felhívást az a|ábbi feltételekkel :

a) a minimális vételár: l84.600.000,- Ft,

b) a p áIy ázat bir źiati s zemp ontj a : a legma gasabb me gaj ánlo tt v éte|ár,

c) a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekľe csak eryiittesen teheto éľvényes aján|at',,

Apályázat 2015. szeptember 28tól 20l5. október l9. napjáig került kifiiggesztésre, továbbá megjelent
a Józsefváros címíĺ helyi |apban, az onkormtnyzat intemetes hon|apján és a www.kisfalu.hu
honlapon, továbbá az ingat|an.com hirdetési felületen.

A pá|yázati hatáľidőn belül a dokumentációt senki nem vásárolta meg, így ajźn|at benyújtására sem
kerÍilt sor.

Az Önkormányzat a Corvin Sétány Program kapcsán a helyiség folyamatos péiyźtnatását vállalta
mindaddig, amig apá|yázat eredményes nem lesz.

f0I6. január 5-én, a Diamond Ingat|aniroda Kft. (Veľes Edit ingatlan éľtékbecslő-vagyonértékelő)
által készített ingatlanforgalmi szakvélemény a lakások és helyiségek forgalmi értékének összegét
1 1 7.300.000,- Ft-ban állapította meg.

Az űjabb pá|yázat kiírásáról a Képviselő-testület 20|6. február 4-i ülésén hozott döntést af6lf0l6. (I.
04.) száműhatározatában az a|ábbiak szerint:

,,elfogadja a határozat me|lékletét képezó, a Budapest VIII., Tömo u. 16. szám a|atti,3625910lAlI,
3625910lN4, 36f59l0lN5, 36259l0lN7 , 3625910/NI0, 36f59l0lN|1, 3625910lN|f , 36259ĺ0lN|3, ./
36259t0tNt\, 3625910tNt9, 36f59l0lNf\, 36259/01N23, 36f59l0lNf4, 36259t0tN26, . ,{
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36f59l0lNf7, 36f59l0lN28, 3625910lN29, 36f59l0/N30, 36f59l0lN3|, 36f59l0lN32 hĺsz.-ú
lakások és nem lakás céljara szolgá|ő helyiségek egyiĺttes elidegenítésére vonatkoző pá|yázati

felhívást az aIábbí feltételekkel :

a) a minimális vételár: 184.600.000,- Ft,

b) apá|yázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár,

c) a lakások és nem lakás cé|jáľa szolgáló he|yiségekľe csak egyĹittesen tehető érvényes ajánlat.''

A' pá|yázat 2016. fębrufu 9-tő| 2016. február 29. napjáig került kíitiggesztésre, továbbá megjelent a

Józsefuáros című helyi lapban, az onkormányzat internetes honlapján és a www.kisfalu.hu honlapon,
továbbá az íngat|an.com hirdetési feltileten.

A pźůyź.zati határidőn belĺil a dokumentációt egy jelentkezo vásárolta meg. Ajánlati biztosíték nem

érkezett a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. ballkszámIájára. A pá|yázati felhívásra ajánlatot
:nem nyújtott be senki.

Elozoek alapján javaso|juk, hogy a Képviselő{estület a lefolytatott eljárást nyílvánítsa érvényesnek és

eredménýe1ennek.

A Corvin Sétány Projekt megvalósítása..során vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében újabb
páIyázat kozzététe|e szĹikséges, mivel az onkormányzat azt váLIaIta, hogy az ingat|an páIyázat utjźn
toľténo elidegenítésére mindaddig kísérletet tesz, amíg aZnem lesz eredményes.

Az tĄabb páIyázat kiírása sotán az onkormányzatnak két |ehetosége van a minirnális vételáľ
megállapítása tárgyában:

- új értékme gáL|apítő szakvélemény készittet v agy

- az onkormáĺyzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átnlháztsára
vonatkozó versenyeztetési szabályairól szóló 47ĺ20|5. (II. 19.) számú Képviselő-testületi határozat (a

továbbiakban: Versenyeztetési Szabźiyzat) 74. pontjában foglaltaknak megfelelően níeghatározni.

Tekintettel az e|mu|t hónapok ingatlanpiaci vá|tozásaia, továbbra is indokolt a telek hasznosításának
átgondolása, a telek értékesítése annak érdekében, hogy a keľület összképe javuljon a beépítéssel. A
telekvásárlások beindulását és az tĄ építéstĺ ingat|anok létesítését segíti a CSOK és az űj építésű

lakások AFA csokkentése, amely kedvezmények ęrľe az ingat|anokra is igénybe vehetők. Az ingatlan
értékesítése esetén a nyertes pá|yázőnak vállalnia kell' hogy az ingat|ant a hatáIyos építésügyi
jogszabályok rendelkezéseinek megtartásával beépít1 amellyel a kerület összképe is javulni fog.

A VersenyeztetésíSzabá|yzat alapjźm a döntéshozónak lehetősége van csökkenteni a minimális vételár

összegét akár S}%o-kal. A piaci viszonyokat vizsgá|va eń nem tartjuk alátámasztottnak. Mivel a
hivatkozott hatttrozat alapján ettől eltérő méftékíĺ vételar.megállapítása is lehetséges és az eddig kiírt
páIyázatok esetében az értékbecslésben foglaltakat vettük figyelembe és keriĺlt meghatźrozásra aZ

ingatlan forgalmi értéke, javasoljuk a minimális véte|árat a hatérozatban megfoga|mazotthoz képest
1-:.-ĺ.ĺ. -.'!'l!|-|-^.- ^-:7-1-^..L^..: t^t-:-a^.a.! :=--.+!....:.-.: L.^.Ä^1..^ ^ _:-:-.:l:^ -.Ą+^|i-Kiseijij l11€i-teKDei1 csoKKelllęlli. l EiÚlltĚttgr dz urBatlar4jraul [l('llu('lĹItr i1 lllllll||lalls vtrLtrlal

meghatározěsánál a vonatkozó ręndęletbęn elso ízben meghatározott csökkentési mér'ték (f5%)
felével, azaz csupźin |2,5 %o-ka| látjuk indokoltnak csökkenteni, ugyanis megítélésÍink szerint ezen az
áron is számíthatunk ľeleváns vételi éľdeklődésre. Ezek alapján a minimális vételár összege: a
184.600.000,-Ft87,syo-a, azaz 161.525.000,- Ft (a véte|árat AFA nem terheli).

A fentiek figyelembevételével ujabb pá|yázat kíírásźlt javasoljuk, az e|ozó páůyźnati felhívásban
kozzétett minimális vételárnál alacsonyabb értéken.

Azűjabb páIyázati felhívást az a|źbbi feltételekkel javasoljuk kőzzétenni:

A pá|yázat cé|ja: a Budapest VIII', Tömo u. |6. szźm a|atti,36259 hľsz.-ú társasházban ta|á|hato 20

db, 3625910lNI, l3.5, l7, l|0-73, l|8-20, 23, l24, ĺ26-3f hĺsz'-ú lakások és nem lakás céljára szolgáló

helyiségek együttes elidegenítése.
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A pźiy źzat minimális v éte|ár a: 1 6 1 . 52 5'000, - Ft.

Apá|yázat bírálati szempontja: a legmagasabb vételár.

Az érvényes pá|yázatra vonatkozó kikötés: az iĺgat|anokľa csak együttesen teheto éruényes aján|at.

II. A beterjesztés ĺndoka

A pá|yázat eredményének megállapítása, valamint az uj pźiyázat kiírásával kapcsolatos döntés
meghozata|ára a Képviseló{estület jogosult, tekintettel arra, hogy azíngat|an értéke meghaladja a l00
millió Ft-ot'

III. A dłintés cé|ja, pénzügyĺ hatása :

A dontéssel az onkormźnyzat a Corvin Sétány Pľogram megvalósítása során kitűZött és vállalt
kotelezettségeit telj esíti.

Az onkormányzat számára pozitív hatás, a lakások és helyiségek elidegenítése esetén lesz,
amennyiben apáIyázatra érkezik aján|at, és az e|járás lezárása érvényes és eredményes lesz. A2016.
évi költségvetésben az ingatLan érétkesítésből 75.000 e Ft bevétel lett tervezve.

A dontés meghozatalafedezetęt nem igényel.

IV. Jogszabályi ktirnyezet

Az onkormźnyzatvagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66lfo|2. (Xil.
13.) önkormányzati rendelet ló. $ aa) ponlja alapján, a Képviselő-testület a tulajdonosi joggyakorló a
100 millió Ft feletti értékű vagyon tulajdonjogának és émékhatfu1ól fiiggettenül az onkormźnyzat
törzsvagyonába l'zrtozo - elidegeníthető - vagyon tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos döntés
meghozata|ánáI.

A versenye ztetési eljárás lebonyolításának részletes szabályaira az onkorm ányzat tulajdonában álló
ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetési szabá|yairől
szô|ő 47/2012. (I. |9.) számű Képviselő-testtileti határozat irányadó.

A Versenye ztetési SzabáIyzat l 1. pontja értelmében: A nyilvános versenyeztetési eljárás kíirástikozzé
kell tenni:

a) a Polgáľmesteľi Hivatal hiľdetóüĺbláján,
h\ ĺ T 'ehnnwn|itÁ íiorrFé|fnoeĺ1Äsre ązn'lcĄ|ő he|wiséoeihen-^'-- -oJ
c) a Józsefuáľos címĺĺ lapban,

d) az onkormányzat és a Lebonyolító internetes honlapján,
e) az onkormányzat és a Lebonyolító rendęlkezésérę álló egyéb internetes hirdetési portálokon,

Đ az a) _ e) pontban foglaltaktóI túlmenően a Kiíró döntése szerinti más helyen illetve módon.

A Versenyeztetési Szabá|yzat
valamint a megjelentętés és az

kell eltelni.

A Versenyeztętési Szabá|yzat
haladhatja meg a vagyontárgy
térni.

|2. pontja szerint, a |riľdetmények kifiiggesztésének idotaľtama,
ajánlatok benyújtásának határideję kozott legalább 15 munkanapnak

13. ponda szerint a hirdetmények kozzétételének kĺiltsége nem
forgalmi éĺékének az I oÁ-át. A Kiíľó döntése alapján ettol el lehet

A Versenyeztetési Szabtiyzat74.pontjaa|apján a minimális véte|árat, ha ďKiíró másként nem dönt
a) első ízben az ingat|an éftékbecslésében megállapított forgalmi éľték l 00 %o-aképezi,
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b) második pá|ýzat esetében az ingat|an értékbecslésében megállapított .forgalmi érték 75 yo-a

képezi, ha az első áľverés azért vo|t sikeľtelen, melí az árverés megkezdését megelőzően senki
nem regisztráIt,

c) harmadik árveréstől az ingat|an értékbecslésben megállapított forgalmi éľték 50Y,-a képezi, ha a
második árverés azéĺ vo|t sikertelen, meĺt az áľverés megkezdését megelozően senki nem
regisztrált.

Fentiek alapján kérem a Tisĺelt Képviselőtestiilet' hogy a pá|yźuattal kapcsolatos dĺintését meghozni
szíveskedjenek.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy :

l.)a Budapest VIII., Tömő u. |6. szám a|atti,36f59l0lAl|,3625910lN4,36f59ĺ0lAl5,3625910lN],
36259l0ĺNI0, 36259l0lN|1, 36259l0lN|'f, 36259l0lN|3, 36259l0/N|8, 3625|9ĺ0lN19,
36f5910tN20, 36f59t0tN23, 36259101Nf436f59101N26, 36f59101N2'7, 36259101Nf8,
3625910lNf9, 36259l0lN30,36259l0lN3|,36f59l0lN32 bĺsz.-is' lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek elidegenítésérekiíĺpáIyázatot érvényesnek és eredménýelennek nyíIvánítja.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľido: 2016. április 7.

f.) hozzźĘáru| a Budapest VIII., Tömo u. 16. szám a|atti,3625910lA11,3625910lAl4,3625910lA/5,
3625910/N7, 36259t0tNr0, 36f59l0lNrI, 36f59l0lN12, 36f59l0lN13, 36f59l0lNrg,
36f59l0/NI9, 36f59l0lN20, 36f59l0lNz3, 36f59ĺ0lNf436f59l0lN26, 36f59l0lN/27,
36f59l0lN28,36259l0lN29,36259l0lN30,36f59l0lN3I,36f59l0lN32 hĺsz.-tĺ lakások és nem
lakás cé|jára szolgá|ó helyiségek nyilvános, egyfordulós pźiyázat útján történő egyĺittes
elidegenítéséhez'

Fele|ős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľido: f0|6. ápriIis 7 .

3.) elfogadja ahatározat me|lékletét képező, a Budapest VIII., Tömő u. l6. szám aIatti,3625910lAlI,
3625910lN4, 36f59l0lN5, 3625910lN7, 36f59l0lN|0, 36f59/0/N||, 3625910ĺNI'f,
362s9tjtN13, 36L59l0tNt\, 36f59l0lNt9, 3625910/Nf0, 36f59l0lNf3,
36259/0/Nf436259t0tN26, 36259t01N27, 36f59l0lNf8, 36259/0lNf9, 36f59101N30,
36z59lďlN31, 36259lo/N32 Ílĺsz-u lakások és nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek egytittes
elidegenítésére vonatko ző pá|yázati felhívást az a|ábbi feltételekkel:

a) a minimális vételár: 16l.525.000,- Ft,

b) a pá|yázat birá|atiszempontja: a legmagasabb megajánlott vételár,

c) a lakásokľa és nem lakás céIjára szolgáló helyiségekre csak egyĺittesen tehető érvényes ajánlat.

