
Budap est Józsefvá ľo sĺ onko rmányzat
Képviselő.testülete számár a

Tisztelt Képvi selő-testtilet !

I. Tényállás és a döntés taľta|mának részletes isnreľtetése

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat)
tulajdonában źi| a Budapest VIII. kerület' Bérkocsis u. 3f. szźtm a|atti, 3479| hĺsz.-ú' 773 m2
alapteriiletĹi, a Csarnok negyedben található te|ekingatlan.

Az ingat|ant jelenleg az onkormźnyzat gépkocsi-beállóként üzemelteti. A fO|6. évi bérleti díj
bęállónként.10.000,- Ft + AFA/hó. A telkęn 25 db beálló-hely van, amelybő|24 db helyľe van
éľvényes béľleti szerzodés, ebből l5 db beálló-helyet kedvezménYes, |.5f6,- Ft + ÁFA/hó bérleti
díj mellętt keľtilt béľbeadásra az onkormányzat intézméĺyei, illetve az onkormányzat
tulajdonában álló gazdasági táľsaságok dolgozói részére,9 db béľleti szerződés pedig a bérleti díj
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módosítás előtt került megkötésľe 6.476,- Ft + AFA bérlęti díj mellett. A beálló helyek
hasznosítást,ŕ,óIazonkormányzatnakösszesen 8|.|74,- Ft + ÁFA/hó osszegű bevétele származik.

Fenti béľleti szerződésęk 30 napos felmondási idővel szüntęthetőek meg.

Az Appreal Kollár Ingatlanszakértő Kft' źita| f0|6. máľcius f|. napjtln elkészítette az iĺgatlaĺtĺa
vonatkozó értékbecslést. Az értékbecslés, valamint a fuggetlen szakértó fe|ü|vizsgál ata aIapjźn az
ingatlan forgalmi értéke l25.000.000,- Ft + AFA ĺisszegben keľü|t megá|lapításľa'

Az ingatlan-nyilvántartás szerint az ingatlan kivett |akő'ůáłz, udvaľ, gazdasági épület
megnev ezésű, építési öv ezeti besoro |ása : L l -VIII- l .

Tekintęttel az elmúlt hónapok ingatlanpiací vá|tozásaira, indokolt a tęlek további hasznosításának
átgondolása' a telek értékesítése armak éľdękében, hogy a kerület összképe jawljon a beépítéssel.
A-telekvásárlások beindulását és az tĄ építésű ingatlanok létesítését segíti a CSOK és az tlj építésű
lakások ÁFA csökkentése, amely kedvezmények erľe az ingat|anla is igénybe vehető. Az ingat|an
étékesítése esetén a nyertes páIyázőnak vállalnia kell, hogy az ingat|ant a hatáIyos építésügyi
jogszabályok rendelkezéseinek megtaľtásával beépíti, amellyel a keľtilet összképe is javulni fog.

Javasoljuk, hogy a pá|yázatot az onkományzat az alábbi feltételekkel hirdesse meg:

Apá|yázat céIja: a Budapest VIII. keľület, Bérkocsis u. 3f. szám alatti, 3479I hľsz.-ú telek
elidegenítése

A minimális vételáľ tisszege: l25.000.000,- Ft + [p4
Apá'lyőnat bíľálati szempontja: a legmagasabb vételáľ.

Az éľvényes pá|yázatra vonatkozĺó kiktités: apáÍyánőnalďvevőnek vállalnia kell, hogy
á telekingatlan birtokbaadásától számított f éven belüIjogerős építési engedélyt szęręz)

- a jogerős építési engedély megszerzésétől számított f évęn belÍ'il jogerős haszná|atbavétęli
engedélyt szerez'.

- a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kĺitbér
összege 15.000.000'- Ft; a joger,os használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot
meghaladó késeđelme ęsetén a kötbéľ ĺisszege 7.500.000'- Ft, amely kötelezettségek
garanciaszerződés megkötésével biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál
kevesebb késede|em esetén időarányosan érvényesíthętők. Az elozőeken túI felmerülő
késede|em ęsetén vevo által fizetendő napi kĺĺtbér mértéke 30.000,- Ft.

Javasoljuk továbbá' hogy a hiľdetmény a Veľsenyeztetési szabá|yzatban foglaltak szerint keniljön
megjelentetésre, azza|, hogy a felhívás nyomtatott sajtóban, fizetős hirdetésként nem kerül
megi elentetésre, de közzététek ę keru| az ingatlan. com hirdetési portálon.

II. A beteľjesztés indoka

A telekingatlan éľtékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára a Képviselĺí-testtilet jogosult,
tekintettel aľra, hogy azingat|an énéke meghaladja a l00 MFĺot.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

A telek énékesítéséve| az onkományzat. azon elvárásait teljesíti, hogy a kerülętben található üľes
tęlkek beépítésľe keľüljenek, a keľület aľculata, megítélése javuljon. Amennyiben az ingat|an
értékesítése megtöľténik, azza| az onkományzat bevételre tesz szeÍt. Az értékesítés aZ
onkormány zat 20 l ó. évi kö ltségvetését kedvezően befoIyáso lj a.

IV. Jogszabályi környezet ismeľtetése

A Budapest Józsefuáľosi onkormányzat vagyonáľól és a vagyon felętti tulajdonosi jogok.
gyakorlásáról szóló 6612012. (XII. l3.) önkormányzati rendelet 16. $ a) pontja a|apjtn a 100
millió Ft feletti forgalmi éftékű ingatlanok hasznosításával, elidegenítéséve| kapcsolatos döntés a
Képvise | ő-tęsttilet hatáskörébe taftozik.



A veľsenyeztetési eljáľás lebonyolításźnak részletes szabályaira Képviselő-testiilet 47/20L5. (il.
19.) számú, a Versenyeztetési Szabá|yzatről szóló hatttrozat (a továbbiakban: VersenyezteÍési
Szab á|y zat) az ir ány adő.

A Versenyęztetési Szabtiyzat l l. pontja énelmében a nyilvános versenyeztetési eljárás kiírását
kozzé kell tenni:

a.) a Polgármesteri Hivatal hiľdetőtáb|áján,

b.) a Lebonyolító tĺgyfelfogadásra szolgáló helyiségeiben,

c.) a Józsefuáľos című lapban,

d) az onkományzat és a Lebonyolító internetes honlapján, :

e') az onkormányzat és a Lebonyolító rendelkezésére álló egyéb intemetes hirdetési portálokon,

f.) az a) - e) pontban foglaltaktól túlmenően a Kiíró döntése szeľinti más helyen i|letve módon.

A hattrozat |f. ponda szeľint a hirdetmények kifiĺggesztésének időtartama, valamint a
megjelentetés és az ajánlatok benýjtásának határideje kozott legalább 15 napnak kell eltelni.

A hatáľozat 13. pontja szeľint a hirdętmények közzétételének költsége nem haladhatja meg a
vagyontáľgy forgalmi értékének az | %o-źĺ. A Kiíľó döntése a|apján ettol el lehet térni.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Képviselő-tęsttiletet, hogy az ingatlanok elidegenítésével
kapcsolatos ptůyázat kiírására, és a páIyázat feltételeiľe vonatkozó dontését meghozni
szíveskedjen.

Ha,rÁnoza,Tl JAVASLAT

. . . l f0 l 6. (. . . .) szárn ú Képv ise lo-testtileti hatźłozat:

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

I) hozzájttrul a Budapest VIII. keľület, Bérkocsis u. 3f . szám a|atti, 3479I hľsz.-ú, 773 m2

alapteľületű telek nyilvános, egyfordu|ős pá|yázat útján tciľténő éľtékesítéséhez.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt' vagyongazdtikodźlsiigazgatőja
Határidő: 2016. ápńlis 07.

2.) elfogadja ahatározat mellékletétképezo, a Budapest VIII. ker{ilet, Bérkocsis u.32. szźtmalatti,
3479I hľsz.-ú, 773 m2 alapterĺiletű telek énékesítéséľe vonatkozó ptiyázati felhívást az a|źbbi
feltételekke1

a.) a minimális vételár: t25.000.000,- Ft + AFA

b.) a pá|ytzat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár,

c.) apźiyázónaklvęvőnek vá|la|nía ke||, hogy
ca.) a telekingatlan birtokbaadźsátő| számított 2 évęn belül jogerős építési engedély

szetez,
cb.) a jogerős építési engedély megszerzésétől szálmított f évęn belül jogerős

használatbavételi enged élyt szerez,
cc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

kötbéľ tisszege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély
megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,-
Ft' amely kötelezettségek garanciaszerződés megkötéséveI biztosítandók. A
garanciaszerződésben fog|altak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan
érvényesíthetők. Az elozőeken túl felmeriilo késedelem esetén vevő által fizetendo
napi kötbér méftéke 30.000,- Ft.
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Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodásiigaz:gatőja
Határidő: 2016. április 07.

3.) a pályázati felhívást a Képvise|ő-testiilet 47lf0l5. (II. 19.) szźlmtl haÍźlrozatttban foglaltak
szerint tesziközzé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodásiígazgatója
Hatáľido: 2016. ápńlis 07.

4') felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözponÍ' ZÍt.-t, hogy a veľsenyeztetési eljárást bonyolítsa
le, és a pá|yázat eredményére vonatkoző javaslatát terjessze a Képviselő-testĺilet elé
jóváhagyás végett. Amennyiben a pá|yázat eľedménytelenül zárul, fe|hata|mazza a
Yárosgazdálkodási és Pénztĺgyi Bizottságot apźiyázatot|ezźtrő eredmény megállapításáľa.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ'. vagyongazdálkod t.si ígazgatőja
Határidő: 20l6. augusztus 31.

A d<jntés végrehajtásátvégző szęrvezeti egység: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zft.

A lakosság széIes köľét érintő döntések esetér.l javas|ata akozzététel módjára.

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon '

Ť

Budapest, f0I6. március f4.

Tcirvényességi el lenorzés:
Danada-Rimán Edina
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Múb)Ł.lot

Pá.tyőzati felhívás

A Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosí onkormányzat a Képviselő-teŚttilet ....lf0|6' (IV. 07.)
számu határozata aĺapján nyilvános páIyázatot hirdet a Budapest VIII. kęrĹilet, Bérkocsis 32. szám
a\atti, 3 47 9 L hĺsz. -ú, 7 7 3 m2 alapterületű telekingatlan étékesítésére.

1. A páily ízati felhívás közzététe|e

Apá|ytnati fęlhívást a Kiíró a Versenyefetési Szabályzat 71. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII' keľület Józsefuárosi Polgárrnesteľi Hivatal hirdetotáb|áján, a Lebonyolító
ügyfélfogadásľa szolgáló helyiségéb..en, a Józsefváros című helyi lapban, az onkormćnyzat és a
Lebonyolító honlapján, továbbá az onkormányzat és a Lebonyolítő szźtmára elérhető költségmentes
hirdetési felülęteken, egyéb rendelkezésre á1ló internetes hiľdetési portálokon tesziközzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást arurak bármely szakaszában indokolás nélkiil visszavonni,
és ęrľől köteles hirdetméný kiftiggeszteni. A versenyeztetési e|jfuts visszavonása esetén -
amennyiben a dokumentáciőt az ajánlattevő ellenéték fejében kapta meg - a Kiíró köteles az
ęllenértéket visszafizetni. A pá|yázati dokumentácíó ęllenértékét a Kiíró ezen kívtil semmilyen más
esetben nęm fizeti vissza.

f. Apáiyázati kiíľás adatai

Apáiyánat kiíľója:

A' pál|y ázatlebonyolítója :

Ä' pá|yízat jellege:

Apá|yőzat cé|ja:

A pá.Jyízatl dokumentáció rendelkezésre
bocsátása:

Az ingatlan minimális vételára:

Lz ajánlLafr' bĺztosíték łisszege:

Az aján|ati biztosíték beÍizetésének módja'
szám|aszám:

Budapest Főváros VIII. kertilet JózseÍvárosr
onkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67 ')

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZÍt. (1082
Budapest, Baross u. 63-67.)

nyilvános, egyfordulós p á|y ázat

tulaj donj o g átruházźs (elidegenítés)

50.000,- Ft + ÁFA

125.000.000,- Ft + AFA

l2.500.000,- Ft. Az aján|ati biztosíték befizetése
csak magyar forintban teljesítheto, éftékpapírľal,
garaĺciaszeľződéssel, ztioglárggya| nem
helyettesíthető.