Felelos: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. ápr1|is 7 .

4.) apá|yázati felhívást a Képvise|ő-testület 4.'lĺf0|5. (II. 19.) számuhatározatában foglaltak szerint
Íeszikozzé.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ.. vagyongazdálkodási ígazgatója
Hatáľido: 2016. áprí|is 7 ,

5.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, a versenyeztetési eljárás lebonyolítására, és a
pá|yázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselĺĺ-testiilet e|é jőváhagyás végett.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zft. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l6. iúlius 1.
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A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Józsefuárosi GazdáIkodźsiKozpontZrt
A lakosság széles körét érintő dcjntések esetén az e\őterjesńés elokészítőjének javaslata a kozzététe|
módjára: a honlapon

Budapest, 2016. március 29.

Töľvényességi ellenoľzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából: (

J, /ry,,k.V ąą./ 
d;. Ir7észár Erika /:

a|jegyző

Me|lélĺlet: pá|yázatidokumentáció

A
dr. Pesti Ivett

igazgatőság elnöke

/
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PáÄyázati felhívás

A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testtiletének ......
számű határozata ďapjan nyilvános egyfoľdulós páIyźnatot hirdet a tulajdonźĺt képez(5
Budapest VIil.' 36259101N1, 36259101N4, 36259101N5, 36259101N7, 36259101N10,
3625910lNlI, 36259101N12, 36259101N13, 36259101N18, 36259101N19, 36259t0tN20,
3625910/N23, 36259101N24, 36259101N26, 36259101N27, 36f59101N28, 36259101N29,
36259l0llJ30, 36259l0lN3|, 36259l0lV32 hrsz.-,tĺ lakások és nem lakás céljaľa szolgáIő
helý sé gek |<lzźn ő|ag együttes elidegenítésére.

1. A pályázati felhív ás közzététe|e

A pźiyźzati felhívast a Kiíró a Versenyeztetési Szabátlryzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Fővaľos VIIL keľĺilet Józsefuiáľosi Polgármesteń Hivatala
hiľdetőtáblźljźn, a Lebonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefuĺĺľos című
helý lapban, az onkormányzat és a Lebonyolító honlapjĺán, továbbá az onkormányzat és a
Lebonyolítő szźmźna elérhető költségmentes hiľdętési felülęteken, egyéb ľendelkezésre álló
intemetes hirdetési portálokon teszi kózzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljrárást annak bármely szakaszźlban indokolás nélktil
visszavonni, és erľől köteles hiľdetméný kifiiggeszteni. A veľsenyeztetési eljarás
visszavonása esetén _ amennyiben a dokumentáciőt az ajanlattevő ellenérték fejében kapta
meg _ a Kiíľó köteles az ellenertéket visszafizetri. A pźiyźz'ati dokumentáció ellenéľtékét a
K7írő ezenkívĹil semmilven más esetben nern fizeti vissza.

2. Apá.Jyánatĺ kĺíľás adataĺ

Apáůyázat kiíľója:

A pá'Jy ánat lebonyolítój a :

Apá'tyázat jellege:

Apá.Jyá.zat célja:

Az imgat|anok minĺmális vételáľa :

Az ajánlati bĺztosíték összege:

Budapest Fővaĺos VIII. keriilet Józsefuarosi
Onkormanyzat (1082 Budapest, Baross u.
63-67.)

Józsefuĺíľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
(1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

nyilvános, egyforduló s pá|yźzat

tul aj donj o g átrvháuás (elidegenítés)

A' pá,1lyánati dokumentáció ľendelkezésľe 50.000,- Ft + ÁFA
bocsátása:

161.525.000,- Fr

16'152.500,- Ft. Az ajźn|ati biztosíték
befi zetésę csak magyaľ forintban telj esíthető,
értékpapinaI, gar anciaszerző dé s sel,
zá|o glar ggyal nem helyettesíthető.

Az aján|ati bĺztosíték beÍizetésének módja, átutalás, a Józsefuaľosi Gazdálkodási
szám|aszámz Központ Zrt. K&H Banknál vezetett

10403387-00028859-00000006 szám,Ú

Az ajánlati bÍztosíték
beéľkezésének hatáľĺdeje:

szźm|ájźra

beÍizetés 20|6. május 2. (héÍfő) 24 őra. Az ajźnlati

Äz ajánlLatok leadásának határidej e :

biztosítéknak a megjelölt hataľidőig a
bankszríml ár a meg kell érkeznie.

20|6. május 3. (kedd) 10:00 óra

A páiyázattal kapcsolatban továbbÍ Józsefuiírosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.
informácĺĺí kéľhető: Elidegenítési Iľodájan //
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A páůyánattal éľintett ĺngatlanok
megtekĺnthetők:

Az aján|atok b ontásának időpontj a :

Äz ajánlatok bontásának helye:

A pá.ilyázat eľedményét megállapító
szeľvezet:

A' pá.J.yánat elbíľálásának hatáľideje, és a
váľható eľedményhiľdetés:

Ä' pá|y ázati elj árás nyelve :

Tel.: 06-1-333-67811722 vagy |23 mellék,
06-t-216-6961

2016. április 11. (hétfő) és 2016. źlpnIis 29.
(péntek) közĺitt előzetes időpont egyeztetés
alapjĺín. Időpont egyeztetése a Józsefuaľosi
Gazdálkodási K<izpont Zrt. onkoľmĺányzati
HázkezęIő Irodájan lehetséges (1084
Budapest, Tavaszmező u.2,, Tel.: 06-1-210-
Ą9?8,06-1-f|0-4929)

20|6. május 3. (kedd) 10:30 óra

Józsefuáĺosi Gazđálkodási Kĺizpont Zrt..
l083 Budapest, Losonciv2.I. em. tźttgyalő.
Az ajźnlattevők a páIyźzatok bontásan jelen
lehetĺrek.

Budapest Fővĺĺľos VIII. kerület Józsefuaľosi
onkormanyzat Képviselő-testÍilete

20l6.július 1.

magyar

3. A pályázatta| éľĺntett ĺngatlanok:

A pá,|yázattal érintett lakások és nern lakás céljára szo|gźiő helyiségek kiürítése meg!örtént, az
ingatlanokľa vonatkozóan nincs érvényes bérleti, vagy hasznźlati szerződés, azok tiresen
kerülnek elidegenítésre, és a leendő tulajdonos részére biľtokbaadásra.

Az elidegenítést ÁFA nem terheli, mivel a lakások és helýségek elidegerutésére az
onkoľmán yzat az Áľe. körbe nem j elentk ezett be.

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- anemzeti vagyonľól szóló 20||. CXCVI tĺirvény 14. $ (2) bekezdése alapján a Magyar
Allamot minden elővásĺĺľlási jog jogosultat mege|oző elővásrárlási jog illeti meg. Az
elővásráľIási jog gyakorlásiíľa a Magyaľ Allam részére fennálló hatźnidíl az e|ővásźrlási jog
gyakorlásara felhívó értesítés postĺíľa adásanak napjától számitott35 nap.

- az egyes állami fulajdonban lévő vagyoĺltargyak önkoľmrĺnyzatok tulajdonba adásáľól
szóló |99I. évi ĐcilIl. tV. 39. $ (2) bekezdése alapjarĺ a Budapest Főviáľosi
onkoľmán yzatĺak elővásarlási j oga van.

- a tulajdonos Önkotmźnyzat a Corvin Zrt. javára szerződésen alapuló elővásĺárlási jogot
a|apított,amelyazingat|arl.nýlvantartásbanbejegyzésľekerült.

Eladó az ingat|anokat a fent megjelĺilt elővásarlási jog jogosultak elővásáľlási jo$ól lemondó
nyi|atkozatĺának kézhenĺéte|étő|, és a teljes vételáľ beéľkezésétől szźmítoľt 5 napon belül adja
vevő birtokába. Amennyiben az elővásarlásra jogosultak bĺĺľmelyike élni kívlĺn elővásaľlási
jogáva|' iĘy u adásvételi szerzódés elővásiĺrlásra jogosult és eladó között jön létre. Ez
esetben a beťlzetett ajźnlati biztosítékot eladó a nyilatkozat kézhezvételétől számított 15
napon belül visszautaIja a vevő részére. A befizetett összeg utrín elađó kamatot és bĺármely
jogcímen igényelt költséget nem fizet.
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4. A pálily átzat cé|ja, taľtalma

Az elidegenítésre keľtilő lakások és nem lakás céljaľa szo|gźiő helyiségek a Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefuiíľosi onkormźnyzat kizarólagos tulajdonát képezik, elidegenítésükre a
nemzeti vagyonról szőIő 2011. évi CXCVI. fr., d Budapest Józsefuarosi onkormányzat
vagyonaról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaľól szóló 66/2012. (XII. 13.)
önkormányzati ľendelet, valamint a Képviselő-testĹilet 4712015. (II. 19.) szźm,ű hatźrozata
(Vers enyeztetési szab źiy zat) vonatkozik.

Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő a vételaľat

- egyösszegben, készpénzben, vagy

- banki hitel felhasznźiźsź..val fizesse meg.

A nyeľtes pá|yaző köteles a pźůyźzat elbírálásaľól szóló értesítés kézhezvételét kĺivető 15

munkanapon belül adásvételi szeľződést kötni.

Vevő a vételaľ

- egyösszegben történő megfizetésę esetén _ az ajźlĺiatí biztosíték összegével csökkentett _
véte|źrat legkésőbb azadásvételi szeľződés megkötésével egyidejűleg eladónakmegťlzeti,

- banki hitel felhasznźůása esetén, az adásvételi szerzódés ftiggőben taľtással kęrül
megkötésre. A foglaló ĺisszegével csökkentett vételźr kiegyenlítéséľe vevőnek 90 nap áll
ľendelkezésére. Az eladó a fulajdonjogbejegyzésére vonatkoző hozzájaľulását a teljes
vételĺáľ beérkezését követő 5 munkanapon belüladja ki vevő részére.

Az ingatlan birtokbaadásanak időpontja: az elővásarlási jog gyakorlásaľa vonatkozó
ĺyi|atkozatkézhezvételétől, és a teljes vételĺáľ beérkezését kĺivető 5 munkanap.

Az adásvéte|i szerződés megkötésével kapcsolatban felmeľülő k<iltségek:

. |.670,- Ft/személy lÜn el3arasi díj,

- 5.500,- Ft + ÁFA eljĺáľási díj,

- 6.600,- Fťingatlaďügylet fiildhivata|ieljarási illeték.

A Kiíľó felhívja apźiyázok figyelmét, hogy a vételiĺrat ÁFA nem terheli.

A Kiíró kiköti továbbá, hogy

a) a nyeľtes ajanlattevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljaľás soľon
k<ivetkező helyezettj éve| szerzodést kötni,

b) jogosult atta, hogy a versenyeztetési eljráľást eredménýelennek nýlvĺínítsa,

c) sztikség esetén az ajanlattevőtől az ajźn|at lényegét nem érintő technikai-foľmai
kéľdésekben írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásáva|, hogy az ajźtn7attevő
ezze| kapcsolatos írásbeli vźiasza semmilyen formában nem eredményezheti a
veľsenyeztetési eljárásban tett ajánlatában megfogalmazott fe|tételek olyan megvźůtozásźtt,
amely az éľtékelés soľán a beérkezett ajanlatok soľľendjét módosítaná.

d) a Ptk 6:74. $ (2) bekezdése alapjrán, a pá|yźnati felhívásban foglaltaknak megfelelő,
legkeđvezőbb ajánlattevővel szemben is fenntartja a jogźú arľa, hogy ne kĺissön szerződést.

Az ajánIattevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíró

a) az aján|attételi hatáľidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, arit _ az
indok megjelölésével _ a Kiírás kĺjzlésével megegyező helyeken, az ereďeti benytijtási
hatríľidő lejfuta előtt legalább 5 nappal kötęles hirdetményben megjelentetni;

//
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b)

c)

d)

e)

jogosult az ajźtn|attételi felhívását az ajánlattéte|i hatáľidő előtt visszavonni, de erről a
kiírás közlésével megegyező módon aZ ajánlattételi hatáľidő lejrĺľta előtt köteles
hirdetméný megj elentetni,

a pźůyźnati biztosítékot a kiírás visszavonása, az eljaľás eredménýelenségének
megállapítása esetén, illetve _ az ajarůatok elbírálását kĺĺvetően _ a nem nyertes
ajrĺnlattevők részére 15 munkanapon belül visszaťĺzeti,

az ajźln|ati biztosíték utián kamatot nem ťlzet, kjvéve, ha a visszaťlzetési hataĺidőt
elmulasztja,

a nyeľtes ajánlattevő esetében a beťlzetett biaosítékot az ajźn|attevő źita| fizeteĺdő
vétel áľb á b eszźtmitj a,

Đ nem fizeti vissza a nyertes által teljesített biztosítékot, ha a szerződés megkĺitése a
nyeľtesnek felróható vagy érdekkĺiľében felmerĹilt okból hiúsul meg. A vevőnek felróható
ok az is, ha avéte|árat banki hitel felhaszná|źsźtva| kívanja kiegyenlíteni, de a banki hitelt
hatáńdőben nem kapja meg' vagy az a ťlzetési hatĺĺridő napjĺának 24 oráig nem éľkezik
meg eladó bankszáml áj źlt a.

5. Az ajánlat benyújtásának előfeltételeĺ

Az aján|at benyujtásának elengedhetetlen feltéte|e az ajariati bizosíték hatĺáľidőig töľténő
befizetése.

A Kiíró az aján|ati biztosítékot a pźiyź,zati felhívás visszavonása, az e|járás
eredménýelenségének megállapítása esetén, illetve _ az ajárlatok elbírálását követően _ a
nem nyeľtes ajánlattevóktészére kdteles 15 munkanapon belül visszaÍizetni.

A pá|yźnaton való részvétel további előfeltétele, hogy az aján|attevő megismede a pá|yazat
tárgyźi, az ajánlattétel feltételeit _ vagýs a pźiyźnatí dokumentációt _ és azt magára nénle
kcitelezőnek tekintse.

A nemzeti Vagyonĺól szőIő 20|1. évi CXCVL törvény 11. $ (10) bekezdése a|apjźn, a
páiyázatoĺ csak átlátható szervezet vehet részt.

Az aján|at benyújtási hatándő leteltét követően ajén|atot a Kiíró nęm vesz át.

6. A pályázaton tiiľténő ľészvétel feltételei

Azajánlattevőrésztvehetapźiyźnatonamennyiben:

a) az ajźn|atí biztosíték <isszeget hatráľidőben megfizeti, és az beérkezik a Kiírő źital
megj el ölt b aril<szźlmlár a,

b) az ajźn7atok leadásĺĺnak határidejéig az ajánl,atáibenýjtja.

7. Az ajánlat taľtalmĺ követelményeĺ

Az aján|attevőnek:

a) az ajźln|atban közölnie kell a nevét/cégnevét, |akcímét/székfie1yét,
adőszámźtt/adóazonosító jelét, cég esetében cégsegyzékszźtmźń, képviselőjének nevét és
elérhetőségét, bankszámlaszźlmźú, az elektronikus levelezési címét, ha ilyennel
rendelkezik.

b) az aján|athoz csatolni kell az ajánlati biztosíték befizetésérőI sző|ő visszavonhatatlan
banki áfutalást vagy abankszrímla kivonatot.

c) az ajźn|atban nýlatkoznia kell arról, hogy vá||a|1a a Pźĺ|yźzati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leíľt szeľződéskĺitési és egyéb feltételeket,\, I!,ir. I
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đ) az ajttĺ|atban nýlatkoznia kell aľról, hogy rá vonatkozőan a20I5. évi CxLm. törvény 62. $

és 63. $-ban fogla|tÝ'lzźrő kĺirĹĺlmények nem állnak fenn.

e) az aján7atban nýlatkoznia kell arról, hogy adó és adók módjara behajthatő kóztaftozása
nincs. E nýlatkozat mel|é kell csatolnia a NAV igazo|ását aĺľól, hogy nem á11 fenn
koztartozása.

Đ az ajánlatban nýlatkozĺĺake|| aĺľól, hogy Kiíróval szemben bérleti đíj tartozása nincs,
továbbá a Kiíróval szemben szerződésbęn vállalt és nem teljesített kĺitelezettsége nincs.

g) az ajáil'atźůloz csatolni kell a táľsaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatźt és a
tarsaság képviseletére jogosultak aIźtirási címpéldanyának eľedeti pé|őźnyźlt vagy hiteles
másolatát.

h) az ajźlĺ|atban nyilatkoznia kell aľról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-,
illetve felszámolási elj aľás nincs folyamatban.

Đ az ajźn|atban nýlatkozniakęIl arról, hogy anemzeti vagyonról sző|ő 201'1. évi CXCVI.
törvény 3. $ (l ) bekezdés 1. pontja szerint átlréńhatő szervezetnek minősül.

Az ajiĺnlattevőnek a pá|yźuati eljaĺás soriĺn benyújtott ajźln|atźú,, továbbá az ajźnIat
mellékleteként benyújtott valamennyi nyilatkozatźi cégszenĺ aláírással kell ellátnia. Cégszeru
a|áírás során a cég képviseletéľe jogosult szeľné|ylszemélyek a táľsaság kézze|, vagy géppel
írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve a|źĺ nevétlnevtiket önállóaďegyĹittesen ir1a/irJźk. a|źI

a hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően.

A Lebonyolító ajĺínlott, téľtivevényes levélben, hatĺĺridő kihĺzésével felszólíthatja az
ajźn|attevót az ajźn|atta| kapcsolatos formai va1y taľtalmi hirĺnyosságok pőt|źsáľa,
amennyiben a szfüséges nyilatkozatokat, igazolásokat nem megfelelően, illetve nem teljes
kĺiľiĺen csatolta. Amennyiben az ajźn|attevő a felhívás kézhez:lételét követően az abbarl
megielölt hatáľidőre ahiarrytnem' vagy nem teljes körűen pótolja, űgy aján|ata a hianypótlási
határidő elteltének napjét ktivető naptól érvénytelennek minősül, és a pá|yazat további
részében nem vehet részt.

A Lebonyo|itő a hianypótlási felhívásban pontosan megjelölt hianyokľól, a hiänypótlási
hatĺáridőről egyidejrĺleg, közvetlenül, íľásban ktiteles tájékonatnĺ az összes ajĺínlattevőt.

A hiánypótlás nem terjedhet k'ĺ az ajźnlat módosításaľa.

Nincs helye I'llarrypćft|ási felhívás kibocsátásának, és az ajźnlattevó ajźnlata éľvénytelennek
minősül, amennyiben

a) az ajtnlatibiztosíték összege apá|yázatíkiírás 2. pontjábarlmeghatározott hatĺíridőn belül
nem kerĹil jóváírásra a Kiíró bankszámláján,

b) nem jelöl meg vételáľat.

Amennyiben ajanlattevő nem jelöli meg a vételaľ megÍizetésének módját, Kiíľó úgy veszi,
hogy azt az adásvéte|i szeruodés megkötéséig egy összegben fizeti meg.

8. Az ajánlat foľmai követelményei

Az ajźlnlattevőnek ajánlatźú, egy eredeti és egy másolati példrĺnyban kell elkészítenie,
felttintętve az aďott példanyon az ,,Etedetí ajźn|at" és ,,Másolati ajźn|at'' megielölést,
melyeket ktilön - kĹilön séľtetlen. lezrĺrt borítékban kell benyrijtania. A példanyok k<izötti

eltérés esetén az eredetl pétdány érvényes.

Az ajźnlat első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitöltött ,'Jelentkezési lapot'', a második
oldalon a kitciltĺĺtt ,,Ajiínlati összesítőt'', külĺjnös tekintettel a megajánlott vételaľ és
megÍizetési módjanak megjelölésére. Ezt k<ivetően kell elhelyezni az ajźn|ati felhívás
mellékletét képező éľtelemszenĺen kitĺĺltcitt nyilatkozatokat, valamint a7 . pontban rész|etezetĺ
valamennyi dokumentumot. Az ajźnlattevőnek kĺjzölnie kell a benffitó nevét, lakcímét /
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(szélĺüelyét), ahová a péiyázati eredmény közlését kéri, továbbá azt a banksziímlaszámot és a
bankszĺámla kedvezményezeĄének nevét illetve más azonosítőját, ahova az ajźn|atibiztosíték
(banatpénz) visszautalását kéń, amennýben nem nyerte se a páIyázatnak.

Az ajánlat és az iisszes melléklet mínden oldalát _ összefüzve, az qldąLak számának
dokumentálásával _ folyamatos számozással kell etlóni.
Az iratokat magyar nyelven, |ezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton)
kell benýjtani. A borítékra ktzárő|ag apźiyźnattárgyáúkell ráínri, az a|ábbiak *"J.i''t.

,oBudapest VIII. keľĺilet, Ttimő u. 16. szám alatti lakások és helyiségek elidegenítése,,

A Lebonyo|itő |ezźtrat|an vagy sérĹilt borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az ajźn|attéteti
hatĺáľidőn tul benyrijtott ajánlatot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az ajźlĺl|attevő a pá|yźnati eljarás báľmelyik szakaszźtban meghatalmazott ifiján
jźr e|, a teljes bizonyítő erejű magánokiľatba foglalt meghatalmazás erédeti pétđanyáĺ is
mellékelni ke|I az aján7athoz. A polgĺáľi perrendtaľtás ról sző|ő |95f. évi III. tĺ!ľvény 196. $-a
szeľint a teljes bizonyító erejiĺ magánokiľatnak az a|ábbi feltételek valamelyikének kell
megfelelnie:

a) a kiállító az okíratot saját keztĺleg írta és alźtirta;

b) két tarń az okiraton a|áirásával igazo|ja, hogy a kiállító a nem źita|a íľt okiľatot előttiik
írta a|á, vagy aIźtírását előttiik sajátkezú a|áírásźnak ismeľte eI; az okiľaton a tanfü
lakóhelyét (címét) is fel kell tiintetni;

c) akiá|Lítő a|áirásavagy kézjegye u okiľaton közjegyz(5 által hitelesítve van;

d) a gazdá|kodő szervezet éita| ilz|eti köľében kiállított okiľatot szabźiyszerűen a|áírtźk;

e) ügyvéd fiogtanácsos) az á|ta|a készített okirat szabá|yszeru ellenjegyzésével bizonyítja,
hogy a kiállító a nem áita|a íľt okiratot előtte írta a|á' vagy alźirźlsát előtte saját kezii
aláirásźnak ismerte 9l, illetőleg a kiéů|itő minősített elęktronikus a|źftásétva| a|áírt
elektronikus okirat tarta|ma azigyvéd' źLIta|készitett elektľonikus okiratéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektľonikus aláírást helyezett el.

Az ajźn|attevő gazdá|kodó szervezet, a péiyénati eljaľás sorĺán nevében nyilatkozatot a
cégjegyzékben feltĹintetett képviseleti joggal ľendelkező személy, vagy e személy
meghatalm azottj a tehet.

9. Az ajánlat módosítása

Az ajarlattevó az aján|attéte|i hatáľidő |ejártaig módosíthatj a vagy visszavonhatja páiyazati
ajźn|atát, az ajźnlattételi hatáľidő |ejártát követően azonban a benýjtott ajźnlatok nem
módosíthatók.

Az aján|ati kdtöttség az aján|attételi hatrĺridő lejríľtĺának napjával kezdődik.

10. Ajánlati kłitöttség

Az ajźn|attevő legalább 60 napig terjedő ďján|ati kdtöttséget k<itęles vállalni, ame|y az
ajánlattételi hatráridő lejártrĺnak napjával kezdődik. Az ajáĺiattevő köteles nyilatkozni, hogy
amennýben a Kiíró az ajĺĺnlatok eredményének megźi|apítására vonatkoző hatźrld(jt
elhalasztotta, tlgy vá||a|ja az ajánlati kötöttség meghosszabbitásźÍ a pźiyźnat eredményének
megállapításiĺra vonatkozőhatfutđő elha|asztźtsának napjai szźlmźlva| megegyezően.

Az ajźtnlati kötöttség hrta|mźtnak meý.ntározásźlra a Polgári Törvénykĺinyv rendelkezései
irźnyadőak. kĹilönös tekintettel a 6:64. $-ra.
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Az ajánlat olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely a törvény a|apjźn
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tartalmazza' s egyéľtelmiĺen kiťúnik belőle, hogy
az abban foglaltak ügyletkötési akaľatot tiikröznek, tehź./- a nýlatkozó _ ajźn|ata elfogadása
esetén _ aztmagáranézve kötelezőnek ismeń el.

Az aján|ati kĺltöttség ań. je|enti, hogy ha a másik féI az ađott időhataron beltil az ajtn|atot
elfogadja, a szeruodés a törvény rendelkezése folytán létľejön. Az ajźnlat megtételével tehát
ftiggő helyzet alakul ki, amely az ajfuúati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötottségének ideje alaÍt aján7atát visszavonja' a
befizetett ajĺínlati biztosítékot elveszti.

A Kiíró az ajánlati biztosítékot a ptt|yźzati felhívás visszavonása, az eljarás
eredménýelenségének megtĺ||apítźtsa esetén, illetve _ az aján|atok elbírását követően _ a nem
nyeľtes ajĺĺrrlattevők részére köteles 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíró az ajźn|atí
biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve,haavisszafizetési hataridőt elmulasztja.

1 1. A pá'Jyízatok bontása

A pźiyźľ;ati ajanlatokat tarta|maző zźrt bontékok felbontását a Lebonyo|itő végzi a pźůyźľ,ati
felhívásban megielölt időpontban. Az ajźn|atok felbontásán, a Lebonyolító képviselőjén kívül
az aján|attevők, illefue meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot
me gfel el ő en ( szemé ly i igazolv ány, me ghatalm azás) igazolni ke l l.

Az ajánlattevők a bontás időpontjáľól külĺjn éľtesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán
jelen lévők jelenlétiik igazoltĺstlrajelenléti ívet íľnak ďá.