átutalás, a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt. K&H Banknál vezetett 1 0403 3 87-00028 85 9-
00000006 számu szám|ájára

2016. május 25. (szer da) 24 óra. Az aján1'ati

biztosítéknak a megjelolt hatáľidőig a
bankszámlára meg kell éľkeznie.

2016. május 26. (csütörtök) 10.00 óra

Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont ZÍt.
Elidegenítési Irodáj án

Az ĺjánl'úi
határideje:

biztosíték beérkezésének

A pá.ly ízatok leadásának hatáľideje :

A pá.Jyázatta| kapcsolatban további
információ kéľhető:

,Í
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A pá|ly ánattal éii ntett ingatlan megtekinthető :

A' pá.Jy ánatok bo ntásának időpontj a :

A' pá./ly ánatok bontásĺínak helye :

A pá.try ázat eľedményét megállapító szervezet:

A pá.tryázat e|bíľálásának hatáľideje és 
^váľható eľedményhiľdetés:

A pá./ly ánati elj áľĺĺs nyelve :

3. A pá|yízattal éľintett ĺngatlan:

Címe:

Helyrajzi száma:

Jellege:

Telek alapteľüIete:

Kłizmű ellátottsága:

Teľhei:

Tel.: 06-1-333-678IlIf2 vagy If3 mellék, 06-1-
216-696r

2016. április 18. (hétfő) és 2016' május 20.
(péntek) kĺjzött előzetes időpont egyeztetés
a|ap1án. Időpont egyeztetése a. Józsefuárosi
Gazđálkođási Kozpont Zrt. onkormányzati
Házkeze|ő lľodáján lehetséges (1084 Btlĺlapest'
Tavaszmező u. 2., Tel.: 06-I-210-4928, 06-I-
fr0-49f9)

2016. május 26. (csütöľtök) 1005 óra

Józsefuárosi Gazdtikoďási Központ Zr1"., 1083
Budapest, Losonci v 2. I. em. tárgya|ő. Az
ajánlattevok a pá|ytuatok bontásán jelen
lehetnęk.

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľos
Önkoľmányzat Képvi selő-testülete

2016'július 11.

magyar

Budapest VIII. keľület, Béľkocsis u.32.

3479r

építési telek

773 ÍÍÝ

összközmtĺves

P€ľ-, teheľ- és ígénymentes, 27 Ń nagyságú

terĺiletľe az ELMÚ ueĺozĺľI Kft. javára

vezetékjog kęľült bejegyzésre az ingatlan.

nvilvántartásba

Az ingatlanra voĺatkoző részletes adatokat a páIyźnati kiírás mellékletét képező ingatlanforgalmi
szakvélęmény tartalmazza. Az ngat|an övezeti besorolása: L1 -VIII- 1 .

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- a nemzeti vagyoĺľól szóló 2011. CXCVI törvény 14. $ (2) bekezdése a|apjáĺ aMagyar A]lamot
minden elovásárlási jog'jogosultat mege|őzo elővásáľlási jog illeti meg. Az e|ovásáľlási jog
gyakoľlásáľa a Magyar Allam részére fennálló hatáľidő az e|ővásár|ási jog gyakoľlására felhívó

. éľtęsítés postára adásának ĺapjátőLszámitott 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévo vagyontárgyak önkományzatok tulajdonbaadásáről szóló 1991.

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

Jĺĺ



Elađó az ingatlant a fent megjeltllt elővásárlási jog jogosu|tjanak elovásáľlásľól lemondó
nyl|atkozatánakkézhezvételétől, vagy ateljes vételár beérkezésétőI számított 40 napon belül adja vevő
biľtokába, attól fi'iggően, hogy melyik történik meg később. Amennyiben az e|ővźtsárlásra jogosultak
bármelyike élni kíván elővásárlási jogával, ,űgy az adásvételi szerződés az e|óvásttr|ásra jogosult és az
eladó között jön létre. Ez esetben abeťlzetett aján'lati biztosítékot eladó a nyĹIatkozatkézhezvéte|étó|
számított 15 napon beliil visszautalja a pályázat nyertese részére, A bęfizętett cisszeg után ęladó
kamatot és bármelyjogcímen igényelt költséget ĺemťtzęt.

4. A'páiyázat célja, taľtalma

Az elidegenítésre keľtilő építési telek a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefi'árosi onkormányzat
kizárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésérę a nemzeti vagyonĺól szóló f)II. évi CxCu. .tv., a
Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyoĺáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról
szóIő 66l20lf. (XIJ. 13.) önkormźnyzati rendelet, valamint a Képviselő-testiilet 47ĺ2015. (II. 19.)

számihatározata(VersenyeztetésiSzabályzat)vonatkozlk.

Kiíró lehetóvé teszi, hogy a vevő a véte|árat

- egyösszegben, vagy

- banki hitel felhaszná|ásźlva|egyenlítse ki.

A nyertes páIyáző köteles apźiyázate|birá|źtsáről szóló éľtesítés kézhezsléte|ét követő 15 munkanapon
belĺil adásvéte|i szerzódést kötni.

Vevő a véte|ár

. egyösszegben torténő megf,lzetése esetén _ az aján7ati biĺosíték osszegével csökkentett - véte|fuat

az adásvételi szeruóďés megkötéséig eladónak megťlzeti,

- banki hitel felhasznĺílása esetén, az adásvételi szerződés fiiggoben taľtással keľül megkötésľe. A
foglaló összegével csökkentett vételáľ kiegyenlítésére vevőnek 90 nap áll rendelkezéséte. Aze|adó
a tulajdonjog bejegyzésére vonatkoző hozzźĄáru|ását a teljes vételár beérkezését követő 5

munkanapon belül adja ki vevő részéľe'

Az ingat|an bitokbaadásának időpontja: az elővásárlási jog lemondásáľa vonatkozó ĺyilatkozat
kézhezvéte|étől, il|etve a teljes vételár beérkezését követő 40 munkanapon belül, attól fiiggően, hogy
melyik töľténik meg később.

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevőt terhelő kötelezettségek:

a) a telekingatlan birtokbaadásától szźtmított2 évenbeli'il jogerős építési engedélyt szeÍez,

b) a jogerős építési engedély megszeizésétő| számitolt 2 éven belül jogerős használatbavételi
engedélý szeÍez)

c) a jogerős építési engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó

késędęlme esetén a kotbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek garanciaszerzodés
megkötésével biĺosítandók. A garanciaszeľződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem
esetén idoaľányosan érvényesíthetők. Az e|őzoęken túl felmerülő késedelem esetén vevő által
fizetendő napi kĺĺtbéľ mértéke 30.000'- Ft.

Az adásv étel i szerződés me gkötéséve l kapcsolatban felmeri'ilő költsé gek :

- I.670,- Ft/személy JÜB eljárási díj,

. 5.50o,- Ft + ÁFA eljárási díj,

- 6.600,- Ft/ingatlan ftjldhivatali eljárási illeték '

A Kiíró felhívja apá|yázőkf,rgyelmét, hogy a vételáľat ÁFA terheli

A Kiíró kiköti továbbá,hogy
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a) a nyeftes aján|attevo visszalépése esetén jogosult a veľsenyeztetési eljáľáS Soľon következő
helyezettj ével szerződést kotni,

b) jogosult arra,hogy a versenyeztetési eljáľást eredménýeleĺmek nyilvánítsa'

c) szükség esetén az ajźn|attevőtő| az aján|at lényegét nem érintő technikai-foľmai kérdésekbęn
íľásban felvi|ágosítást kéľhet annak előľebocsátásával, hogy az ajánlattevő ezzeI kapcsolatos
írásbeli vźiasza semmilyen formában nem eredményezheti a versenyęZtetési eljárásban tett

aján1,atában megfogalmazott feItéte|ek olyan megvtůtozását, amely az értéke|és során a bęérkezett
aj ánlatok sorrendj ét módosítaná.

d) aPtk6:74. $ (2) bekezdése alapján, apáIyázati felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb
ajánlattevővel szemben is fenntartja ajogźftarĺa,hogy ne kossön szerződést.

Az aján|attevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíró

a) az ajän|attéte|i hatáľidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbithatja, amit _ az indok
megjelölésévęl _ a Kiírás közlésével megegyező helyeken, az eredeti benyújtási határido \ejárta
előtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjelentetni;

b) jogosult az ajźn|attételi felhívásźlt az aján|attételi határidő előtt visszavonni, de erről a kiírás
közlésével megegyező módon az ajánlattételi határido |ejárta előtt köteles hirdetméný
megjelentetní,

c) a pá|yázati bizosítékot a kiírás visszavonása, az eljérás eredménýelenségének megállapítása
esetén, illetve - az ajttn|atok elbírálását kovetően - a nem nyertes ajánlattevők ľészére 15

munkanapon belül visszaťĺzeti,

azaján|ati biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetésibatźľidőt elmulasztja'

a nyertes ajźn|attevo esetében a beťlzetett biztosítékot az ajttn|attevő á|ta| fizetendő Vételárba
beszámitja,

Đ nem fizeti vissza a nyeľtes által teljesített biztosítékot, ha a szerzódés megkötése a nyeľtesnek
felĺóható vagy érdekköľében felmertilt okból hiúsul meg. A vevőnek felróható ok az is, ha a
véte|źrat banki hitel felhasználásáva| kivánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt határidőben nem
kapja meg, vagy az a fizetési határidő napjának 24 őráig nem érkezik meg eladó bankszám|ź|źra.

5. Az aján|at benyújtásának előfeltételei

Az aján|at benyújtásának elengedhetetlen fe|tétele az aján|ati biztosíték határidoig tĺjľténő befizetése.

A Kiíró az ajtnIati biaosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megá|Iapitása esetén' illetvę - az aján|atok elbíľálását kovetően - a nem nyertes ajánlattevők részére
köteles 15 munkanapon belül visszafizetni.

A pá|yźnaton való részvétel további elofeltétele, hogy az aján|attevő megismeľje a pá|yźzat tárgyát, az
ajtnlattéte| feltételeit - vagyís apá|yázati dokumentációt - és ań magtra nézve kötelezonek tekintse.

Anemzeti vagyoĺľól sző|ó201'i. éví CXCVI. törvény 11. $ (10) bekezđése a|apjánapá|yázatoncsak
át|áthatő szervęzet vehet ľészt.

Azajtlnlat benyújtási hatáľidő leteltét követően ajánlatot a Kiíľó nem vesz át.

6. A páůyázaton történő ľészvétel feltételei

Az ajźtn|attevó részt vehet a pá|ytuaton amennyiben

a) az aján|ati biĺosíték osszeget határidőben megfizeti, es

bankszámLára,

b) az ajánlatok leadásának hatáľidejéig az aján|atźń benyujtja.

ät, ĺltt
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az beérkezik a Kiíľó által megjelölt



7. Az aján|a't taľtalmi ktivetelményei

Az aján|attevőnek

a) az ajánlatbu közölnię kęll a nevétlcégnevét,Iakcimétlszékhelyét, adőszámátladóazonosító jelét,
cég esetében cégjegyzéksztĺmát, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszám|a számát,
elekÍronikus levelezési címét, ha ilyerľrel renđelkezik.

b) az aján|athoz csatolni ke|| az aján|ati bizosíték beÍizetéséľől szóló visszavonhatatlan banki
átutalást vagy a bankszámla kivonatot.

c) az aján|atban nyilatkoznia kell aľról, hogy vá||a\ja a PáIyázati dokumentációban' illetve
mellékleteiben leíľt szerződéskötési és egyéb feltételeket,

d) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozóan af0I5. évi CXLil. törvény 62. $ és 63.

$-ban foglaltkiztrő körülmények nem állnak ferľr.

e) az ajánlatban nyilatkoznia kell arľól, hogy adó és adók módjára behajthatő koztartozása nincs. E
nyLlatkozatmęllé kell csatolnia a NAV igazolásźÍ aľľól, hogy nem áll fenĺ kĺjaartozása.

Đ az ajfullatban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben bérleti dij tartozása nincs, továbbá a
Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kotelezettsége nincs.

g) az aján|atához csatolni kęll a társaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
képvíseletérejogosultak a|áírási címpéldányának eredeti pé|ďáĺtyát vagy hiteles másolatát.

h) az aján|atban nyilatkoznia kell arról' hogy nem źil' vége|szźtmolás alatt' ellene csőd-, illetve
felszámolási eljárás nincs folyamatban.

Đ az ajánLatban nyilatkoznia kell arról, hogy anęmzeti vagyonľól sző|ó 2011. évi CXCVI. törvény 3'

$ (1) bekezdés 1' pontja szeľint át|áthatő szeryezetnek minősül.

Az aján|attevőnek a pá|yźľ:ati etjárás soľán benyújtott ajźn|atát, továbbá az aján|at mellékleteként
benffitott valamennyi nyi|atkozatát cégszeru aláírással kell ellátnia. CégszeľÍĺ a|áírts során a cég
képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek a társaság kézze|, vagy géppe| ílt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve a|á nevétlnevĹiket önállóaďegyüttesen irJalirJák aIá a hiteles céga|áirćsi
nyilatkozatuknak m e gfe lelően.

A Lebonyolító ajánlott, tértivevényes levélben, hatźlridő kitíizésével felszólíthatja az aján|attevot.az
ajánlatta| kapcsolatos formai vagy tarIa|mi hiányosságok pótlására, amennyiben a szükséges
nyilatkozatokat, igazolásokat nem megfelelően, illetve nem teljes körűen csatolta. Amennyiben az
ajánlattevő a felhívás kézhezvéte|ét követően az abban megjelölt hatáľidőre ahiáný nem' vagJ nem
teljes körűen pótolja, úgy ajtn|ata a hiánypótlási határidő elteltének napjźń kĺjvető naptól
érvénýelennek minősül , és apáIyźzat további részében nem vehet részt'

A Lebonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan meg|elölt hiányokľól, a hiánypótlási határidőről
egyidejűleg, kcizvetlenül, írásban koteles tájékoztatni az összes ajźn|attevőt.

A hiánypótlás nem terjedhet kl az ajźlnlat módosítására'

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajźtnlattevő aján|ata érvénýelennek minősül,
ameruryiben

a) az aján|ati biztosíték összege a pá|yźzati kiírás 2. pontjában meghatározott határidőn beli'il nem
kerül jóváftásra a Kiíró bankszámláján,

b) nem jelöl meg vételárat.

Amennyiben ajánlattevő nem je|öli meg a vételár megfizetésének módját, Kiíró úgy veszi,hogy azt az
adásvételi szerződés megkötéséig egy összegben fizeti meg.

8. Az ajánlat foľmai követelményei

,ŕ

tr,/ĺ/
Ü



Az ajźn|attevőnek ajźn|atát egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, feltünteÍve az
adott példányon aZ ,,Eredeti ajtn|at,, és ',Másolati aján|at,, megjelölést, melyeket ktilön - ktilön
sértetlen. lezárt borítékban kell benvú-itania. A példányok kozötti eltérés ęsetén az eredeti példány
érvényes.

Az ajźn|at első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitöltött ,,Jelentkezési lapoť', a második oldalon
a kitoltott ',Ajánlati összesítőt'', ktilönös tekintettel a megajánlott véte|tlr és megfizetésí módjának
megielölésére. Ezt követően kell elhelyezni az ajánllati felhívás mellékletét képező éľtelemszeľűen
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban rész|etezett valamennyi dokumentumot. Az
ajánlattevőnek közölnie kell a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét), ahová a pá|yázati eredmény
közlését kéri, továbbá aú' a bankszámlaszámot és a bankszámla keđvezméĺyezettjének nevét illetve
más azonositőját, ahova az aján7ati biaosíték (bánatpénz) visszautalását kéĺi, amennyiben nem
nyeľte se a p á|y ázatnak.

Az ajdnlat és az ijsszes meltéktet minden otdatát - összefűzve, az olda|ak számának
dokumentálás ával _ fo ly am ato s s zdm o zás s aI k eI I el ldtni.

Az iratokat magyar nyelven, |ezźrt, sértętlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benyujtani. A borítékra kizárőIag apáIyázatttlrgyát kell ráírni, az alábbiak szerint:

,,Budapest VIII. kerületo Béľkocsis u. 32. szám alatti telek elidegenítése - pá|yízat,,

A Lebonyolítő |ezárat|an vagy sérült borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az ajánIattételi határidőn tul
benyúj tott aj án|atot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az aján|attevő a pá|yázati e|jźrts báľmelyik szakasztlban meghatalmazott iltjźtn jźtr e|, a

teljes bizonyító eľejĺĺ magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti pé|dźnyat is mellékelni ke|l az
ajáĺ,iathoz. A polgári perrendtaľtásľól szóló I95f. évi III. törvény 196. $-a szerint a teljes bízonyítő
erejű magánokiľatnak az a|ábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiratot sajźúkezu|eg íľta és a|źifta;

b) két tanú az okiratoĺ aláításźxa| igazo|ja, hogy a kiállító a nem źůtala írt okiratot előtttik írta a|á,

vagy a|źirását előttiik sajátkeztĺ a|áírźsának ismefte e|; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel
kell tüntętni;

c) a kiállító a|áírásavag kézjegye az okiraton kozjegyzőáltal hitelesítv€ Van;

d) agazdźlkodő szervezettúta|uz|eti köľében kiállított okiľatot szabá|yszeraena|áiliák;

e) iigyvéd (ogtanácsos) az á|ta|a készitett okirat szabályszeľű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a
kiállító a nem á'|ta|a irt okiľatot előtte írta a|á, vagy a|áítźsát előtte saját kezll a|źirásának ismefte
el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus a|áírźsźnal aláírt elektronikus okiľat taľtalma aZ

ügyvédáIta|készitettelektronikusokiratévalmegegyezik;

Đ az ęlektľonikus okiraton kiállítója minősített elektronikus a|álrást helyezett el.

Ha aZ aján|attevő gazdáůkodő szervezet, a pályázati eljáľás soľán nevében nyi|atkozatot a
cégjegyzékben felttintetett képviseleti joggal rendelkező személy' vagy e személy meghata|mazotÍja
tehet.

9. Äz ajánlat módosításľ

Az ajźn|attevő az aján|attételi hatáľidő lejźrtźig módosíthatj a va1y visszavonhatj a pá|yázati ajánlatźt,
az aján|attételi hatáľidő \ejártźt követoen azonban a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

Az aján|ati kötöttség az ajźn|attételi hatáľidő |ejártának napjttvalkezdődik.

10. Ajĺĺnlati kötöttség

Az ajánlattevo legalább 60 napig terjedő aján|ati kotottséget köteles vállalni, ame|y az aján|attéte|i

hatáľidő |ejátánaknapjáva| kezdődik. Azaján|aÍtevő kĺĺteles nyilatkozni, hory amennyiben a Kiiro az
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ajánlatok eredményének megállapitására vonatkozó határidőt elhalasztotta, űgy vá||a|ja az ajéln|ati
kötöttség meghosszabbitását a pá|yźzat eľedményének megá||apítására vonatkozó határidő
e lh al asztásának napj ai sztlmáv a| me ge gyezó en.

Az ajtnlatikdtöttség tarta|mának meghatározására aPolgárí Törvénykönyv rendelkezései iányadőak,
kĺilönos tekintettel a 6:64. $-ra.

Az aján|at olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot jelent; amely a torvény alapján
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mazza, s egyértelműen kitiĺnik belőle, hogy az abban
foglaltak tigylętkötéSi akaľatot tükrĺiznek, tehźú a nyilatkozó - ajánlata elfogadása esetén _ ań, magára
néme kotelezőnek ismeri el.

Az ajźn|ati kötöttség azt je|enti, hogy ha a másik féi- az adott időhatáron beltil az aján|atotelfogadja' a
szęrzódés a törvény rendelkezése folytán létrejon. Az aján|at megtételével tehát fi'iggő he|yzet alakul
ki, amely az ajánlati kötöttség leteltévęl ér véget.

Amennyiben az ajźn|attevő az aján|ati kötöttségének ideje a|att ajźtn|atát visszavonja, abeťlzetett
aj ánl'ati biztosítékot elveszti.

A Kiíľó az ajánl'Lati bizosítékot a pá|yázatí felhívás visszavonása, az eljárźĺs eredménýelenségének
megćilapítása esetén, illetve _ az aján|atok elbírását követően _ a nem nyertes ajánlattevők részére
köteles 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíró az ajáĺ.Ĺati biaosíték után kamatot ĺem ťĺzet,
kivéve, ha a v isszafi zetési hatfuidőt elmulaszj a.

11. A pályázatok,bontása

A pá|yázati ajtn|atokat tartalmaző zárt bontékok felbontását a I',ebonyolító végzi a pźiyázati
felhívásban megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásán, a Lebonyolító képviselőjén kívül az
ajánlattevők, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen' A képviseleti jogosultságot megfelelően
(személyi igazo|vány, meghatalmazás) ígazolni kell.

Az ajźn|attevők a bontás időpontjáľól külön éľtesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán jelen
| évők j elen létük i gazo lásáľa j elenlét i iv et imak alá.

Az aján|atok felbontásakor a Lebonyolító ismerteti az aján|attevők nevét, lakóhelyét (székhelyét), az
általuk felkínált vételaľ ajánIatot, a vétęIár megf,rzetésének módj át.

Az ajźn|attevő a fenti adatok ismeftetését nem tilthatja meg.

A Lebonyo|ítő az ajánlatok felbontásáróL, az aján|atok ismertetett tartalmáľól jegyzőkönyvetkészit,
amelyet az ajźln|attevoknek erľe vonatkoző igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzők<inyvet a
Lebonyolító képviselője és a jegyzókönyvvezető irja a|á, és a bontáson megjelent ajánlattevők közül
kijelöltek, pedig aIáirásukkal hitelesítik.

12. A' pí|y átzat érv ény telenségeinek es etei

A Lebonyolitő az aján|atok bírálatakoľ megállapítja,hogy me|y ajánlatok éĺvénýelenek' és ez a|apjáĺ
tesz javaslatot a Kiírónak az aján|atok érvénýelenségének megti|apítćlsára. A Kiíró érvénýelennek
nyilváníd a az ajár-J,atot, ha

a) azt a kiirtnban meghatározott, illetve szabźAyszeríien meghosszabbított ajźtn|attéte|i hatáľidő után
nyújtották be.

b) azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az onkormányzattal szembeni, koľábbi fizetési
kötelezettségét (helyi adó, bérleti díj' stb.) nem teljesítette.

c) az aján|attevő abinositékot nem, vagy nem az e|őítal<rlak megfelelően bocsátotta ľendelkezésľe.

d) a kiírásban szeľeplő adatokat, igazolásokat nem' vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta,
ideéľtve' ha az aján|attevő nem csatolta anól szóló nyi|atkozatát, hogy nincs köztartozása (adó-,

,A
/,.
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' vtlm-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az á|Iarĺlhánartás más alrendszereivel szemben
fenĺálló ťlzetési kĺitelezettsége),

e) az aján|at nem felel meg a kiírásban meghatźlrozott fe|tételeknek vagy az ajźtn|attevő nem tett a

ki írásban fo gl altaknak me gfe le l ő aj źłn|atot,

Đ azaján|attevő valótlan adatot közĺjlt.

g) az aján|attevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, Vagy nem te|jes korűen tett eleget.

h) olyan aján|aÍ' érkezett, amely a meghatáro zott fizetési fe|tételektől e|térő aján|atot tartalmaz.