Az ajĺĺnlatok felbontasakoľ a Lebonyolító ismeľteti az ajránlattevők nevét, lakóhelyét
(székłlelyét)' az titaIuk felkínált vétęIźr ajźn|atot, avéte|źtr megfizetésének módját.

Az ajźnlattevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

i A Lebonyolító az ajźnlatok felbontásárőI, az ajĺĺnlatok ismeľtetett tarta|márőIjegyzőkönyvet
i készít, amelyet az ajźn|attevőknek erre vonatkoző igény esetén átad, illetve megktild. A

jegyzőkĺinyvet a Lebonyolító képviselője és a jegyzőkdnywezető írja a|á, és a bontáson

. 
*egielent ajánlattevők közĹil kijelöltek, pedig aláíľásukkalhitelesítik.

] 12. Apá.tyá.zat éľvénytelenségeinek esetei

l A Lebonyolítő az ajźnlatok bírálatakor megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénýelenek, és ez
a|apján tesz javaslatot a Kiírónak az ajźn|atok érvénýelenségének megállapításźtra. A Kiíró

. érvénýelennek nyilvĺínítja az ajánlatot,ha

a) azt a kiírásban meghatźnozoIt, illetve szabá|yszeruen meghosszabbított ajĺĺnlattételi
hataridt3 után nyújtottak be.

b) azt o|yan ajĺĺnlattevő nyújtotta be, aki az onkoľmźnyzatta| szembeni, korábbi fizetési
i kötelezettségét ftely adó, bérleti díj' stb.) nem teljesítette.

l Đ az ajźĺl7attevő a biztosítékot nem, vagy nem az e|őirtak,ĺlak megfelelően bocsátotta
. rendelkezésľe.

i al a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem' vagy nem az előírásnak megfelelően
l csatolta, ideéľťve, ha az ajánlattevő nem csatolta arrő| szóló nyilatkozatźú, hogy nincs
i t<öztartozása (adó-, vám-, tĺársadalombiztosítási jĺárulék és egyéb, az á|Ianhźntaľtás más

i ďrendszereivelszemben fennálló fizetési kötelezettsége).

e) az ajanlat nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az ajźn|aÍtevő nem
tett a kiíľásban foglaltaknak megfelelő ajrĺnlatot.

/,7ĺ
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g) az ajánlattevő a hianypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes könĺen tett
eleget.

h) olyan ajánlat érkezeĺI, amely a meghataľozott ťĺzetési feltételektől eltérő ajánlatot
tartalmaz.

Az e|jétrás további szakaszában nem vehet részt az, aki a)-h) pontokban foglaltak szerint
érvénýelen p á|yázati aj ánlatot tett.

13. A páiilyánatl ajánlatok elbíľáIása, az e|bírá|áls szempontjaĺ

A pá|yźzati ajrínlatokat a lehető legľövidebb időn belül el kell bírálni. A péůyźľ:at
eredményének megállapitźĺsáravonatkozó hatĺĺridő egy alkalommalmeghosszabbíthatő, Az,ttj
hatláľidőről, illetve annak fiiggvényében az ajrínlati kötöttség időtaľtam'ínak
meghosszabbításáról a Lebonyolító koteles ajánlott levélben tźtjékoztatĺĺ az ĺisszes pá|yźnőt.

A Lebonyo|ítő apźiyźnati felhívásbanmegllatározott ffiékelési szempontok alapjĺán bírá|ja eL
és rangsoro|ja az éľvényes pá|yazati ajránlatokat, szfüség szeľint szakértők bevonásával.
Az e|bírá.Játs fő szempontja:

. az ajánlott vételár tisszege.
A Kiíró a pźtlyźtzati felhívásban igényelt iratokon és adatokon tulmenően is jogosult
megvizsgální az ajád,attevők alkalmasságát a szerzőđés teljesítésére, és ennek soriĺn a csatolt
dokumentumok eľedetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíró szfüség esetén az ajźnlattevőtől az ajźnlat lényegét nem érintő technikaĹformai
kérdésekben, írásban felvilágosítást kérhet annak előľebocsátásélval, hogy az ajén|attevo
pźiyénő ezze| kapcsolatos írásbeli vźiasza semmilyen formában nem eredményezheti az
ajźtn|atźtban megfogalmazott fe|tételek olyan megvá|toztsát, amely a pá|yźnat sorĺĺn a
beérkezett ajłánlatok soľľendjét módosítaná. A Kiíró a felvilágosítás kéréséľől, és annak
1.arta|mźrő| haladéktalanul írásban értesíti a tĺibbi ajĺĺnlattevőt.

A pállyálzat nyertese az, aki a pźtlyźnati felhívásban rógzített feltételęk teljesítése mellett a
vételar összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennýben a legmagasabb vételárra több
ajtnl'at is érkezik a pä|yázat lebonyolítój a az azonos ajiĺnlattevőket behívj a és az addigi
legmagasabb véte|árat megajánló ajanlattevőknek lehetőségiik' van a véte|źma licit
formájában rijabb aján|atot, ajĺánlatokat tenni. Az induló vételáľ a beérkezetÍ legmagasabb
vételáľ ajćn|at, a licitlépcső 10.000,- Ft, azaz tizezer foľint, negatív licit nem lehetséges. A
licit nyeľtese az) az ajźn7attevő, aki a legmagasabb összeget ajźn|ja.

A versenýárgya|ásrő| jegyzőkĺinyv készül, amelyet a Lebonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzőkönyvvezeto, a lebonyolító jogi képviselője és az ajánlattevők jelen lévő képviselői
imaka|á.

A Lebonyolító az ajánlatok értékeléséről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: értékelési
j egyzőkĺinyv) készít, amely tarta|mazza:

a) apá|yźnati eljárás rĺivid ismertetését, abeérkezett ajĺánlatok szálmát,

b) abeérkezett ajánlatok rövid éľtékelését,

c) a legjobb ajźn7atra vonatkozó javaslat indokait,

d) az e||enérték (vételár) megllatźlrozásanak szempontjait (ideéľtve a véte|źrat befolyásoló
kötelezettségvállalásokat),

e) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ adöntésekindokát,

g) a pźůyźaati eljarás eredményének ĺisszefoglaló értékelését, az e|só két helyre javasolt
pźtLyáző megjelölését,ha erre mód van,

h) abírá|atbarlközľemiíködők által fontosnak taľtott kĺirülményeket, tényeket.

\,,\
/ią



14. osszeféľhetetlenség

A pźiyźnati eljaľás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a pá|yźzatok
elbírálásában olyan teľmészetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjfü vesz részt, aki
maga is aj rínlattevő, vagy

a) annak közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. $ (1) bekezdés 1. pont),

b) annak munkaviszony alapjan felettese, vagy alkalmazottja,

c) annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatoj a, vagy foglalkoztatottja,

d) ha bĺĺľmely oknál fogva nem vaľható el tőle azld;gy elfogulatlan megítélése.

15. A páiyázati eljáľás éľvénytelenségének és eľedménytelenségének esetei

Érvénytelen a pá1ryázatr elj arás, ha

a) apźůyźnat elbírálásakor az összeferhetetlenségi szabályokat megsértették,

b) valamelyik ajĺánlattevó az eljĺĺľás tisńaságát vagy a ttibbi ajánlattevő érdekeit súlyosan
séĺtő cselekméný követ el.

A kiíró eredménýelennek nýlvríníthatja az eIjźrźnt,ha
a) nem éľkezett ajźnlat,
b) kizźlrőIagérvénýelen ajĺánlatok érkeztek,
c) az egyik ajźn|attevő sem tett apáIyazati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot,
d) a kiíró az e|jétrás érvénýelenítéséről dĺjntött.
Eredménýelen eljarás esetén a kiíľó dönt a további vagyonügyleti eljárásról.

16. Eľedményhĺľdeté s, szerződéskiités
Apá|yźnat eredményéről a Kiíľó legkésőbb 2016.júlĺus 1. napjáig dönt, amelyről
Lebonyolító 15 napon beltil valamennyi ajanlattevőt írásban énesíti.
Kiíľó a pá|yźnat nyeľtesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghatźltozottak szerint

adásvételi szerződést ktjt.

A nyertes pá|yźnő visszalépése esetén az eladő jogosult apá|yźzati eljrĺrás soron következő

helyezettjével adásvételi szerződést kötni, amennyiben a pá|yazat eľedményének

megál l apításakor a második legj obb aj źn|at me ghatźr ozásra k ertilt.

A nyeľtes ajánlattevő esetében a beťlzetett biztosíték az ajźn|attevő źĺIta| fizetendő vételar
cisszegébe beszámításra keľül, azoĺbanha a szetződés megkötése az ajánlattevőnek felróható,
vagy érdekkĺirében felmeľĹilt más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biztosítékot eIveszti. Az
elvesztett biztosíték a Kiírót illeti meg.

17. Egyéb ľendelkezések

Az ingatlan megtekinthető a Kiíľás 2. pontjában megjelölt időpontban, ďe a megtekintés előtt
két nappal a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Kĺizpont Zľt. onkoľmáĺyzati Házkezelő Irodájának
munkatiĺrsával telefonos egyeztetés szfüséges a következő telefonszźtmokon: 06 1 2|0-4928,
270-4929, 21 0-4930, 210 - 47 66.

Az ajánlattevő az ajĺínlatok felbontasáig kdteles titokban tartani az ajźlĺůatźnak tarta|mát,
továbbá a Kiíró źńta| a részletes dokumentációban vagy bríľmely módon ľendelkezésére
bocsátott minđen téný, információt, adatot köteles bizalmasan keze|ní, arról tájékoztatást
harmadik személynek nem adhat. Ez a tilalom nem terjed ki a finanszíroző bankkal és

konzorciális ajánlat esetén a ľésztvevőkkel való kapcsolattaľtásľa. Ha az ajániattevó vagy az
érdekkörében á11ó más szemé|y a pá|yźzat titkosságát megsértette, a Kiíró az ajźnĺratát

érvénýelennek nýlvĺánítj a.
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A Lebonyo|ítő az ajánlatok tarta|mát a pá|yázat |ezźrásáíg titkosan keze|i, taľtalmukról
felvilágosítást sem kívĺilállóknak, sem apźiyźzaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajźnlatokatl<tzárő|ag elbírálásrahasznźůhatja feI, más célú fe|hasznä|ás esetén az
aj ánlattevővel külcjn meg kell alľól állapodnia.

A Kiíró a palyazati e|járás soriĺn készített jegyzőkönyveket, dokumenfumokat köteles 5 évig
megőizsi, továbbá ilyen jellegu ellenőrzés esetén az eI|enoruést végző szerv) személyek
rendelkezésérę bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabá|yozott kéľdésekben a Budapest Főváros VIII. kerĹilet
Józsefuarosi onkoľmanyzat Képviselő-testtiletének 47/20|5. Gí. 19.) szźĺrń hatärozata,
valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok ręndelkez éseí az irĺĺnyadóak.

Budapest,2016.
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkorm ányzat

nevében e|jźtrő Józsefüarosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.
v a1y on1azdálkodási igazgatő sk.

Mel1ékletek:
1' szźlmű'melléklet:
2. szźtm,Úmelléklet:
3. szźtmu melléklet:
4. számímelléklet:

5. számú melléklet:

6' szźtmvmelléklet:
7. számimelléklet:
8. szźtmumelléklet:
9. szźtmll melléklet:

10. szátmumelléklet:
11. számumelléklet:
12. szźlműmelléklet:

Jelentkezési lap
Ajĺánlati összesítő
Nýl atkozat végel szĺĺmolásról, csődelj ĺíľásľól, felszĺĺmolásľól
Nýlatkozat a pá|yźzati feltételek elfogadásáľő|, szeruődéskötésről,
ingatlanszerzési képességről, ajźn|ati ktitöttségről
Nýlatkozat adó és adók módjríra behajthatő köztartozásrő|; Kiíróval
szemben fennálló tartozźstő|
Nýl atkozat p énnlgý alkalmas s ágró1
Nyilatkozat a kézbesítés helyéľől és a bankszámlaszĺĺĺnľól
Nyi latkozat átIáthatő szervezetrő l
Nyilatkozat a pźt|yézaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről,
állapotának megismeľéséről
Ađásvételi szerződés tervezet tulajdonj og fenntaľtással (egyĺisszegű)
Adásvételi szetzoďés tervezet tulajdonjog fenntartással (banki hiteles)
osszefoglaló a benyujtandó aján|at formai és taľtalmi
követelménveiről

'b.{

/t("
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Társaság neve, cégformája:

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mai|címe:

Statisáikai számjel:

Cégnyi|vántartási száma:

Adószáma:

Szám|avezeto bankjának neve:

BankszámIaszáma:

Képvise|őjének neve, beosztása:

Meghatalmazott nevel:

Te|efonszáma:

Fax száma:

E-mai|címe:

1. számú me||ék|et
Budapest Vlll. kerii|et, Tömő u. í6. szám alatti |akások és helyiségek elidegenítése

Jelentkezési lap

Budapest,

pá|y áző a|áírása/cégszerĹĺ a|áírás

.,(
źř ,/
,, 

4ę^
11

1 Meghata|mazott esetén



2. számú mel|é|et

Budapest Vl|t. kerület, Tömő u. í6. szám alatti |akások és helyiségek elidegenĺtése

AJÁNLATI osszesíró

A|u|írott...... ..............'(név/társaság neve) a
Budapest Vll|. kerület, Tömő u. í6. szám alatti takások és he|yiségei etidegenítěse táęyban kĺírt
pá|yázatra aján|atomat az a|ábbiakban fog|a|om össze:

Megajánlott véte|ár: .............'...Ft

A véte|ár megfizetésének módja:

Budapest,

pä|yázr a|áírásal cégszerű a|áírás

}ĺ
ľE12



3. számÚ me||ék|et

Budapest V|!l. kerület, Tiimő u. í6. szám alatti lakások és helyiségek elidegenítése

NY!LATKOZAT
végelszámoIásról' csődeljárásról, felszámolásról

Alu|írott..'... (társaság neve)
képvĺse|etében kijelentem, hogy a társaság

. végelszámo|ás a|att "á||/nem áll
o e||en csődeljárás fo|yamatban *van/nincs

. e||en felszámo|ásie|járás folyamatban *van/nincs.