Az eljérás további szakaszźtban nem vehet tésń' az, aki a)-h) pontokban foglaltak szerint érvénýelen
páIy ázati aj ánlatot tett.

13. A pályázttl zjín|atok elbíľálása, az e|bírállás szempontjai

A páIyźnati ajánlatokat a leheto legľövidebb időn beltil el kell bírálni. A pá|yázat eredményének
megá||apitásáľa vonatkozó hatáľidő egy alkalommal meghosszabbítható. Az űj határidőľől, illetve
annak fiiggvényében az aján|ati kötöttség időtatamának meghosszabbitásárő| a Lebonyolító köteles
ajánlott lęvélben tájékoztatĺi az <isszes pá'Iyázőt.

A Lebonyo|itő a pźiyázati fęLhivźlsban meghatźtrozott értékęlési szempontok a|apján bíľálja el és

ľangsorolja az éruényes pźiyázati ajánlatokat, sziikség szeľint szakéľtők bevonásával.

Az e|biráĺiráts fő szempontja:

. tz tjín|ottvételár tisszege.

A Kiíľó apá|yázati felhívásban igényelt iľatokon és adatokon túlmenoen is jogosult megvizsgá|ni az
ajánlattevők alkalmasságtlt a szerzódés teljesítéséľe, és ennek során a csatolt dokumentumok
eredetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíró szükség esetén az aján|attevőtó| az ajźln|at lényegét nem érintő technikai-formai kéľdésekben,
íľásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az aján|attevo pźúyźvő ezzel kapcsolatos
íľásbeli váIasza semmilyen formában nem eredményezheti az ajánlatában megfoga|mazott fęltételek
olyan megvá|tozását, amely a pá|yázat során a bęéĺkęzett ajánlatok sorľendjét módosítaná. A Kííró a
felvilágosítás kéľéséľől, és annak tarta|márő| haladéktalanul írásban értesíti a tobbi aján|attevot.

A pá|yízat nyeľtese az, aki a pá|yázati fęlhívásban rögzitett feltételek teljesítése mellett a vétęIár
<isszegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételárra. több ajánlat is
érkezik a pźilyázat lebonyolítója az azonos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb vételaľat
megajánló ajánlattevőknek lehetőségük, van a véte|źrra licit foľmájában lijabb aján|atot, ajźtnlatokat

tenni. Az induló vételáľ a beéľkezett legmagasabb vételár ajtn|at, a licitlépcső 10.000,- Ft, aizaztizezer
forint, negatív licit nem lehetséges' A licit nyeftese az, az aján|attevő, aki a legmagasabb cisszeget

ajánlja.

A veľsenýárgyalásľól jegyzőkönyv készül, amelyet a Lebonyolító jelen lévo képviselóje, a
jegyzőkonywezetó, a lebonyolító jogi képviselője és azaján|attevők jelen lévo képviselői íľnak alá.

A Lebonyo|ítő az ajánlatok értékeléséről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: éľtékelési jegyzőkönyv)
készit, arnely tarta|mazza

a) a páIyázatieljárás rcjvid ismertetését, abeérkezętt ajánlatok számát,

b) abęérkezettajánlatok ľövid éľtékelését,

c) a legjobb ajáĺIatravoĺatkoző javaslat indokait,

d) az ellenérték (vételár) meghatfuozásának szempondait (ideértve a véte|árat befolyásoló
kötelezettségvállalásokat),

ę) a kikotott biztosítékok megfeleloségének szempontjait'
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Đ adöntésekindokát,

g) a páIyázati eljárás eľedményének összefoglaló éľtékelését, az első két helyre javasolt pźiyáző
megjelölését, ha erre mód van,

h) abirźiatban közreműködők által fontosnak tartott köľtilményeket, tényeket.

14. osszeférhetetlenség

A'pá|yázati eljárás során <isszeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a páIyázatok ę|biráLásában olyan
természętes személy, szervezet, illetőleg képviselójük veszrészt, aki maga is ajánlattevo,vagy

a) annak közelí hozzźltartozója (Ptk' 8:1. $ (1) 1. pont),

b) annak munkaviszoĺy alapján felettese, vagy alkalmazottja,

c) annak másszerződésesjogviszony keretében fogla|koztatőja,vagy foglalkoztatottja,

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

1 5. A pályá zĺti e|jár ás érvénytelensé gének és eľedménytelenségének esetei

Érvénytelen a pályázati elj árás, ha

a) apáIyźzat elbírálásakor az osszeférhetetlenségi szabályokat megsértették'

b) valamelyik ajánlattevő az e|járás tisńaságźt vagy a többi ajánlattevő érdekeit slilyosan sértő
cselekméný követ el.

A kiíró eľedménýelennek nyilváníthatj a az e|járást,ha

a) nemérkezettajźn|at,

b) k'lzáró|ag érvénýelen ajánlatok éľkeztek,

c) az egyik ajźn|attevő sém tett a pźiyázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot,

d) a kiíľó az e|járźs érvénýelenítéséről döntött.

Eredménýelen eljárás esetén a kiíró dönt a további vagyonügyleti eljárásľól.

1 6. Eľedményhĺľdetés, szeľződéskötés

A pá|yázat eľedményéľol a Kiíró legkésőbb 2016. augusztus 31-ig dĺint, amelyľől Lebonyolító 15

napon belül valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti.

Kiíró a ptiyázat nyertesével a jelen dokumentáciő 4' pontjában meghatározottak szerint adásvétęli
szeľzodést köt.

A nyertes pá|yáző visszalépése esetén az e|adő jogosult a pá|yázati eljárás soron következő
helyezettjével adásvételi szerződést kötni, amennyiben a pá|yázat eredményének megá||apításakor a
más o dik le gj obb aj án|at me ghatźr ozásra kerül t'

A nyertes ajánlattevő esetében abeťlzetett biaosíték az aján|attevő á|taI fizetendő véte|ár összegébe
beszámításľa kerül, azonbanha a szerződés megkötése az aján|attevőnek felľóható, vagy éľdekköľében
felmerült más okból hiúsul meg, ajźn|attevő a biĺosítékot elveszti. Az elvesztett biztosíték a Kiírót
illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések

Az ingatlan megtekintheto a Kiíľás f. pontjában rnegjelolt idopontban, de a megtekintés előtt két
nappal a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zft. ÖnkoľmányzatiHázkeze|ó Iľodájának munkatáľsával

13 .1
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telefonos egyeztetés szükséges a következő telefonszámokon: 06 I fI0-4928,270-4929,210-4930,
210-4766.

Az ajźn|attevő az aján\atok felbontásáig köteles titokban taľtani az ajttn|atának tatalmát, továbbá a

Kiirő áItaI a részletes dokumentációban vagy bármely módon ľendelkezéséľe bocsátott minden téný,
információt , adatot köteles bizalmasan kezelni, anőItájékoztatást harmadik személynek nem adhat.Ez
a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzoľciális aján|at esetén a résztvevókkel való
kapcsolattaľtásra. Ha az ajźnlaÍtevő vagy az érdekkĺjrében álló más személy a páIyázat titkosságát
megsértette, a Kiíró az aján7atát érvénýelennek nyílvánítja.

A Lebonyolítő az ajźn|atok tartalmát a pźiyázat Iezárásáíg titkosan kezeIi, taľtalmukról felvilágosítást
sem kívülállóknak, sem a pályázatonrészílevőknek nem adhat.

A Kiíľó az Ąán|atokat |<lzárőIag ęlbírálásra használhatja fel, más célú felhaszná|ás esetén az
ajánlattevővel külön meg kell aľľól állapodnia.

A Kiíľó a ptt|yázati eljáľás soľán készített jegyzőkonyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megórizni, továbbá ilyen jellegű ellenőľzés esetén az ellenorzést végzó szerv, személyek
rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabá|yozoľt kérdésekben a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuáľosi Önkoľmányzat Képviselő-testületének 47lf0|5. (II. 19.) sztlmu hatźtrozata, valamint a

vonatkozó egyéb j ogszabályok rendelkezés ei az iráĺyadóak'

Budapest,2016. 
Józsefuárosi onkormányzat

nevébęn eljáró Józsefvárosi Gazdźllkodási Központ Zrt.

" "' sk'

Mellékletęk:
1. számumelléklet: Jelentkezésilap
f. számllmelléklet: Ajánlatiösszesítő
3, száműmelléklet: Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljáľásľól, felszámolásról
4. számll melléklet: Nyilatkozat a pá|yázati feltételek elfogadásáľó|, szerződéskötésről,

ingatlanszerzési képessé grő|, aján|ati ktĺtottségľől
5. száműmelléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztarĺozásről; Kiíróval

szemben fennálló tartozásróI
6. számímelléklet: Nyilatkozat pénnlgyialkalmasságľól
7. számímelléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszám|aszámrő|
8. számumelléklet: Nyilatkozat áttáthatő szervezetro|
9. számi melléklet: Nyilatkozat a pá|yázaton meghiľdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának

megismeľésérol
10. számumelléklet: Adásvételi szerződés tervezetfi.iggőben tartással
1 1. számű melIéklet: Adásvételi szerződés tervezet fiiggőben tartással (banki hiteles)
If. száml,s'mel1éklet: osszefoglaló a benyrijtandó ajánlat foľmai és tarta|mi követelményeiről,

tájékoztatćsazźtt|áthatőszervezetf ogalmáľól
l3. számllmelléklet: Értékbecslés

\,{
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1. számú melléklet
Budapest VIII. kerület, Béľkocsĺs u.32. szám alaffi telek elidegenítése

Jelentkezési lap

Budapest,

pá|y áző a|áír ásal cé gszeru a|áíľás

,(v,/
7/

Társaság neve' cégformái a:

Székhelve:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mailcíme:

Statisztikai számjel:

Cégnyilvántaľtási száma..

Adószáma:

Számlav ezető bankj ának neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselőjének neve, beosztása:

Meghatalm azott nęve' :

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

l Meshatalmazott ęsętén
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2. száĺn.űmellé|ęt

Budapest VIII. keľiileto Bérkocsis u. 32. szálm a|attl telek elĺdegenítése

AJÁNLATI osszosÍľo

Alulírott.
neve) a Budapest vlu. keľület, Béľkocsis u. 32. szám a|atti telek elidegenítésére kiírt
p źiy ázatr a aj tn|atomat az al ábbi akb an fo gl al om ti s sz e :

Megajánlott vételár: .. . . ..Ft

A vételár megfizetésének módja:

Budapest,

pá|y áző aIáítésal c é gszęru aláir ás
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3. számtĺmelléklet

Budapest VIII. kerület, Béľkocsĺs u. 32. szám a|attl telek elidegenítése

NYILATKOZAT
végelszámolásróI, csődelj árásľólo felszámolásľĺil

Alulírott
(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság

. végelszámolás alatt xálllnem ál1
o ellen csodeljáľás folyamatban *vaďnincs
. ellen felszámolási eljaľás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

p äIy aző a|áír ásal cé gszerii a|áír ás

6 ł.-gal megjelĺilt részné| a megfelelő szöveg aláhuzandő.

//

/,/"
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4. számú melléklet

Budapest YI[. keľületo Bérkocsis u.32. szám a|atti telek elidegenítése

I\IYILATKOZAT
a páiyázzti feltételek elfogadásáről., szerződésktitésről, ingatlanszeľzési képességľől'

aj ánlati kłitiittségľől

Alulíľott.

... (névltársaság neve) kijelentem, hogy a pźůyázat tárgyát ľészletesęn megismeľtem) aZ

ajźn|attéte| feltételeit, apá|yázatikiírást magamtanézve kcjtelezőnek elfogadom.

Kij elentem, hogy Magyarors zźtgon ingat|aĺszerzésre jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy aptůyázatifelhívásban foglalt 60 napos ajźnlatikötöttséget vállalom.

Budapest,

p á|y áző aláir ása/ cé gszeru a|áír źts

\.,\
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Budapest VIII. keľület, Béľkocsis u. 32. szám a|attĺ telek elidegenítése

NYILATKOZAT. 
kííľóval szemben fennálló tartozásről

Alulírott (név)

mint a (táľsaság neve) vezeto

tisztsé gvi se lőj e kij elentem, ho gy az aj źnlattevőnek,

- Kiíróval szemben hrtozása(helý adó, bérleti díj stb) * van/ nincs;
- Kiíľóval szemben szerződésben vállalt és nęm teljesített kötelezettsége * van/ nincs.

amelyeket az a|źĺbbi okiratokkal igazolok:

t.

2.

Budapest,

pá|y áző aláir tsal c é gszeru a|áír ás

6 *-gal jelölt részné| a megfelelő szĺiveg a|áhuzandő.

19n
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6. számú melléklet

Budapest VIII. keľület, Béľkocsis u. 32. szám alatti telek elidegenítése

NYILATKoZA.Í
pénziigyĺ alkalmasságľól

Alulírott (név)

mint a ... (társaság neve) vezeto

tisztségviselője, kijelentem, hogy a páIyázat tttrgyat képezo ingatlan vételźrźnak

megfizetéséľe képes vagyok, a szükséges anyagi eszközök rendelkezésemr'e állnak.

A szám|avezeto banknáI az elmillt 1 évben sorban állás nem volt, amelyeket az alábbi
okiratokkal igazolok:

1......

Budapest,

pá|y áző aIáír ása/ cé gszeru a|áíľás

2.

\i'\ 20



7. számú melléklet

Budapest VIII. keriilet, Béľkocsĺs u. 32. szám alattĺ telek elĺdegenítése

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéľől és bankszámlaszámľól

Alulírott
(társaság neve) vezető tisztségviselője kéľem, hogy a Pźiyźnattal kapcsolatos mindennemű
nýlatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más informérciőt, va|amiĺt a Pá|yázatta| kapcsolatos
esetleges jogvitában minden értesítést, iđézést és bíľósági határozatot, stb. az a|tlbbí címre
kéľem postázni:

Címzett:'

Cím:.

Amennýben az źůta|am a fentiękben megjelölt cimzętt a fenti címęn az iratot nem veszi át,

ennek következményeit a gazdasági társaság vźi|alja. Tudomásul veszem' hogy amennýben a
címzet. a fenti címen az értesitést nęm veszi át, az értesítés a postára adást követő 5.

munkanapon kézbesítettnek minősiil.

A páIyźzati felhívás visszavonása ęsetén a Kiíró a dokumentáció megvásárlására fordított
összeget kérem az a|ábbi bankszámlaszámra visszautalni:

Bankszáml avezętő pénzintézet:. . '

Bankszámlaszźtm:

Bankszámlával ľendelkeznij ogosult:
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

pá'Iy áző a|áit tsal cé gszerú aláír ás



8. számú melléklet

Budapest VIII. keľiilet, Bérkocsĺs u. 32. szám alatti telek elidegenítése

NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy cégĹink aĺemzeti vagyonľól szóIő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja szerinti

a.) at|áthatő szerv ezetnek minő sĺil.

b.) nem minőstil át|áthatő szervezetnek.

(a megfelelő szöveg aláhĺizandó)

A jelen nyilatkozatomat a szęrvezet vezető tisztségviselójeként büntetőjogi felelősségem
teljes tudatában teszem.

Budapest,

páIy tnő aláír ásal cé gszeru aláír ás
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9. számú melléklet

Budapest vlu. kerület, Béľkocsis u. 32. szátm alattltelek eliďegenítése

NYILATKOZAT
a páiyázaton meghiľdetett ĺngatlan megtekintéséľől, állapotának megismeľéséľől

Alulíľott a páIyźnaton meghirdetett Budapest VIII. keriilet, Béľkocsĺs u. 32. szám alatti
telket előzetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az á||apotát és aľĺa vonatkozó mtĺszaki
táj ékoztatást m egi smertem.

Budapest,

pá|y tnő a|źir źsal cé gszęru aláirás



10. számú melléklet
ADÁyVETELI sZERZ(iDEs

függőben tartással

amely létrej ött egyľészrő|
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi Onkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u.

63-67., adtiszáľra: 15735715-2-42, KSH-szána: 157357I5-B4I1-32I-0I, képviseli: dr.. I(ocsis Máté
polgármester) képviseletében eljáró Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. (székhely: 1082
Budapest, Baľoss u. 63-67., adőszáma: 2529f499-f-42, cégtregyzék szźłma: 0l.10-048457; KSH
száma: 25f92499-683f-II4-0|, képviseli: ....), mint eladó (továbbiakban: eladó)

másrészľő|
..... (székhelye: .........; cégjegyzékszáma:.....; adószáma: ......'..'...; statisztikai számjele: .......;
képviseli: ..........), mint vevő (továbbiakban: vevő)

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

1.

Előzmények

1'1. Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĺilete ...ĺ2016. QY.
07.) számí határozata alapján egyfordulós, nyilvános pźiyázatot írt ki Budapest VIII. kerület
3479I I.lrsz.-u, az ingat|an tyl|vántartásban Budapest VIII' keriilet, Bérkocsis u. 32, szám a|atti
telek értékesítésére az iĺgat|an beépítési kötelezettségével.

I.2. Apá|yázat nyertese a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-
testĺilet ..ĺ20!6. (....) számú határozata szerint vevo lett. Vevő pályázatában az ingat|an céka
történő beépítését v á||a|ta.

2.
A szeľződés tírgyátképző ĺngatlan adatai

Címe:
Helyrajzi száma:
Jellege:
Telek alapterfilete:
Kiizmű ellátottsága:
Teľhei:

Budapest VIII. keľtilęt, Bérkocsis u. 32.
3479r
telek

)
I t5m'
összkozműves
per-, teher- és igénymentes, azELMŰ HÁĺozĺrĺ
Kft'. javtra 27 m2 nagyságú területre vezetékjog
kerĹiltbejegyzésreazitgat|an-nyilvántartásba

3.
Jognyilatkozat

3.1. A ĺemzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bekęzdése alapjáĺ a helyi
onkoľmányzat tulajdonában lévő ingatlanľa az á|Iamnak, valamint az 199|. évi XXXIII. tv. 39. $

(2)bekezdése alapján a Budapest Fővárosi tnkoľmányzatnakelővásáľlási joga van.
Jogosu|t elovásárlási jogával, postai küldemény esetén a küldemény postai feladásának igazo|t
napjátő| szźlmitott 35 napon beltil élhet. Amennyiben az e|ővásźtľlás jogosultja él jogával, jelen
szerződés kozte éS eladó között jön létľe. Ez esetben a......' á|ta|beťĺzetett........,.Ft, azaz

foľint összeget eladó az elővásáľlási jogra vonatkozó nyilatkozatok kézhezvéte|étő|
számított 15 munkanapon beltil az ... ... .... á|ta| vezetett számú szám|ára visszautalja. A

b..,i
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4.r.

4.2.

. ..... tudomásul veszi, hogy a beťlzętętt összeg után eladó kamatot' vagy bármely jogcímen
elszámolandó költséget, kfutérítést nem ťlzet.

3.2, E|adő kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik személy részérę tofténő
étékesítéséhez abeépítési kötelezettség teljesítéséig eladó hozztĘáruIźtsa szükséges. Eladó abban
az esetben adjahozzájárulást a továbbértékesítéshez, ameĺrlyiben a harmadik fél vállalja a jelen
adásvételi szeľződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevo elmulasztja eladó
hozzttjáru|ását kéľni, eladó vevőn követeli a jelen szerződésben vállalt kĺjtelezettségek teljesítését,
illetve eladó érvényesítheti visszavásárlási jogát
Felek rögzítik, hogy eladő hozzájárulása nęm sziikséges az ingatlan harmadik személy részére
töľténő vevő általi továbbértékesítéséhez, amennyiben az ingat|anta vevő a jogerős használatba
vételi engedélyt megszerezte, és ezt az e|adő felé hite|t érdemlő módon igazo|ta.

4.
Jog- és kellékszavatosság

Az ę|ađó kijelenti, hogy az ingatlan jelenleg bérbeadás útján hasznosított. A béľleti szerződések
megsztintetéséľe 30 nap áll ľendelkezésére. Eladó a bérleti szeľződéseket abban az esetben
sztinteti meg, ha a teljes vételár megfizetésre kerĺilt.

Az e|adő kijelenti' hogy az adásvétel tárgyát képezó ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az
ingatlan' a 2.,3.I. és 4'1. pontokban rögzíte1teken kívül per-, teher- és igénymentes, azon
harmađik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántarÍásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyilvántaľtáson kíviili joga, amely a vevő biľtoklását, vagy. tulajdonjog megszeĺzését
akadźiy o zĺá, korIáto zná, v a1y me ghiúsítaná.

Az e|adő kijelenti és szavatosságot vá'I|a| azért, hogy az ingat|ant adó, illeték, vagy más adók
mődjára behajtható kóztartozás nem terheli. Az eIađő kijelenti és szavatolja, hogy az ingatlan
tekíntetében komyezetszerľlyezés nem tortént.

A vevő kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeri, többszöľ bejárta, megvizsgálta, és á|tala felméľt
állapotban, az ingat|anról készült ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeretében írja alá jelen
adásvételi szerződést.

Az e|adő a jelen szerzódés a|áirźsáva| kijelenti, hogy a vevót az ingatlan minden lényeges
tulajdonságźrőI tájékonafia, beleértve az źital ismert esetleges Ętett hibákat is. A tájékoaatás
esetleges elmaradásából eľedő minden kár eladót terheli.

5.
Az ingatlan vételáľa, ĺvéte|ár megÍizetése

5.1,. Azingat1an vételára.........'- Ft + .........,- Ft ÁFA iisszesen Ft, azaz . forint
+ .....'.... foľint AFA, összesen ... foľint, amely összeg a vevő pá'|ytuatában ajánlott
vétę|áĺra| azonos.

5.2. Szerzodő felek egyezoen rögzítik azt téný, hogy

5.3. Az ingatlan vételárának megfizetése az a|ábbiak szęrint történik:

5.3.1. A vevo pályázatźnak benyújtásakor megťlzeÍett az eladő számIájára 12'500.000,- Ft,
tizenkétmilliő-öt,százezer forint összeget aján|ati biĺosíték címén. A szelződő felek

4.3.

4.3.

4.4.

azaz
úgy

)5 ,ĺ
7,'-"
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ľęndelkeztek, hogy a beťlzetętt ajáĺllatí biztosíték jogcímét foglaló jogcímľe váItońatják. A
foglaló összege a vételáľba beleszámít. Szerződő felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi
természetével'tisztában varľrak. Tudják, hogy a szerzodés meghiúsulásáéľt felelős fé| az adott
foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres osszegét köteles visszafizetni. Amennyiben az

adásvételi szerzódés olyan okból hiúsul meg, amelyéľt mindkét fé|,vagy egyik fél sem fele|ős'

az adoIt foglaló a vevőnek visszajár. A foglaló teljes összegének megfizetése az adtsvéte|i
szerződés megkötésének feltétele. Szerződo felek egybehangzőan ľögzítik ań a téný, hogy a

foglaló teljes összege megfizetésľe kertilt.