Budapest,

pá|y ázi a|áírásal cégsze rű a |á í rás

A *-ga| megje|ö|t részné| a megfe|e|ő szoveg a|áhÚzandl.

/
o'łÍ .,rí3



4. számú me||éklet

Budapest V|!t. kerület, Tömő u. í6. szám a|atti lakások és helyiségek elidegenítése

NYTLATKOZAT
a pá|yázat| fe|tételek elfogadásáróI, szerződéskötésrő|, ingattanszerzési képességrőt, ajántati

kötöttségről

A|ulírott...'.. '.'. (név/társaság

neve) kijelentem, hogy a pá|yázat tárgyát rész|etesen megismertem, az Ąán|attétel fe|téte|eit, a
pá|yázati kiírást magamra nézve kote|ezően elfogadom.

Kije|entem, hogy Magyarországon ingat|anszerzésre jogosu|t vagyok.

Kijelentem, hogy a pá|yázati fe|hívásban fog|a|t 60 napos aján|ati kotottséget válla|om.

Budapest,

pá|y áző a|áir ásal cégsze rĹĺ a |á í rás

bĺ 14



5' számú me||ék|et

Budapest Vlll. kerület, Tömő u. í6. szám alatti lakások és helyiségek eIidegenítése

NY!LATKOZAT
kiíróva| szemben fennálIó tańozásról

A|u|írott (név) mĺnt a

. '. (társaság neve) vezető tisztségvise|ője

kije|entem, hogy az aján|attevőnek,

- Kiíróva| szemben tartozása (helyi ado, bér|etidíj stb) * van/ nincs;
- Kiíróva| szemben szeződésben vá||a|t és nem te|jesített köte|ezettsége * van/ nincs.

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

1.

2.

Budapest,

pá|yázi a|áírása/cégszerű a|áírás

A "-ga|je|Ö|t részné| a megfe|e|ó szöVeg a|áhúzandó.

15
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6. számú me||ék|et

Budapest VllI' kerület, Tömó u. í6. szám atatti lakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT
pénzügyi alkalmasságról

A|u|írott (név) mint a

*u",","', ;,; 
". ;i o^*"u,,,io.. nuo".o ,.n"'"..,äij:ä."-T":J,,'J::::: -ł:'ľ:::;:ľ:

szÜkséges anyagi eszközök rende|kezésemre ál|nak'

A szám|avezető bankná| az elmÚlt 1 évben sorban á||ás nem vo|t, ame|yeket az a|ábbi okĺratokka|
igazolok:

1

2...........

Budapest,

pá|y äzi a|áir ásaĺ cégsze rĹi a |á írás

I',.,{
16 1'l
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7. számú mel|éklet

Budapest Vlll. kerüIet, Tömő u. 16. szám alatti lakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT
a kézbesítés he|yéről és bankszámlaszámról

A|u|írott /név/ mint a ............. .... (társaság neve)
vezető tisztségviselője kérem, hogy a Pá|yázatta| kapcsolatos mindennemű nyi|atkozatot, fe|hívást,
értesítést, vagy más ĺnformációt, valamint a Pá|yázatta| kapcso|atos eset|eges jogvitában minden
értesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az alábbi címre kérem postázni:

Címzett:

Cím:

Amennyiben az á|ta|am a fentiekben megje|ö|t címzett a fenti címen az iratot nem veszi át, ennek
következményeit a gazdasági társaság vá||a|ja. Tudomásu| Veszem, hogy amennyiben a címzett a
fenti címen az értesítést nem veszi át, az éńesítés a postára adást követő 5. munkanapon
kézbesítettnek minósü|.

A pá|yázati fe|hívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásár|ására fordított összeget
kérem az a|ábbi bankszám |aszám ra visszauta| ni :

Bankszám|avezető pénzintézet:. . . . . . . . .

Bankszámlaszám:

Bankszám|áva| rende|kezni jogosu|t:
(név, |akcím vagy székhe|y)

Budapest,

pá|y ázr a|áírásď cégsze rĺi a|á írás

17



8. számú me||ék|et

Budapest Vlll. kerület, Tömő u. í6. szám alatti lakások és he|yiségek elidegenítése

NYILATKOZAT

Alu|írott kije|entem, hogy cégünk a nemzeti vagyonró| szóló 2011. évi cxcvl. törvény 3. s (1)
bekezdés .ĺ. pontja szerinti

a.) át|átható szervezetnek minősü|.

b.) nem minĺĺsÜl átlátható szervezetnek.

(a megfelelő szoveg aláhÚzandl)

A je|en nyi|atkozatomat a szervezet vezetőjeként bÜntetójogĺ fe|e|ősségem te|jes tudatában teszem.

Budapest,

pä|yäzr a|áírásďcégszerĹi a|áírás

)^i
\\
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9' számú me||ék|et

Budapest V|!|. kerület, Tömő u. í6. szám alatti lakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT
, Ä pályázaton meghirdetett ingat|an megtekintéséről, állapotának megismeréséről

il A|u|írott a pá|yázaton meghirdetett Budapest Vlll. kerület, Tiimő u. í6. szám a|atti 18 db lakást és 2
db nem lakás céliára szolgáló helyiséget e|őzetesen egyeztetett idopontban megnéztem, az
á||apotát és arra vonatkozó mĹĺszaki tájékoztatást megismertem.

pá|y ázó a|áír ásď cégszerú a |á írás

//
ó/

n ..1.v

{-r-/ r.// Ą.7 /ę_
^,J
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10. számú mel|ék|et

TERVEZET
Adásvételi szerződés fĺig gőben tartássa|

(egyösszegű fizetésse|)

ame1y |étrejött egyrészrő| Budapest Főváros V!!t. kerĹilet Józsefvárosi onkormányzat (székhelye:,ĺ082 Budapest, Baross u. 63-67., adószáma: 15735715-2-42, KSH-száma:15735ĺis-aé,|1-g21-o1,
képvise|i: dr. Kocsis Máté po|gármester) képvise|etében eljáró JózsefuárosiGazdá|kodási Központ Zrt.
(1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószám: 25292499-2-42, cég1egyzékszám: 01-1o-o48457, KsH-
szám:25292499-6832-114-01,képvise|i: igazgató),mintéIáđo

1.) Eladó tu|ajdonát képezi 1i1 tu|ajdoni arányban a Budapest Vt|l. kerület,

a.) 36259/0lN1 he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u. 16.
fsz. 1. szám alatt ta|á|ható, 35 m2 a|apterĹi|etű, 1 szobás lakás, a közös tulajdonbó|
27 0l 1 0000 tu|ajdon i ilIetőségge|.

b.) 36259/0lN4he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest V!|t. kerület, Tömő u. ĺ6.
fsz. 4. szám alatt ta|á|ható, 29 m2 a|apterü|etű, 1 szobás |akás, a kozös tulajdonbó|
2241 10000 tu|ajdon i i||etőségge|.

c.) 36259/0/A/5 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest V!ll. kerü|et, Tömő u. í6.
fsz. 5. szám alatt ta|á|ható, 38 m2 a|apterületű, 1 + fé| szobás |akás, a kÖzos tu|ajdonbrl
293/1 0000 tu|ajdon i i||etőséggel.

d.) 36259/0/A/7 he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vllt. kerütet, Tömő u. 16.
fsz.7. szám a|att ta|áĺható, 52 m2 a|apterü|etű' 2 szobás |akás, a közös tu|ajdonbó|
4021 10000 tu|ajdon i i||etőséggel.

e.) 36259/0/A/10 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u.
16. í. em. í. szám a|att talá|ható,53 m2 a|apterü|etű 1 + fé| szobás |akás, a közós
tu lajdon bó| 404 | 1 0000 tu |ajdon i i | |etőség ge|'

f.) 3625910lN11 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest V!l|. kerület, Tiimő u.
í6. í. em. 2. szám a|att ta|á|ható, 34 m2 a|apterii|etĹĺ 1 szobás lakás, a közos tulajdonbó|
2621 1 0000 tu|ajdon i i||etőségge|.

g.) 36259/0/N12 he|yrĄzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vtl|. kerület, Tömő u.
í6. í. em. 3. szám a|att ta|á|ható, 67 m2 alapterü|etű 2 + Íé| szobás |akás, a kÖzös
tu|ajdonbó| 51 5/10000 tulajdoni i||etőségge|.

h.) 36259/0/A/í3 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest V|ll. keriilet, Tĺ5mő u.
í6. í. em. 4. szám a|att ta|álható,32 m2 a|apterü|etű 1 szobás lakás, a ktzös tu|ajdonbó|
247 | 1 0000 tu|ajdoni i|ĺetőségge|.

i.) 3625910lN18 helyĘzi számma| jelzett, természetben a Budapest Vlll. kerü|et, Tömő u.
í6. í. em.9. szám alatt ta|á|ható,34 m2 a|apterü|etű 1 szobás |akás, a kÖzös tu|ajdonból
263/1 0000 tu|ajdoni illetőségge|.

j.) 3625910lN19 helyrajzĺ számma| jelzett, természetben a Budapest V|l!. keriitet, Tömő u.
í6. í. em. í0. szám a|att ta|á|ható, 53 m2 a|apterü|etű 2 szobás lakás, a kozos tu|ajdonbll
406/'ĺ 0000 tu|ajdoni iIletoségge|.

k.) 36259/0lN2o he|yrĄzi számmal jelzett, természetben a Budapest Vll!. kerület, Tömő u'
16. 2. em. í. szám a|att ta|á|ható, 53 m2 a|apterü|etĹi 1 + fé| szobás |akás, a kozös
tu|ajdonbó| 405/1 0000 tuIajdoni i||etlséggel.

l.) 3625910IN23 he|yrajzi számmal je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerü|et, Tömő u.
ĺĺ , 16. 2. em. 4. szám a|att ta|á|ható, 33 m2 a|apterü|etű, 1 szobás |akás, a kozös tu|ajdonbi|
!','-, i 253/10000 tulajdoni i||etősségge|.
iŕL l
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m.) 36259/0lN24 he|yrĄzi számma| je|zett, természetben a Budapest V|l|. kerület, Tomő u.
16. 2. em. 5. szám a|att ta|álhati, 32 m. a|apterÜ|etĹj ,ĺ szobás |akás, a közos tu|ajdonbó|
247 l 10000 tulajdon i i||etóségge|.

n.) 36259/0/A/26 he|yrajzi számmal je|zett, természetben a Budapest Vl|!. kerület, Tömő u.
í6.2. em.7. szám a|att ta|á|ható, 53 m. a|apterü|etű 2 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbil
41 0/1 0000 tu|ajdoni i||etőségge|.

o.) 36259/0IN27 he|yrĄzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vl|l. kertilet, Tömő u.
í6. 2. em. 8. szám a|att talá|ható, 59 m" a|apterü|etű 2 szobás lakás, a kozos tu|ajdonbi|
456/1 0000 tu|ajdoni illetőségge|.

p.) 36259/0lN28 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tĺimő u.
í6. 2. em. 9. szám alatt ta|á|ható, 34 m. a|apterü|etű 1 szobás |akás, a közös tulajdonbó|
263/1 0000 tu|ajdoni il|etőségge|.

q.) 36259/0lN29 he|yrĄzi számma| je|zett, teľmészetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u.
í6. 2. em. í0/b. szám alatt ta|álhatl, 25 m. alapterü|etÜ 1 szobás |akás, a közös tu|ajdonbó|
1 91/1 0000 tu|ajdoni il|etőségge|.

r.) 36259/0/A/30 he|yĘzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerü|et, Tömő u.
í6. 2. em. 10Ia. szám alatt talá|hatr,27 m. alapterü|etű .ĺ szobás |akás, a kozos tu|ajdonból
2o4l 10000 tu|ajdoni il|etőségge|'

s.) 36259/0/A/3í he|yĘzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u.
í6. szám a|att ta|á|ható,60 m. a|apterületű üz|ethe|yiség, a közös tu|ajdonbó| 464/í0000
tu|ajdoni i||etőségge|.

t.) 36259/0/A/32 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u.
í6. szám a|atttalá|ható,39 m. a|apterii|etű raktár, a közos tulajdonbó| 118/10000 tu|ajdoni
i||etőségge|.

A nemzeti vagyonró| szl|ó2011. évi CXCV|. törvény 14. s (2) bekezdése a|apján a Magyar
Á||amnak _ minden más jogosultat mege|ózo _, az 1991. évi XxX|l|. tV. 39. $ (2) bekezdése
a|apján pedig a Budapest Fővárosi tnkormányzatnak e|idegenítés esetén e|ővásár|ásijoga van.