5.3'2. Felek rogzítlk, hogy a vevő a je|en szerződés aláírásźig megfizettę az ingatlan véte|źłttnak
soyo-źLt' bruttó ...'- Ft-ot, azaz . forintot' amelybe beleszámít az e|ózetesen
megťlzetett ajánlati biztosíték (12'500.000,- Ft), mint foglató összege is, így vevő által a jelen
szeľzodés a|áirásźna|egyidejűlegfizetendővételárrészletbruttó...''.,-Ft.

5.3.3. Felek rogzít|k, hogy vevő az e|ővtsárlási jog jogosultak nyilatkozattételérol szóló értesítés

kézhezvéte|ét követő 8 napon belül koteles a vételáľ fęnnmaradó 50 oÁ.át, bruttó . ',' ,- Ft-
ot, azaz . '... forintot eladó részére megfizetni abban az esetben, ha sem aMagyar Áuam,
sem a Budapest Fővárosi onkoľmányzat nem él a jelen szerződés 3.1. pontjában biztosított
elővásárlási jogával.
Amennyiben a póthatáridó a|att vevő nem ťrzeti meg a fennmaradó véte|fuat, eladó póthatáridő

kitíĺzése nélkül jogosult' je|en szerződéstől egyoldalú nyl|atkozattal, érdekmúlás bizonyítása
nélkiil elállni.
A vételár megfizetéséről eladó a szám|át a vételáľ-részbeérkezését kovetően állítja ki.

5.3.4. Az ingatlan biľtokának átruházźłsa legkésőbb aMagyar Állam, iltetve a Budapest Fovárosi
Önkoľmányzat elővásárlási jog lemondásáról szóló ny1latkozattnak Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-hez toľténo megérkezését, vagy aZ arÍa töľvényben rögzitett határidő

eredménýelen leteltét, és a teljes vételáľ megfizetését követőęn legkésőbb 40 napon belül, felęk
źl|ta| e|ozetesen egyeztetett időpontban, źltadás-átvéte|i jegyzőkĺinyvben kerüI sor. Vevő a birtok
źtwéte|ére köteles és a bitokátruházás időpontjától szedi az ingatlan hasznait és viseli azok
teľhęit.

6.
eépítési ktitelezettsé g

6.1. A vevő vállalja, hogy azingat|ant a Józsefváros Kerületi ÉpÍtési Szabá|yzattlról szóló 6612007.
(XII. 12.) önkormányzatí ľende|et (JóKÉSZ) eloírásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési. 
kotelezettségnek az a|ábbíak szerint tesz eleget
a) az ingat|an biľtokbaadásátó| számitott 2 éven belül megszerzi az építésére vonatkozó jogeľos

építési engedélý;
b) a jogerős építési engedély megszeľzéséto| számított f éven belül megszerzĺ a jogerős

hasznáIatb av ételi en gedélý.

6.2. Az ingatlan beépítési feltételei:
Az ingatlan övezęti besoľolása: L1-VIII.1
A közműfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesĺési hozzźjárulás, tervezés. stb.) a

vevot terheli.

A beépítés száza|ék, épitméĺymagasság' .színtszám, szintterület, stb. tekintetébęn az országos
Te|eptilésrendezési és Építési Követelményekľol (oTÉK) szóló 253l1997. (XII. f0.)
Kományrende|et, az 5ĺ2015' (Il. 16.) Főv. KGY. ľendelet (BFRSZ), és Józsefuáros Kęľületi
Építési SzabáIyzatárol szóló 66lf007. (XII. 12.) önkormányzati ľendelet (JOKESZ) e|oirásai az
irányadók.

6'3. Az eladó visszavásárlási joga

\,. I

Ü ''.
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Yevő az eladónak az ingat|anon jelen szęrzodés keltétol számított 5 évig - a 6.I. pontban
meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésénęk késedelme esetére - visszavásárlási jogot
enged, és hozzájáruI atthoz, hogy a visszavásárlási jog az itgat|an tulajdoni lapjfua bejegyzésre
keri'iljön. Vevő egyútta| már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzźrjźru|ását adja ahhoz is,
hogy amennyiben eladó a 7.1.1. pont szerinti esetben visszavásárlási jogát je|en szerzodésben
meghatározottak szeńnt egyoldalrí ĺyilatkozattal gyakoľolj a, ,Jgy ezen egyoldalú nyilatkozat
a|apjáĺ a fijldhívatal eladó tulajdonjog visszavásárlásának tényét az ingatlan-ĺyi|váĺtartźlsba, 1/1

arźnyban, visszavásáľlási jog jogcímén bejegyezze. A visszavásárlási jog az ingatlan-
nyi|vtntartásba tĺjrtént bejegyzés a|apjáĺ az ingat|anon később jogot szerzőkkel szemben is
hatályos.
Vevő je|en szerződés a|áírásáva|hozzájáruI atlhoz, hogy eladó, ameĺĺryiben visszavásárlási jogát
gyakorolja, úgy a jelen szerzodésben meghatározottvéte|źlľat a késedęlem idejére meghattrozott
késedelmi kötbér mértékévęl csökkentve fizesse vissza arészére.

7.
A szerződésben vállalt kłitelezettségek nem teljesítésénet illetve késede|mes teljesítésének

jogkiivetkezménYei

7.I' AZ beépítési kötelezęttség nem teljesítése, illetve késedęlmes teljesítése esetén a|ka|mazhatő
jogkövetkezmények:

7 .I.I. Visszavásárlási jog
Eladó visszavásárlási jogával a jelen szerződés 6.3. pontjában meghatározottak szerint élhet,
ha a vevő a 6.1. pontban meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésével késedelembe
esik. A visszavásárlási źr azoĺos a vételáľra|, de az eladó jogosult a felhalmoződott késedelmi
kötbér összegével a visszavásárltsi tlrat lecsökkenteni a visszavásárlásijog gyakorlása esetén.
Vevo jelen szerződés a|áírásáva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|źłsát adja a|lhoz,
hogy amennyiben eladó él a visszavásárlásíjogával, tulajdonjogát azingatIaĺ-nyilvántaľtásban
eladó egyoldalú nyilatko zatáva| bej egyeztesse.

7.I,2. Késedęlmi kötbér
Ha a vevő a 6.1. pontban meghatározott va|amely kötelezettségével neki felľóható okból
késedelembe esik. késedelmi kötbért köteles fizetni az etaďónak.
A késedelmi kötbér méĺtéke:
- A jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

kötbéľ összege 15.000.000'- Ft;
- A jogeľős haszná|atbavételi engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbér összege 7.500.000'- Ft.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghattlrozott összegeken felül vevő
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigénye kelętkęzik' úgy annak mértékę
30.000,- Ftlnap.
Vevő kijelenti, hory a jelen pontban megbatározott kotbéľ összegét közös megegyezéssel
állapították meg, és azt ĺęmtękinti eltúlzottnak.

7.2. Szerzódo felek egybehangzóan rögzítik azt atényt, hogy a késedelmi kötbéľ teljesítéséhezvevó
garanciaszerződést kotött a '.... Bankkal, mely garanciaszerződés jelen szeľződés a|áírásáva|
egyidejű|eg źttadásra keľült az e|adő ľészéľe.
A gaľanciaszerződés összege a jogerős építési engedély megszerzésére a 6.|. pont szerint

. rendelkezésre tillrő határidő elteltét követo 60 napig 15.000.000,- Ft, ahaszĺálatba vételi engeđély
irántí kérelem benýjtásáraa 6.1. pont szerinti rendelkezésľe álló határidő elteltét követő 60 napig
7.500.000,- Ft. A gaľanciaszerződésben foglaltak az e|adő javára érvényesítésľę kertilnęk a jelen
szeľződésben meghatáľozott késedelem esetén. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál
kevesebb késedęlem esętén időaľányosan érvényesíthetők. Felek rögzítik, hogy csak olyan
garanciaszeľződés fogadható el, amelyek a|apján eladó egyolda|,,l' tájékoztató nyilatkozatáva| a
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bank átutalja a jelen szerződésben meghatározott késedelmi kötbér összegét az eladonak,
mindenféle egyéb feltétel nélkiil.

8.
Ingatlan-nyĺlvántartási bejegyzésľe yonatkozó nyĺlatkozatok

Az eladó a jelen szeľződés a|áirásźpa| egyidcjűlcg kĺilön nyilatkozatban fcltótlcn ós visszavonhatatlan
hozzájźru|ását adja ahhoz, hogy vevő tulajdonjoga az ingat|an tekintetében IlI arźnyban, vétel
jogcímén az iĺgat|aĺ-nyilvántaľtásba bejegyzésľe keriiljön.
Felek k<jzösen kéľik a Földhivatalt, hogy a tulajdonjog bejegyzési eljárást taľtsa függőben a

tulajdonjog bejegyzési engedély benyújtásáig, de maximum20|6. ....... napjáig.
Felek már most kérik az illętékes Foldhivatalt - és ehhez vevő is feltétlen és visszavonhatatlan
hozzájárulásźt adja -, hogy vevo tulajdonjogának a bejegyzésével egyidejűleg az ingat|an-

nyi|vźntaftásba a jelen szerződés keltétol számitott 5 év hatźrozott időtaltamľa eladó visszavásárlási
j oga a j elen szeĺ ző dés tár gy źt képező ingatlanra bej egyzésre keľülj ön.

9.
Az ingatlan biľtokának ítruhlízásĺ

9.1. Az ingatlan birtokátruhazása legkésőbb a Magyar Állam, i|letve Budapest Főváros
onkormányzata eIővásáľlási jogának gyakorlásáľól szóló ny||atkozatźlnak eladóhoz, vagy a
képviseletében eljáró Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-hez tĺjrténő megérkezését, vagy az
aľľa tĺirvényben rögzített hatáľidő eredménýelen leteltét, és a teljes vételár megfizetését követő
40 munkanapon belül, felek źita| előzetesen egyeztetett időpontban, źLtadźLs-átvéte|i

jegyzőkönyvben keľül sor.

9.2, Abiľ.tokátruházásnapjáigazingatIanrtalkapcsolatosköltségekazeIadőt,abiľtokátruházásnapjźtt
követoen felmeľült költségek pedig a vevőt terhelik. A biľtokátruházás napjától a vevő jogosult

szedni az ingat|aĺhasznaĺt, viseli azok terheit, valamint az ingat|anban bekövetkező kárveszé|yt.

10.
Egyéb ľendelkezések

10'1. Az e|adó Magyarorsz áą torvényel szerint működő he|yi önkorm ányzat. Vevo képviselője
kijelenti, hogy Magyarországoĺbejegyzett gazdasági társaság, ügyletkötési és ingatlanszerzési
képessége kor|átona nincs, kijelenti továbbá, hogy a ĺęmzeti vagyonľól szó|ő f071. évi
CXCVI. tĺirvény 3. $ (1) bękezdés 1. pontja a|apjánźt|áthatő szęrvęZet.

I0'2. A szerzódo fe|ek jelen szerződéssel kapcsolatban felmeľülő költségeket maguk viselik.

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

I0.4. Felek a Polgáľi Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés a|apján kizárják mind eladó, mind vevő
feltűnő éftékaľánýalanságon alapuló esetleges megtámadási jogźú.

10.5. E|jtľő ügyvéd tźtjékoń'atja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus ťrnanszirozása
megelőzéséről és megakadćilyozásźtól szó|ó 2007. évi CXXXVI' toľvény rendelkezései szeľint
azonosítási kötelęzettség terheli Felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik' hogy adataik a

szerződésben helyesen kerültek ľögzítésre az á|ta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apján.
Felek jelen szeľződés a|áíľásáva| feltétlen és visszavonhatat|an hozzt|áru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okiľataíkról fénymásolatot készítsęn, és azokban rogzitett adataikat a

szerzodéssel együtt kezelj e.

\\l\r, \.ťj\n\
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10.6. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tájékoztatását, amely szerint adataíkat az információs
önĺendelkęzési jogról és az információs szabadságĺól szóló f}II' évi Cx[. törvény
rendelkezései szeľint kizárő|ag jelen szerződéshez kapcsolódó megbizás, illetve a
jogszabályokban meghatározott k<jtelezettsége teljesítése érdekébęn kezęlhętí.
Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem titközik a pénzmosás és a terrorizmus ťlnanszírozása
megelőzéséľól és megakadtůyozásáról szóló 2007, évi CXXXVI' törvénybe.

IO.7. Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljáľási költségek címén 5.500,.- Ft + ÁFA eljarási
díj összeget, 6.600,- Ft ťoldhivatali eljáľási illetéket és 1.670,- Ft/fő JUB eljárási díjat a
szerzodésa|áírásźltmegelozőenmegťlzetett.

10'8. A szerződő felek szerződést aláíľó képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés
megkötésére és a|álĺásźra a szükséges fe|hatalmazásokkal rendelkeznęk.

10.9. Jelen szerződés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok ľendelkezései megfelelően

' irányadóak.

10.10. A szerződés Felek teljes megállapodását taľtalmazza. A felek k<jzött a szerződés előtt létrejött
szóbeli vagy írásbeli megállapodás hatályát veszti. A szerzódés módosítása kizfuő|ag írásban
történhet.
A szeľzódés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szerzódés egészének érvénýelenségét. Ilyen esetben a Felek kötelesek az érvénýe|en
rendelkezést ügy|eti akaľatuknak és a szerződéskötéSkor fennálló céljuknak leginkább
megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni.

i0'11. A szerződő felek jelen Szeľződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illetékes
ftjldhivatal előtti képviselettel . ( .'....)bizzák meg, és meghatalmazzákaz illetékes
fijldhivatal előtti eljáľásľa is' Ellenjegyzo ugyvéd a meghata|mazást elfogadja.

A szerzódő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződés elolvasás és egyező éľtelmezés után,
mint akaratukkal és nyi|atkozataikkal mindenben egyezőt itják a|á.

Budapest, 2016..

Bľdapest Főváros VIII. kerület Józsęfuárosi
onkormány zat ęIaďő megbizásából elj áró
Józsefuárosi Gazdálkod ási Központ Zrt.

képviseli:

képviseli: ....

Jelen okiratot ... (. ..... . ) budapesti tigyvéd készítettem és ellenjegyzem, Budapest, 2016.. .. '.

okiľatkészítő tigyvéd
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11. számú melléklet
z,nÁsvÉrĺĺI SZERZóDEy

függőben tartássa| (banki hĺtel felhaszná|ásával)

amely létrejött egyrészrő|
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi onkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., aďőszáma: 15735715-2-42, KSH-száma: I57357I5-84II-321-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljaró Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (székhely: 1082
Budapest, Baross u. 63-67., adőszáma: 25292499-2-42, cégegyzék száma: 01.10-048457; KSH
sfáma: L5292499-6832-II4-0I, képviseli: ....), mint eladó (továbbiakban: eladó)

másrészről
..... (székhelye: . . . . . . ...; cégjegy zékszźtma..' . . ..; adőszáma:
képviseli: ......'..'), mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az alulrir ott napon é s helyen, az alábbi feltételekkel :

1.

Előzmények

1.2. Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-testĺilete ...12016.
(Iv.07.) számíhatźrozata a|apjén egyfordulós, nyilvános pźiyázaÍot írt ki Budapęst VIII. kęrület
3479I hľsz.-ú, az ingat|an ny1|vtntartásban Budapęst VIII. keľület, Bérkocsis v 32. szám alatti
telek értékesítésérę az ingatlan beépítési kötelezettségével.

I.f, A pá|yázat nyertese a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzat Képvĺselő-
testü|et ..1201,6. (....) számú határozata szeľint vevő lett. Vevő pályázatában az ingat|an cé|ra

történő beépítését v á||a|ta.

f.
A szerződés tárgyít képző ingat|an adatai

Címe:
Helyrajzi száma:
Jellege:
Telek alapteľĺilete:
Ktizmíĺ ellátottsága:
Teľhei:

Budapest VIII. kerĹilet, Bérkocsis u. 32.
3479r
telek
773 mz

összközműves
per-, teher. és igénymentes, azELMU ĺłÄĺozdrĺ
Kft, javára 27 m2 nagyságú területre vezetékjog
került bej egyzésre az ingat|an-nyilvántartásba

3.

3.1' A ĺemzetivagyonľól szó|ő 2O7, ,',"ä:;.,:".: ény I4,$ (2) bekezdése alapján a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanľa az á||amnak, valamint az |99|. évi XXXIII. tV. 39. $
(2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi Önkormányzatnakelővásárlási joga van.

Jogosult elővásárlási jogáva|, postai küldemény esetén a ktildemény postai feladásának igazo\t
napjától számitott 35 napon beli.il éIhet. Amennyiben az e|ővźsár|ás jogosultja él jogával, jelen
szeľzódés köĺe és eladó között jon létľe. Ez esetben a ....... áita|beťlzetett Ft, azaz

foľint összeget eladő az elővásáľlási jogra vonatkozó nyilatkozatok kézbezvéte|étő|
sztlmitott 15 munkanapon belül az '. ' ... '... źiltal vezetett .. számű szétm|ára visszautalja. A
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. . ..' tudomásul veszi, hogy a beťlzetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszámolandó költséget, kártérítéSt nęm ťĺzet.

3.2. E|adő kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik személy részére töľténő
értékesítéséhez abeépítési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájáruIása szükséges. Eladó abban
az esetben adjaŁiozzájárulást a továbbétékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vállalja a jelen
adásvételi szerzodésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzájáruIásátkérni, eladó vevőn k<jveteli a jelen szerzodésben vállalt kötelezettségek teljesítését,
illetve eladó érvényesítheti visszavásárlási jogát
Felek ľogzítik, hogy e|adőhozzájźlruIása nem szükséges aZ ingatlan harmadik személy részére
történő vevő általi továbbéľtékesítéséhez, amennyiben az ingat|anra vevő a jogerős hasznáIatba
vételi engedélyt megszeľezte, és ezt az e|adő felé hitelt érdemlő módon igazo|ta.

4.
Jog- és kellékszavatosság

4.1. AZ eladó kijelenti, hogy azingat|anjelenleg bérbeadás útján hasznosított. A bérleti szerződések
megsztintetésére 30 nap źi| rendelkezésére. Eladó a bérleti szerződéseket abban az esetben
szünteti meg, ha a teljes vétęlár megfizetésre került.

4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adásvéte| tárgyźlt képező ingatlan kizáľólagos tulajdonát képezi, az
ingatlan, a 2,,3,1'. és 4.1. pontokban rögzítetteken kívül per-, teher- és igénymentes, azon
harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyilvántartáson kívüli joga, amely a vevő birtokláSát, vagy tulajdonjog megszerzését
akadźiy ozná, koflátozná, v agy me ghiús ítaná.

4.3. Az elađó kijelenti és szavatosságot vá||a| azért, hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
mődjára behajtható könartozás nem teľhelí. Az e|adő kijelenti és szavatolja, hogy az iĺgatlan
tekintetében kömyezetszennyezés nem t<jrtént.

4.3. A vevo kijelenti, hogy az ingatlant jóI ismeľi, többszcir bejárta, megvizsgálta, és tńtala felmért
állapotban, az ingat|anról késziilt ingatlan éľtékbecslő szakvélemény ismeľetében, írja alá jelen
adásvételi szerzódést, Tudomással bíľ aľľól' hogy a telken két darab felépítmény áll, amelyek
elbontandóak. A bontással kapcsolatos költségek és feladatok a vevőt terhelik.

4.4' Az eladó a je|en szerződés a|áírásźtval kijelenti, hogy a vevőt az ingat\an minden lényeges
tulajđonságárőI tájékonatta, beleértve az tita| ismert esetleges ľejtett hibákat is. A tájékoztatás
esetleges elmaradásából eredő minden kár eladót teľheli.

5.
Az ingatlan véte|ára, a véte|ár megfizetése

5.I. Az íngatlan vételára Ft + .........,- Ft ÁFA összesen Ft, azaz . forint
+ .......... forint AFA, osszesen .'. foľint' amely osszeg a vevó pźiyt.zatź.ŕian ajánlott
vételárľal azonos.

5.2' Szeruódő felek egyezoen rögzítĹk azt téný, hogy
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5.3. Az ingatlan vételárának megf,tzetése az a|ábbiak szerint történik:



5.3.1' A vevő pźúyźtzattnak benyújtásakoľ megfizetett az eladó szám|ájára If.500.000,- Ft, azaz
tizenkétmilliő-otszázezer forint összeget ajźĺnIati biaosíték címén' A szerződó felek úgy
rendelkeztek, hogy a beÍizetett ajáll'lati biztosíték jogcímét foglaló jogcímľe váItońatjtk. A
foglaló összege a vételárba beleszámít. Szeľzodő felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi
temészetével tisztában vannak. Tudják, hogy a szerződés meghiúsu|ásáéľt felelős fé| az adott

foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét koteles visszafizetni. Amennyiben az
adásvételi szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyét mindkét fé|, vagy egyik fél sem felelős,
az adott foglaló a vevőnek visszajár. A foglaló teljes összegének megfizetése az aclásvételi
szerzodés megkötésének feltétele. Szerzódő felek egybehangzoan rogzítik ań a tényt, hogy a
foglaló teljes összege megfizetésrę került.

5'3.2. Felek rögzit1k, hogy a vevő a jelen szerződés aláíľásáig megfizett e az ingat|an vételárának
50oÁ-át, bruttó ...,- Ft-ot, azaz ......... forintot, ame|ybe beleszámít az e|őzetesen
megťĺzetett ajźnIati biĺosíték (i2.500.000,- Ft), mint foglaló összege is' így vevő álta| a jelen
szerződés a|áírźsáva| egyidejűleg fizetendő véte|źrrész|et bľuttó ' . . . ..,- Ft.

5.3.3 Felek ňgzítkk, hogy vevő a vételáĺ fennmaradó s|yo-tlt, bruttó ..'.,- Ft-ot, azaz
.... forintot banki hitel fe|hasznáItsával fizeti meg eladó részérę abban az esetben, ha

sem a Magyar Állam, sem a Budapest Fővárosi onkormányzat nem él a jelen szerződés 3.1.

pontjában biztosított elővásárlási jogźxa|. Vevő a fizetési kotelezettségének az e|adó ene
vonatkozó felhívásának kézhezvéte|ét követő 60 napon belül köteles eleget tenni.
Amennyiben vevó nem fizeti meg a fennmaradó véte|árat, eladó póthatáridő kituzése nélkül
jogosult, jelęnszerzodéstől egyoldalú nyilatkozattal, éľdekmúlás bizonyítása néIkĺ'il elállni.
A vételáľ megfizetéséről eladó a száml'źtt a véte|ár-részbeérkezését követően átlítia ki.

5.3.3. Az ingatlan birtokának źúruházźtsa legkésőbb a Magyar Álla-' illetve a Budapest Fővárosi
onkormányzat e|ővásárlási jog lemondásaról szóló nyLIatkozatának Józsefuárosi Gazđálkodási
Központ Zrt.-hez tĺjrténo megéľkezését, vagy az arra törvényben rögzitett határido
eredménýelen leteltét' és a teljes vételár megfizetését követően |egkésőbb 40 napon bęlül, felek
á|ta| eIozetesen egyeztetett időpontban, átadás-źúvéte|ijegyzőkönyvben kerĺil sor. Vevő a birtok
áwételére köteles és a biľtokátruházás idopontjától szedi az ingatlan hasznait és viseli azok
terheit.