A coRV|N Ingat|anfej|esztési, Építő és Városrehabi|itáciTs Zártkörűen Működő
Részvénytársaságnak (székhely: í082 Budapest, FutT u. 47-53., adószám: 13033268-242) az
adásvétel tárgyát képező ingat|anokra szerződésen alapuló elővásár|ásijoga van'

Jogosultak elővásár|ási jogukka|, postai kĹi|demény esetén a kü|demény fe|adásának igazo|t
napjátó| számított 35 napon be|ü| é|hetnek. Amennyiben az e|ővásár|ás jogosu|$a é| jogáva|, az
adásvéte|i szerződés kozte és E|adó kozott jon |étre. Ez esetben a vevó á|ta| befizetett........'-
Ft, azaz forint osszeget Eladó az e|ővásár|ási jogra vonatkozl nyi|atkozat
kézhezvételétő| számítoü 15 munkanapon be|Ü| a .. álta| vezetett .. számú
szám|ára visszautalja. Vevő tudomásul veszi, hogy a befizetett osszeg után Eladó kamatot,
vagy bárme|y jogcímen e|számo|andó kö|tséget, kártérítést nem fizet.

2.) Az adásvéte| tárgyát képező bekÖ|tozhető ingat|anokat E|adó, az 1993. évi D(XV|||. tv. és a
Budapest Józsefuárosi tnkormányzat3212013. (V||. 15.), a 6612012. (X|l. 13.) onkormányzati
rende|etében, va|amint a Képvise|ő{estü|et 4712015. (||.19.) számú határozatban fog|a|tak,
i|letve a Képvise|ő-testü|et .../2016. (|V.07.) számú határozata a|apján 20í6. ápri|is í1. és
20í6. május 3. között |efolytatott nyi|vános pá|yázat, és a Képviselő.testü|et ..... 12016. (.....)
szám Ú határozatában megállapított nyertes részére értékes íti.

3.) E|adó ezenne| e|adja, Vevő pedĺg megveszi Eladótr| összes tartozékaiva|, megtekintett
ál|apotban véte| jogcímén az 1.) pontban körÜlírt va|amennyi ingat|an 1I1 arányÚ tu|ajdoni
hányadát.

Az 1. pontban korü|írtösszes ingat|an véte|ára: ..... Ft' me|y az 1. pontban írt ingatlanok
kozÖtt az a|ábbiak szerint osz|ik meg:

a.) 36259ĺ0lN1 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft,

b.) 36259l0ĺN4 helyĘzi számma|je|zett |akás Ft'

c') 36259I0ĺN5 he|yrajzi számma|je|zett lakás Ft'

d.) 36259ĺ0lN7 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft'

e.) 36259ĺ0lN10 he|yĘzĺ számma|je|zett lakás Ft'

f.) 3625910lN11he|yrĄziszámma|jelzett|akás Ft, -.'''4{-/ -.t' 
-
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g.) 36259ĺolN12he|yrĄziszámma|je|zett|akás Ft'

h.) 3625910lN13 he|yĘzi számma|je|zett |akás Ft'

i.) 36259l0ĺN18 he|yĘzi számma|je|zett |akás Ft'

j.) 36259l0IN19 helyrajzi számma|je|zett |akás Ft'

k.) 3625910lPj20 he|yĘzi számma|je|zett |akás Ft'

|.) 36259l0lN23 helyĘzi számma|je|zett |akás Ft'

m.) 36259/0lN24 he|yĘzi számma|je|zett |akás Ft'

n.) 36f5gl0lV26 helyĘzi számma|je|zett |akás Ft,

o.) 36259l0lV27 he|yrĄzi számma|je|zett |akás Ft,

p.) 36259l0lN28 he|yĘzi számma|je|zett |akás Ft'

q.) 36259l0lN29 helyĘzi számma|je|zett |akás Ft,

r.) 36259l0lN30 helyĘzi számma|je|zett |akás Ft,

s.) 3625910IN31he|yrajziszámma|je|zettüz|ethe|yiség Ft,

t.) 36259l0lV32he|yrĄzi számma|je|zett raktár Ft.

4') Vevő 2016. év...... . napján megfizetett.....,. Ft-ot, azaz....... forintot ajánlati biztosíték
címén átuta|ássa| a Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont zrt., K&H Bank Zń'-né| vezetett
10403387-00028859-0000006 számú szám|ájára, ame|y összeg a vételárba beszámít, és
ame|y osszeget fe|ek fog|allnak tekintenek. Fe|ek a fog|a|ó jogi természetét ismerik.

5.) Vevő a fennmaradó .....,- Ft, azaz '.. forint véte|árhátra|ékot az adásvéte|ĺ szerződés
a|áírásáva| egyidejű|eg a Józsefvárosi Gazdálkodási KĺĺzpontZr|., K&H Bank Zĺt.-né| vezetett
10403387-00028865-0000007 számú bankszám|ájára banki átuta|ássa| megfizet, ĺgy Eladó a
te|jes véte|ár megfizetését elismeri.

6.) Eladó feltét|en és visszavonhatat|an hozzäjäru|äsát adja a tu|ajdonjog bejegyzéshez, egyútta| a
Fe|ek kÖzösen kérik a Fö|dhivata|t, hogy a Vevő tu|ajdonjog bejegyzését tartsa fĹiggőben a
véte|árhátra|ék megfizetését ktvetó tu|ajdonjog bejegyzés ĺránti kére|em benyújtásáig' de
legfeljebb 20í6. ..... napjáig.

7.) Yevő az ingat|anok esetleges hiányosságai címén az E|adóval szemben semminemű igényt
nem támaszthat. Vevő az ingat|anokat megtekintette, az épü|et ĺngat|anokra vonatkozó műszaki
tájékoztatást ismeri, tudja, hogy az épÜ|et te|jes fe|újításban nem részesÜ|t, így bárme|y
szemrevéte|ezésse| nem ész|elhető épü|ethiba kijavítása szükségessé vá|hat.

Eladó nem szavato| az ĺngat|anoknak a tu|ajdoni |apon feltüntetett térmértékééń.

8.) Eladó kijelenti, hogy az ingat|anok az 1. pontban foglaltakon kívü| per-, teher- és
igénymentesek.

9.) Eladó a véte|ár kifizetését követően és az e|ővásár|ási jog gyakor|ásáró| szó|ó |emondl
nyilatkozatok megérkezését követő 5 napon be|ü| koteles az ingatlanok birtokát Vevőre
átruházni. Vevő ettő| az időponttT| kezdődően viseli azoknak terheĺt, szedi hasznait és ebben az
időpontban szálĺ át a kárveszé|y vise|ése is. Fe|ek megállapodnak abban, hogy a
birtokátruházásról jegyzőkonyvet vesznek fe|, amelyben rögzítik a |akóingat|anokban felszere|t
valamennyi kozműmérő á||ását, amely mérőá||ásig va|amennyi rezsi-, és kozmĹiko|tséget az
Eladó visel, mí9 ezen időponttil és mérőállásoktó| kezdődóen a hivatkozott rezsi., és
közmĹĺko|tségeket Vevő tartozik vise|nĺ. Vevő a birtokátruházást követő hónap első napjátót
tizeti az ingatlan fenntartási ko|tségeit.

10.) Eladó kije|enti, hogy az ingat|anokka| kapcso|atban közüzemi díjtartozása nincs. Tekintettel
arra, hogy E|adó erre vonatkozian igazo|ást Vevőnek nem mutatott be, amennyiben az
adásvéte|i szerződés a|áírásának napját mege|őzŐ időszakra vonatkozó tartozást állapítanak
meg, annak megfizetésére Eladó kote|ezettséget vá|lal. Eladó k.ljelenti továbbá, hogy az
ingat|anoknak bér|ője nincs.

11.) Fe|ek a Po|gári Torvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizáĺják mind Eladó, mind Vevő
feltűnő értékaránytalanságon a|apu|ó eset|eges megtámadásĺ jogát.

12.) Vevő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ezt Eladónak bemutatott és eredetben
átadott Cégkivonatta| és A|áírás mintáva|/A|áírási címpéldánnyal igazolta. Vevő jelen okirat
a|áírásáva| kije|enti, hogy a nemzeti vagyonrÓ| szó|ó torvény a|apján átlátható
szervezeVin gatĺanszerzési képessége ni ncs kor|átozva.
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16.)

17.)

18.)

Vevő tu|ajdonjogának bejegyzését a Budapest Főváros Kormányhivatalának Fö|dhivatatánál
Eladó kére|mezi, ame|ynek kö|tségét Vevó fizeti meg.

Vevő tudomásu| veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruházási i||etéket ke|| fizetnie'

2012' január 1. napjátó|a17612008. (V|.30.) Korm. Rende|et 1.s (3) b pontja alapján E|adó
köteles energetikai tanúsítványt készíteni és azt Vevő részére átadni. Vevő je|en okirat
a|áirásáva| kije|enti, hogy a HET-00335386, HET-00335387, HET-00335390, HET-00335394,
HET-00335395, HET-00335396, HET-00335397, HET-00335398, HET-00335400, HET-
00335401, HET-00335402, HET-00335403, HET-00335404, HET-00335406, HET-00335407,
HET-00335408' HET-00335409, HET-0033541 1, HET-00335412, HET-00335413, azonosító
szám m a| e| ĺátott energetikai ta núsítváný átvette.

Vevő a szezodés megkotésével kapcsolatos e|járási kö|tségek címén az 1.670,- Ft/szemé|y
.lÜa eljarási díjat, az 5.500,- Ft + ÁFA e|járási díj összeget és a 6.600,- Ft/ingat|an foldhivatali
e|járási i||etéket a szerzodés a|áírását mege|őzően megfizetett. Vevő kéri, az errő| szó|i
szám|át részére megkÜ|deni'

Eljáró ügynĺéd tájékoztatja Fe|eket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzésérő| és megakadá|yozásáró| szó|ó 2007. évi CXXXV|. törvény rende|kezései szerint
azonosítási köte|ezettség terhe|i Fe|ek adatai vonatkozásában. Fe|ek kije|entik, hogy adataik a
szerződésben he|yesen kerÜ|tek rögzítésre az á|ta|uk bemutatott szemé|yi azonosíto okmányok
aIapján.

Felek je|en szerződés a|áĺrásáva| fe|tét|en és visszavonhatat|an hozzĄáru|ásukat adják ahhoz,
hogy e|járó Ügyvéd okirataikró| fénymáso|atot készítsen, és azokban rögzített adataikat a
szerzódésse| egyÜtt kezelje.

Fe|ek tudomásu| veszik e|járó ügyvéd tájékoáatását, ame|y szerint adataikat az információs
tinrende|kezési jogro| és az információs szabadságról szó|ó 2011. évi cxl|' törvény
rendeIkezései szerint kizárólag je|en szerződéshez kapcso|ódl megbízás, i||etve a
jogszabályokban meghatározott köte|ezettsége teljesítése érdekében keze|heti.

Fe|ek kije|entik, hogy jelen jogÜgy|et nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzésérő| és megakadá|yozásáró| szó|ó 2007. évi OXXXV|. torvénybe.

Je|en szeződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. adásvéte|re vonatkozl, i||etve azide
vonatkozl jogszabá|yok je|en szerzódés aláírásának napján hatályos rende|kezései az
irányadók'

2o.) Fe|ek meghata|mazzák budapesti (..'''......... sz. a|atti) ügyvédet, hogy őket je|en
jogÜgy|et kapcsán a fö|dhivata|i eljárás során az Üg}^/édi törvényben írt te|jes jogkörre|
képvise|je'

Fe|ek a fenti okiratot elo|vasták, megértették, és mint akaratukka| mindenben egyezőt,
he|ybenhagyó|ag a|áírják.

Budapest, 2016. év...''' hó '.'...' napján.

13.)

14.)

1s.)

Budapest Fővá'ros V|l|. kerü|et Józsefvárosi
onkormányzat

e|adó nevében e|járo

Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zń'

,..'. igazgató

A je|en okiratot budapesti(....'....., székhely: .'......'....) Ĺlgyvéd készítettem és
ellenjegyzem.

Ke|t: Budapest,2016. év........ hó '....' napján.

1e.)

VEVO

okiratkészítő Ĺigyvéd
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1.)

11. számú me||ék|et

TERVEZET
Adásvételi szerződés fii g gőben tartással

(bankihiteles)

amely |étrejott egyrészró| Budapest Főváros Vlt|. kerület Józsefuárosi onkormányzat (székhe|ye:
1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószáma: 15735715-2-42, KSH-száma: 15735ĺls-aq1321-o1,
képvĺse|i: dr. Kocsis Máté po|gármester) képvise|etében eljáró Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.
(1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószám: 252g24gg-2-42, cég1egyzék szám: o1-1o-o48457, KsH-
szám:25292499-6832-114-01,képvise|i: igazgató),mintéiađó

Eladó tu|ajdonát képezi ,ĺ/.l tu|ajdoni arányban a Budapest Vlll. kerület,

a.) 36259/0lN1 he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vtll. kerü|et, Tömő u. í6.
Ísz. 1. szám alatt ta|á|ható, 35 m2 a|apterü|etĹi, 1 szobás |akás, a közös tu|ajdonból
27 0l 10000 tu|ajdoni i||etőségge|.

b.) 36259/0lNAhe|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vl!|. kerü|et, Tömő u. í6.
łsz. 4. szám a|att ta|á|ható, 29 m2 a|apterü|etű, .ĺ szobás |akás, a közös tulajdonbó|
2241 10000 tu|ajdoni i||etőségge|.

c.) 36259/0lN5 he|yrĄzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vtlt. kerütet, Tömő u. í6.
Ísz. 5. szám a|att ta|á|ható, 38 m2 a|apterü|etŰ, 1 + fé| szobás |akás, a kozös tu|ajdonbó|
293/í 0000 tulajdoni ilIetóségge|'

d.) 36259/0IN7 he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerütet, Tömő u. í6.
tsz.7. szám a|att ta|á|hato, 52 m2 a|apterü|etű, 2 szobás |akás, a kozts tu|ajdonbó|
4021 10000 tu|ajdoni iIletőségge|.

e.) 36259/0/A/í0 helyrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest V|ll. kerü|et, Tömő u.
í6. í. em. í. szám a|att ta|á|ható, 53 m2 a|apterÜletű 1 + fé| szobás |akás, a közös
tu |ajdon bT| 404 l 1 0000 tu |ajdon ĺ i l|etőségge|.

f.) 3625910lN11 he|yrĄzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vtll. kerület, Tömő u.
16. í. em. 2. szám a|att ta|á|ható, 34 m2 a|apterületű 1 szobás |akás, a közös tu|ajdonból
2621 10000 tulajdon ĺ i||etőségge|.

g.) 36259/0/A/12he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest V!|l. kerület, Tömő u.
í6. í. em. 3. szám a|att ta|á|ható, 67 m2 a|apterü|etű 2 + fé| szobás |akás, a kozös
tu|ajdonból 51 5/10000 tu|ajdoni i||etőségge|.

h.) 36259/0/A/ĺ3 he|yĘzi számmal je|zett, természetben a Budapest V|!|. kerü|et, Tömő u.
í6. í. em. 4. szám a|att ta|álható,32 m2 a|apterÜ|etĹi 1 szobás |akás, a közös tu|ajdonbó|
247 l 1 0000 tu|ajdoni i||etőségge|.

i.) 36259/0/A/í8 helyrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vtlt. kerület, Tömő u.
í6. í. em. 9. szám a|att ta|á|ható, 34 m2 a|apterti|etű 1 szobás |akás, a közos tu|ajdonbll
263/1 0000 tu|ajdoni iIletőséggel.

j.) 36259l0IN19 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vllt. kerí.ilet, Tömő u.
ĺ6. í. em. 10. szám a|att ta|á|ható, 53 m2 a|apterĹiletű 2 szobás |akás, a kÖzös tulajdonbó|
406/1 0000 tu|ajdon i i||etőségge|.

k.) 36259/0IN20 he|yrajzi számmal jelzett, természetben a Budapest Vtll. kerütet, Tömó u.
16. 2. em. í. szám a|att ta|á|ható, 53 m2 a|apterü|etĹi 1 + fél szobás |akás, a kÖzos
tu|ajdonból 405/10000 tuIajdoni ĺ||etőségge|.

l.) 36259l0lN23 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vll!' kerĹilet, Tiimó u.
í6. 2. em. 4. szám a|att ta|álható, 33 m2 a|apterÜ|etű, 1 szobás |akás, a kozös tu|ajdonbó|
253i1 0000 tu|ajdoni i||etősségge|.
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m.) 36259/0IN24 he|yrĄzi számma| je|zett, természetben a Budapest V!|l. kerület, Tömő u.
í6.2. em' 5. szám alatt ta|á|ható,32 m2 alapterü|etű 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó|
247 l 10000 tulajdon i i||etóséggel.

n.) 36259/0/A/26 he|yĘzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u.
í6. 2. em. 7. szám a|att ta|á|hato, 53 m2 a|apterÜ|etĹi 2 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó|
41 0/1 0000 tu|ajdoni i||etőségge|.

o.) 36259/0lN27 he|yrĄzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerüIet, Tömő u.
í6. 2. em. 8. szám a|att ta|á|ható, 59 m2 alapterü|etű 2 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó|
456/1 0000 tu|ajdon i i||etóséggel.

p.) 36259/0/A/28 he|yĘzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u.
í6.2. em.9. szám a|att ta|álható,34 m2 a|apterü|etĹi 1 szobás |akás, a kozös tu|ajdonbó|
263/1 0000 tu|ajdoni i||etóségge|.

q.) 36259/0/A/29 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerüIet, Tömő u.
í6. 2. em. í0/b. szám a|att ta|á|hatő,25 m2 a|apterületĹi 1 szobás |akás, a közös tu|ajdonbó|
1 91/1 0000 tulajdoni i||etőséggel.

r') 36259/0/A/30 he|yrajzi számma| jelzett, természetben a Budapest Vll|. kerület, Tĺimő u.
í6. 2. em. 1ola. szám a|att ta|á|ható,27 m2 a|apterÜ|etű 1 szobás |akás, a közos tu|ajdonbó|
2041 1 0000 tu|ajdon i i||etőséggel.

s.) 36259/0/A/3í he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vl|l. kerĺilet, Tömő u.
í6. szám a|att talá|ható, 60 m2 a|apterü|etű Üz|ethe|yiség, a kozos tu|ajdonbó| 464110000
tu|ajdoni illetőségge|.

t.) 36259/0/A/32 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerüIet, Ttimő u.
í6. szám a|att ta|álható, 39 m2 a|apterületű raktár, a kozos tu|ajdonból 118/10000 tu|ajdoni
iIletóségge|.

A nemzeti vagyonró| szó|ó2011. évi CXCV|. Törvény 14' s (2) bekezdése a|apján a Magyar
A|lamnak - minden más jogosu|tat mege|őzl _, az 1991. évi XxX|l|. tv. 39' $ (2) bekezdése
a|apján pedig a Budapest Fővárosi Önkormányzatnak e|idegenítés esetén elővásár|ásijoga van.

A coRV|N lngat|anfej|esztési, Epító és Városrehabi|itációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1082 Budapest, Futó u' 47-53., adószám: 13033268-2-42)-nak az adásvéte| tárgyát képező
ingat|anokra szerződésen a|apuló e|ővásárlási joga van.

Jogosu|tak elővásár|ásijogukkal, postai kÜ|demény esetén a ktjldemény fe|adásának igazo|t napjátó|
számított 35 napon be|ü| é|hetnek. Amennyiben az e|ővásár|ás jogosu|tja é| jogáva|, az
adásvéte|iszeződés közte és Eladó kozött jön |étre. Ez esetben a ........ által befizetett'......',-
Ft, azaz forint osszeget Eladó az e|ővásár|ási jogra vonatkozó nyi|atkozat
kézhezvéte|étől számított 15 munkanapon be|ĹiI a á|tal vezetett ..'......'. számú
szám|ára visszauta|ja' Vevó tudomásu| veszi, hogy a befizetett összeg után Eladó kamatot,
vagy bárme|y jogcímen e|számo|andó ko|tséget, kártérítést nem fizet.

2.) Az adásvéte| tárgyát képező beko|tozhető ingat|anokat Eladó, az 1993. évi DfiV|||. tv' és a
Budapest Józsefvárosi onkormányzat 32l2o13. (V||' 15')' a 6612012' (Xl|. 13.) rende|etében,
valamint a Képvĺse|ő-testü|et 47ĺ2015. (||' 19') számÚ határozatban fog|a|tak, il|etve a Képvise|o-
testü|et ...12016. (......) számÚhatározata alapján 20í6. április íí. és 20í6. május 3. között
|efo|ytatott nyi|vános pá|yázat, és a Képviseló-testĹilet ...'. 12016. (.....) számú határozatában
megá||apított nyertes részére értékesíti'

3') EIadó ezenne| e|adja, Vevő pedig megveszi Eladótó| összes tartozékaiva|, megtekintett
á||apotban véte| jogcímén az 1.) pontban körü|írt va|amennyi ingatlan 111 arányÚ tu|ajdoni
hányadát az a|ábbife|téte|ekke|. .

Az 1. pontban korĹ]|írt ingat|an véte|ára: Ft, mely az í. pontban írt ingatlanok között
aza|ábbiak szerint osz|ik meg:

a.) 36259ĺolN1 he|yrajzi számmalje|zett |akás Ft,

b.) 36259lolV4 he|yrĄzi számmalje|zett |akás Ft'

c.) 36259lolN5 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft'

d.) 36259ĺ0lN7 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft,

e.) 36259loĺN10 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft'
u-.:;'
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f.) 36259l0lN11 he|yrajziszámma|je|zett|akás Ft,

g.) 36259l0lN12he|yrĄzi számma|je|zett |akás Ft,

h.) 36259l0lN13he|yrajziszámma|je|zettlakás Ft,

i.) 36259l0lV18he|yrajziszámma|je|zettlakás Ft,

j') 36259lolN19he|yrajziszámma|je|zettlakás Ft,

k.) 36259lolN20 helyrajzi számma|je|zett |akás Ft,

l.) 36259|0lN23 helyrajzi számma|je|zett |akás Ft,

m.) 36259/olN24 helyĘzi számmal jelzett |akás Ft,

n.) 36259ĺ0lN26 helyĘzi számma|je|zett |akás Ft,

o.) 36259lolN27 he|yrĄzi számmalje|zett |akás Ft,

p.) 3625910lN28 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft,

q.) 3625910lN29he|yrajziszámma|je|zettlakás Ft,

r.) 36259/0/AJ30 he|yrajzi számma|je|zett lakás Ft,

s.) 3625910lN31 he|yrĄziszámma|je|zettüz|ethe|yiség Ft,

t.) 36259|0lN32he|yrĄzi számma|je|zett raktár Ft.

4.) Vevő 2016. év....'' ' napján meg:fizetett.....,. Ft.ot, azaz....... forintot ajánlati biztosíték
címén átuta|ássa| a Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont zrt., K&H Bank Zrt'-né| vezetett
10403387.00028859-0000006 számú szám|Ąára, amely összeg a véte|árba beszámít, és
ame|y összeget felek fog|a|ónak tekintenek. Fe|ek a fogla|ó jogi természetét ismerik'

5.) Vevő a fennmarado .....,. Ft, azaz ............ forint véte|árhátra|ékot az adásvéte|i szerződés
a|áírásának napjátó| számított 90 munkanapon belü|, ..... Bank á|tal fo|yósított hite|bő|
fizeti meg, amennyiben Eladó erre vonatkozóan másként nem nyi|atkozik, a Józsefvárosl
Gazdálkodási Központ zń.' K&H Bank Zń.-né| vezetett 10403387-00028865-0000007 számú
bankszámlájára banki átutalássa|.

6') Fe|ek közosen kérik a Fö|dhivata|t, hogy a Vevő tu|ajdonjog bejegyzését tartsa függőben a
tu|ajdonjog bejegyzés iránti kére|em benyújtásáig, de legfe|jebb 2016. ..... napjáig

7.) E|adó az adásvéte|i szeződés megkÖtéséve| egyidejĹi|eg az ingat|anra vonatkozlan a|áirja és
e||enjegyző ügyvédnél (....) Ügyvédi |etétbe he|yezi a tu|ajdonjog bejegyzésére vonatkozi
nyi|atkozatát, ame|yben fe|tét|en és visszavonhatat|an be|eegyezését adja saját tu|ajdonjoga
tör|éséhez és Vevő 1l1 aränyÚ (egész) tu|ajdonjogának véte| jogcímen történő bejegyzéséhez.

8.) Letéteményes Ügyvéd a 3. pontban írt véte|ár hiánytalan megfizetéséró| szl|T igazo|ás
bemutatását kÖvető 8 napon be|ü| jogosu|t és kote|es a bejegyzési engedé|yt a Budapest
Főváros Kormányh ivata| X|. kerü leti H ivata |á hoz benyújtan i.

9') Amennyiben a Véte|ár kifizetésére va|amennyi ingat|anra vonatkozóan |egkésőbb ..'.'. napjáig
bármÍ|yen okná| fogva nem kerül sor, illetve annak megtörténtét a fe|ek bárme|yike a fenti
időpontig nem igazo|ja hite|t érdem|ően |etétkeze|ő ügyvéd e|ltt továbbá, ha ajeĺen szerződés a
fenti időpontig bármi|yen okbó| meghiúsu|, és erről a |etétkeze|Ő ügyvéd hite|t érdem|ően
tudomást sze|ez, akkor a |etétbe he|yezett bejegyzési engedé|yt |etétkeze|ő ügyvéd koteles
haIadékta|anul megsem m isíteni.

10.) Fe|ek a je|en szerződés aláírásáva|, |etéteményes ügyvéd pedĺg a szeződés e|lenjegyzéséve| a
7-9. pontban rögzített |etéti szabá|yokat e|fogadja.

11.) Vevő az ingatlanok eset|eges hiányosságai címén az Eladóva! szemben semminemű igényt
nem támaszthat. Vevő az ingat|ant megtekintette, az ingatlanokra vonatkozÓ műszaki
tájékoztatást ismeri, tudja, hogy az épület te|jes felújításban nem részesült, így bárme|y
szemrevéte|ezéssel nem ész|elhető épü|ethiba kijavítása szükségessé válhat.

Eladó nem szavatol az ingat|anoknak a tu|ajdoni |apon fe|tüntetett térmértékéért.

12.)

13.)

Eladó kijelenti, hogy az ingat|an ok az 1' pontban fog|a|takon kívÜ| per-, teher- és igénymentes.

Eladó a vételár te|jes megfizetését kovető 5 napon be|Ü| köte|es az ingat|anok birtokát vevőre
átruházni. Vevő ettő| az időponttl| kezdodően viseli azoknak terheit, szedĺ hasznait és ebben az
idópontban szá|l át a kárveszé|y vĺse|ése is. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a
bĺńokátruházásri| jegyzőkÖnyvet vesznek fe|, ame|yben rögzítik a |akóingat|anokban fe|szere|t
va|amennyi kozműmérő á||ását' ame|y méróá||ásig va|amennyi rezsi-, és kozműko|tséget az
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Eladó viseli, míg ezen időponttó| és mérőá|lásoktó| kezdódően a hivatkozott rezsi-, és
kozműkoltségeket Vevő tańozik vise|ni. Vevó a bińok átruházást kovetó hlnap első napjátó|
fizeti az ingat|an fenntartási ko|tségeit.

,|4.) Etadó kije|enti, hogy az ingat|anokkal kapcso|atban ktizÜzemi díjtartozása nincs. Tekintette|
arra, hogy Eladó erre vonatkozőan igazo|ást Vevőnek nem mutatott be, amennyiben az
adásvéte|i szerződés a|áírásának napját mege|oző időszakra vonatkozó tartozást á||apítanak
meg, annak megfizetésére Eladó kötelezettséget vá||a|' Eladó kije|enti továbbá, hogy az
ingatlanoknak bérlője nincs'

15.) Fe|ek a Po|gári Törvénykönyv 6:98. S (2) bekezdés a|apján kizárják mind Eladó, mind Vevő
fe|tűnő értékaránytalanságon alapu|ó eset|eges megtámadási jogát.

16.) Vevő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ezt EIadónak bemutatott és eredetben
átadott Cégkivonatta| és A|áírás mintáva|/A|áírási címpé|dánnya| igazolta. Vevő je|en okirat
a|áírásáva| kije|enti, hogy a nemzeti vagyonró| szó|ó törvény alapján át|átható
szervezeVingatla nszerzési képessége nincs kor|átozva.

17.) Vevő tu|ajdonjogának bejegyzését a Budapest Fóváros Kormányhivata|ának Fö|dhivata|áná|
Eladó kére|mezi, ame|ynek kö|tségét Vevő fizeti meg.

18') Vevő tudomásu| veszi, hogy a megszerzett Vagyon után vagyonátruházási i||etéket kell fizetnie.

19.) 15.) 2012. január 1. napjátó| a17612008. (V|. 30.) Korm' Rendelet 1.s (3) b' pontja alapján
Eladó köteles energetikai tanúsítváný készíteni és azt Vevő részére átadni. Vevő je|en okirat
a|áírásáva| kijelenti, hogy a HET-00335386, HET-00335387' HET-00335390' HET-00335394'
HET-00335395, HET-00335396, HET-00335397, HET-00335398, HET-00335400, HET-
00335401, HET-00335402, HET-00335403, HET-00335404, HET-00335406, HET-00335407,
HET-00335408, HET-00335409, HET-0033541 1, HET-00335412, HET-00335413, azonosító
szám m a| e| |átott energetikai tanúsítváný átvette'

2o.) Vevő a szezŐdés megkÖtéséve| kapcso|atos e|járási kö|tségek címén az 1'670,- FVszemé|y
JUB e|járási díjat, az 5.500,- Ft + AFA e|járási díj összeget és a 6.600,- FVingat|an fo|dhivata|i
e|járási i||etéket a szerződés a|áírását mege|őzően megfizetett. Vevő kéri, az eĺro| sző|ó
szám |át részére megkÜldeni.

21.) E|járo ügyvéd tájékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzésérő| és megakadá|yozásárl| szó|ó 2007. évi CXXXV|. torvény rendelkezései szerint
azonosítási köte|ezettség terhe|i Fe|ek adatai vonatkozásában' Fe|ek kije|entik' hogy adataik a
szerződésben he|yesen kerü|tek rogzítésre az á|ta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
alapján.

Fe|ek jelen szezódés a|áírásáva| fe|tét|en és visszavonhatatlan hozzájáru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikró| fénymáso|atot készítsen, és azokban rögzített adataikat a
szerződéssel együtt kezelje.

22.) Felek tudomásu| veszik e|járó Ügyvéd tájékoáatását, ame|y szerint adataikat az információs
önrende|kezési jogró| és az információs szabadságró| szó|ó 20,|1. évi cxl|. törvény
rende|kezései szerint kizárólag je|en szerződéshez kapcso|ldó megbízás, iIletve a
jogszabá|yokban meghatározott kote|ezettsége te|jesítése érdekében keze|heti.

Fe|ek kije|entik, hogy jelen jogügy|et nem Ütközik a pénzmosás és a terrorizmus fĺnanszírozása
mege|őzésérő| és megakadályozásáró| szó|T 2007 . évi CXXXV|. törvénybe.

23') Je|en szeződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. adásvéte|re vonatkozó, il|etve azide
vonatkozl jogszabá|yok je|en szezódés a|áírásának napján hatá|yos rende|kezései az
irányadók.

24.) Felek meghata|mazzák budapesti (............, SZ. a|atti) Ĺigyvédet, hogy őket je|en
jogÜgy|et kapcsán a földhivatali e|járás során az Ugyvédi törvényben írt te|jes jogkörre|

képvise|je.

Felek a fenti okiratot e|o|vasták, megértették, és mint akaratukka| mindenben egyezőt,
he|ybenhagyó|ag a|áírják.

Budapest,2016. év....'. hó '''..'. napján.
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Budapest Józsefvárosi Önkorm ányzat

e|adó nevében e|járó

Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.

igazgató

vevő

A je|en okiratot budapesti(..'.'.....' székhe|y: ... . . )Ügyvéd készítettem és
ellenjegyzem.

Ke|t: Budapest, 2016. év .'...... hó ...... napján'

okiratkészítő Ĺigyvéd
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12. számú mellék|et

összefogla|ó a benyújtandó ajántat formai és tartalmi követelményeiről, táiékoztatás
az át|átható szervezet foga| máról

Az aján|atot a társaság képviselője minden o|da|on kézjegyéve| kote|es e||átni.

Az ajá n |atnak fo |yamatos sorszámozássa| ke| | rende| keznie'

A borítékon nem szerepe|het a benyÚjtóra vonatkozó je|zés.

Az aján|atot két pé|dányban, külön |ezárt borítékban ke|l benyújtani, az egyik pé|dányon
fe|tüntetve az,,Eredeti pé|dáný', a másikon a ,,Másolati pé|dáný'szöveget'

A borítékon a kovetkezó szöveget ke|| és |ehet fe|tüntetni: ,,Budapest Vlll., Tomő u. 16. szám
a|atti |akások és nem lakás cé|jára szo|gá|ó helyiségek e|idegenítése''

Az ajánlatot sértet|en borÍtékban ke|| benyújtani, sérü|t, fe|nyitott borítékot a Lebonyo|ító nem
vesz át.

Aho| az nincs jelezve, hogy máso|at is e|egendő, az eredeti igazo|ást ke|| csato|ni az
ajánIathoz.

Az ajánlati biztosíték befizetéséné| a koz|emény rovatba a kovetkezőt ke|| beírni: aján|ati
biztosíték

Az Ąán|at tarta|mát a kovetkezó sorrendben ke|l összefűzni:

1' Je|entkezési |ap

2, Aján|ati osszesítő

3. Eredeti, 30 napnál nem régebbi cégkivonat

4. Eredeti aláírási címpé|dány vagy annak hiteles máso|ata

5. A Ptk. e|őírásaĺ szerĺnti bizonyító erejű meghata|mazás, amennyiben azĄán|atot nem
a cég képvise|ője írja a|á

6. Pá|yázati dokumentáció megvásár|ásáró|szó|ó bevéte|i pénztárbizony|at másolata

7. Aján|ati biztosĺték befizetéséről szó|ó igazo|ás máso|ata

8. Nyi|atkozatvége|számo|ásró|, csóde|járásról,fe|számo|ásró|

9. Nyi|atkozat a pá|yázati feltéte|ek e|fogadásáró|, szerzodéskötésrő|, ingat|anszezési
képességrő|, ajánlati kötöttségrő|

10. Nyi|atkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásró|; Kiíróval szemben fenná||ó
tartozásró|

11. NAV igazo|ása

12. He|yi adó igazo|ás (beszerezhető: Budapest Józsefvárosi onkormányzat Po|gármesteri
Hivatala 1082 Budapest, Baross u.63-67.)

13. BérbeadóvaI szemben fennál|ó tartozás igazolása (beszerezhető. Józsefvárosi
Gazdá|kodási Központ ht' 1083 Budapest, Losonci u' 2., és Budapest Józsefvárosi
onkormányzatPo|gármesteri Hivata|a PénzÜgyi Ügyosztá|y 1082 Budapest, Baross u'
63-67. ll. em.)

14. NyiIatkozatpénzÜgyi aIkaImasságró|

15. Nyi|atkozat a kézbesítés he|yérőlés a bankszám|aszámről

16. Nyi|atkozatátlátható szervezetrő|

17. Az adásvéte|i szerződésse| kapcso|atos észrevéte|ek, módosításijavas|atok

Áĺatnato szervezet: c-',{
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A2011. évi CXCVI. tv.3. $ rende|kezéseia|apján át|átható szervezet:

1. átláthatő szervezet:

a) az á||am, a kö|tségvetési szerv, a köztestÜ|et, a he|yi önkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzat, a társu|ás, az egyházi jogi szemé|y, az olyan gazdálkodó szervezet,
ame|yben az á||am Vagy a he|yi önkormányzat kÜ|ön-kÜ|ön vagy egyÜtt 100%-os
részesedéssel rende|kezik, a nemzetközi szervezet, a kü|fo|di á||am, a kü|fö|di
he|yhatóság, a kü|fö|di á||ami vagy he|yhatósági szerv és az Európai Gazdasági
Térségrő| szóló megá||apodásban részes á||am szabályozott piacára bevezetett
nyi|vánosan működő részvénytársaság,

b) az o|yan be|fö|di vagy kÜ|földi jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiséggel nem rende|kező
gazdá|kodó szervezet, amely megfe|e| a kovetkező fe|tételeknek:

la)tu|ajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|ózésérő|
és megakadá|yozásáró| szó|ó törvény szerint meghatározott tény|eges tu|ajdonosa
megismerhető,

bb)az Európai Unĺó tagá||amában, az Európai Gazdasági Térségrő| szó|ó
megál|apodásban részes á||amban, a Gazdasági EgyÜttmĹĺkodési és Fejlesztésĺ
Szervezet tagállamában Vagy o|yan ál|amban rende|kezik adói||etőségge|, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerĹl|ésérő| szó|ó egyezménye Van,

Öc,)nem minősĹl| a társasági adóról és az osztalékadóró| szó|ó torvény szerint
meg határozott e| |enózott kü|fo|d i társaság nak,

bd)a gazdá|kodó szervezetben közvet|enÜ| Vagy közvetetten több mint 25o/o-oS
tu|ajdonnal, befo|yássa| vagy szavazati jogga| bíró jogi szemé|y, jogi szemé|yiségge|
nem rende|kező gazdá|kodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) a|pont szerinti
feltéteIek fenná||nak;

c) az a civi| szervezet és a vízitársulat, ame|y megfe|e| a kovetkező feltételeknek:

ca) vezető tisztségvise|ői megismerhetők,

cb) a civi| szervezet és a vízitársu|at, va|amint ezek vezető tisztségvise|őĺ nem át|átható
szervezetben nem rende| kezn ek Z5o/o.ot meg haladó részesedésse|,

cc) székhe|ye az Európai Unió tagá||amában, az Eurőpai Gazdasági Térségrő| szó|ó
megállapodásban részes á||amban, a Gazdasági EgyĹlttmĹĺkodési és Fej|esztési
Szervezet tagá||amában Vagy o|yan á||amban van, ame||ye| Magyarországnak a
kettős adóztatás e|kerÜ |ésérő|.szó|ó egyezménye Va n ;

9, meghatároző befolyás: az a kapcso|at, ame|ynek révén természetes szemé|y, vagy jogi
szemé|y egy jogi szemé|ynek tagja vagy részvényese, és

a,) jogosu|t e jogi szemé|y vezető tisztségviselői Vagy fe|ügye|őbizottsága tagjai
többségének megvá|asáására és visszah ívására, vagy

b) a jogi szemé|y más tagjaĺva| vagy részvényeseiveĺ kotott megá||apodás alapján egyedü|
rende|kezik a szavazatok több mint ötven száza|ékáva|;

3. s (2) Az (1) bekezdés 1 . pont b) és c) a|pontjában fog|alt Íe|téte|eknek va|ó megfele|ésrő| a
szeződo fé|nek cégszerűen a|áírt módon nyi|atkoznia ke||. A va|ót|an tańa|mú nyi|atkozat
alapján kötött szerződés semmis.
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