6.
Beépítési kötelezettség

6.1. A vevő vál|alja,bogy az ingat|ant Józsefuáros Kerületi Építési Szabályzatźról szóló 66lf007.
(xII. 12.) önkormányzati rendelet 1ĺórÉsz) előíľásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettsé gnek az alábbiak szerint tesz eleget:

c) az ingat|an birtokbaadásátő| szźlmitott 2 éven belül megszerzi az építésére vonatkozó jogeros

építési engedélyt;
d) a jogerős építési engedély megszerzésétő| számitott 2 éven beltil megszerzi a jogerős

használatbavételi engedélý.

6.2. Az ingatlan beépítési feltételei:
Az ingat|arĺ öv ęzeti besorolása: L 1 -VIII- 1

A közmiĺfejlesztéssel kapcsolatos összes koltség (pl. fejlesztési hozzájárulás, tervezés' stb') a
vevőt, mint nyeftes pálryźzőt teľheli.

A beépítés száza|ék, építménymagasság, szintszám, szintterÍilet, stb. tękinte1ében az országos
Teleptilésľendezési és Epítési Követelményekľől (OTEK) szó|o 253l|99,7 ' (XII. 20.)

Kormányľende|et, az 512015, (II' 16.) Fov. KGY. rendelet (BFRSZ)' és Józsefuáros Keľületi
Építési Szabtiyzatáról szóló 66lf007. (XII. 12.) önkormányzati ľendelet (JOKESZ) e|őirásai az
iľányadók.

)',r,,1
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6.3. Az eladó visszavásárlásí joga
Yevó az eladónak az ingat|anon jelen szeľződés keltétől számított 5 évig _ a 6.I. pontban
meghatározott valamely kötęlęzettsége teljesítésének késedelmę esetéľe - visszavásárlási jogot
enged, éshozzájáruIałlhoz, hogy a visszavásárlásijog azingat|an tulajdoni |apjára bejegyzésre
kerĹiljön. Vevő egyútta| már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzéĘáru|ását adja ahhoz is,
hogy amennyiben ęladó a 7.I.I. pont szerinti esetben visszavásárlási jogát je|en szerződésben
mcghatáľozottak szcľint cgyoldalú nyilatkozattal gyakoľolj a, :ugy czcn cgyoldalú nyilatkozat
a|apjźn a ťoldhivatal eladó tulajdonjog visszavásárlásának tényét az lngat|an-ĺy1|vánÍartásba, 1/1

arányban, visszavásárlásijog gyakorlásajogcímén bejegyezze. A visszavásárlásijog azingatIan-
nyĹ|vźtntartásba tĺiľtént bejegyzés a|apján az ingat|anon később jogot szerzőkkel szemben is
hatályos.
Vevő jelen szęrzodés a|áirástxa| hozzźĘáru| ahhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásárlási jogát
gyakoľolja, úgy a je|en szerződésben meghatározottvételźÍat a késedelem idejére meghatározott
késedelmi kötbér mértékével csökkentve ťrzesse vissza aĺészérę,

7.
A szeľződésben vállalt ktitelezettségek nem teljesítésének' i|letve késede|mes teljesítésének

jogkövetkezményei

7.1. Az beépítési kötelezettség nęm teljesítése, ílletve késedelmes teljesítése esetén a|ka|mazhatő
jogkövetkezmények:

7 .I.I. Visszavásárlási jog
Eladó visszavásárlási jogával a jelen szerződés 6.3. pontjában meghatározottak szerint élhet,
ha a vevő a 6.l. pontban meghatźlrozott valamely kötelezettsége teljesítésével késedelembe
esik. A visszavásáľlási ár azonos a vételána|, de az eladó jogosult a felhalmoződott késedęlmi
kötbér <ĺsszegével a visszavásár|ási áĺat lecsökkęnteni a visszavásáľlásijog gyakorlása esetén.
Vevő jelen szerzodés aláirásáva| feltétlen és visszavonhatatlan bozztýáru|ását adja a|.lhoz,
hogy amennyibęn eladó é1 a visszavásárlási jogával, tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántaľtásban
eladó egyoldalú nyilatko zattx a| bej egyeztesse.

7.I.2. Késedelmi kötbér
Ha a vevő a 6.1. pontban meghatározott valamely kötelezettségével neki felróható okból
késedelembe esik' késędelmi kötbért köteles ťlzętnl az eladőnak.
A késedelmi kötbér méľtéke:
- A jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késędelme esetén a

kötbér cisszege 15'000.000'- Ft;
A jogerős hasznźúatbavételi engedé|y megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme
ęsętén a kdtbéľ cisszege 7.500.000'- Ft.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatáľozott összegeken felül vevő
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigénye keletkezik, úgy aĺmak mértéke
30.000,- Ft/nap.
Vevo kijelenti' hory a jelen pontban meghatározott kotbér összegét közös megegyezéssel
áI|apították me g, és azt nęm tekinti eltúl zottnak.

7.2. Szerződo felek egybehangzóan rögzítik azt atényt, hogy a késedelmi kĺjtbér teljesítéséhezvevo
garanciaszerződést kötött a ..'.. Bankkal, mely gaľanciaszerződés je|en szerződés a|áírźsźna|
e gyidej űl e g tttadásr a keľĹi lt az e\adő r é szér e .

A garanciaszerződés osszege a jogerős építési engedély megszerzésére a 6.l. pont szeľint
rendelkezésre álló hatźLridő elteltét követő 60 napig l5.000.000,- Ft, ahasznźllatba vételi engeđély
iľántikéľelem benyújtásáraa6.|. pont szeľinti ľendelkezésľe álló hatáľidő elteltét kĺjvető 60 napig
7.500.000,- Ft. A garanciaszerződésben foglaltak az e|ađő javára érvényesítésre kerüInek a jelen
szerződésben meghatáľozott késedelem esetén. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnéi
kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Felek ľögzítik, hogy csak olyan
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Batanciaszeľződés fogadható el, amelyek a|apjźtĺ eladó egyoldalú tájékoztató nyilatkozatával a
bank átutalja a jelen szeľződésben meghatározott késedelmi kĺĺtbéľ összegét az e|adőnak,
mindenféle egyéb fęltétel nélkÍil.

8.
Ingatlan-nyilvántaľtási bejegyzésre vonatkozó nyilatkozatok

Az eladó a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg ktilön nyilatkozatban feltétlen és

visszavonhatat|an hozzájáru|tsát adja ahhoz, hogy vevő tulajdonjoga az ingat|an tekintetében 1/1

aráĺyban, vételjogcíméĺ az iĺgat|aĺ-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
Felek közösen kérik a Földhivatalt, hogy a tulajdonjog bejegyzési e|jáľást tartsa fi'iggőben a bejegyzési
engedély benyújtásáig, de maximumf016. ... ... ' napjáig.
Felek már most kérik az illetékes Földhivatalt - és ehhez vevő is feltétlen és visszavonhatatlan
hozzájáru|ását adja _, hogy vevő tulajdonjogának a bejegyzéséve| egyidejűleg az ingatlan-
nyl|vántartásba a jelen szerzódés keltétől számított 5 év hatáľozott időtartamra eladó visszavásárlási
j o ga a j e len szer ző dé s tár gy át kép ezo ingat|anr a bej e gyzé sre kerülj ön.

9.
Az ingatlan biľtokának átruh;ízása

9.1. Az ingatlan biľtokátruhazása legkésőbb a Magyar Állam, illetve Budapest Főváros
onkormányzata e|ővtsár|ási jogának gyakorlásáról szóló nyi|atkozatának eladóhoz, vagy a
képviseletében eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt,-hez történő megéľkezését, vagy az
arľa törvényben rögzített hatáľidő eľedménýelen leteltét, és a teljes véte|ár megfizetését követő
40 munkanapon belül, felęk tL|ta| előzetesen egyeztetett időpontban, átadás-átvételi
jegyzőkönyvben kerül soľ.

9.2. A birtokátruházás napjźig az ingat|anrlal kapcsolatos költségek az eladőt, a biĺokátruházás napját
kovetően felmertilt költségek pedig a vevőt terhelik. A biľtokáftuhtnás napjától a vevő jogosult
szedni azingat|an hasznait, viseli azok terheit, valamint az ingat|anban bekövetkezókárveszélý.

10.
Egyéb rendelkezések

10.1. Az eladő Magyaľország tcirvényei szeľint működő helyi önkoľmźtnyzat. Vevő képviselője
kijelenti, hogy Magyarországonbejegyzett gazdasági társaság, ügyletkótési és ingatlanszerzési
képessége korltltozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonról szőIő f071. évi
CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja alapjánát|źúható szervezet.

10.2. A szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő költségeket maguk viselik.

10'3. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruházási illetéket kell fizetni.

10.4. Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevő
fe l tű n ő értékar ánýal an s ágo n al apu I ó e setl e ge s m e glámadás i j o gát.

10.5. Eljárő ügyvéd tájékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása
megelozésérol és megakadtúyozásáról szóló 2007 . évi CXXXVI. tĺĺruény rendelkezései szeľint
azonosítási kĺjtelezettség terheli Felek adatai vonatkozźtsában. Felek kijelentik' hogy adataik a
szerződésben helyesen keľü|tek rögzítésľe az źita|uk bemutatott szeméIyi azonosító okmányok
a|apján'
Felek jelen szeruódés a|áírásáva| feltétlen és visszavonhatat|an hozzájáru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikľól fénymásolatot készítsen, és azokban rőgzitett ađataikat a
szerzodéssel együtt kezelj e.

\,'\
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10.6. Felek tudomásul veszik eljáľó ügyvéd tájékoztatását, amely szęrint adataikat az információs
önĺendelkezési jogról és az információs szabadságról szó|ő 2011'. évi CXII. törvény
rendelkezéseí szerint kizźtrő|ag jelen szeľződéshez kapcsolódó megbízts, illetve a
jogszabályokban meghatározott kötelezettsége teljesítésę érdekében kezelheti.
Felek kijelentik, hogy jelen jogüýet nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus ťlnanszkozása
megelőzéséről és megakadáLyozástről szóló f007. évi CxxxVI. törvénybe.

Io.7. Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljarási
díj összeget,6.600,- Ft foldhivatali eljárási illetéket és 1.670,- Ft/fó JIJB eIjárási díjat a
szeľzo dé s a|áír ását me ge lőzőe n me gťlzetett.

10.8. A szerződő fe|ek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés
me gkĺité séľe és a|ák ásár a a szüks é ges f eIhataImazásokkal rendelkeznek.

1o.9. Jelen szeľződés a Ptk' és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően
irányadóak.

10.10. A szerződés Felek teljes megállapodását taľtalm azza. A felek között a szerződés előtt létrejött
szóbeli vagy írásbeli megál|apodás hatályát veszti. A szerződés módosítása klzárőIag írásban
töľténhet.
A szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szerződés egészének éruénýelenségét. ĺlyen esetben a Felek kötelesek az érvényte|en
rendelkezést ügyleti akaratuknak és a szerződéskötéskor feĺľrálló céljuknak leginkább
megfele1ő rendelkezéssel helyettesíteni.

10.11. A szerződő felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzéséve|, va|amint az illetékes
ťoldhivatal előtti képviselettel ...... (. . . ..) bizzák meg, és meghatalmazzákaz illetékes
ťoldhivatal előtti eljaľásra is. Ellenjegyző ugyvéd a meghatalmazást e|fogadja,

A szerzodő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződés e|olvasás és egyező értelmezés után,
mint akaratukkal és nyi|atkozataikkal mindenben egyezőt irják a|á'

Budapest,2016..

.. Budapest VIII. kerület Józsefuárosi
onkormány zaÍ' ę|adó megbízásából elj áľó
Józsefuárosi Gazdálkod ási Kozpont Zrt,

képviseli: ....

képviseli:

Jelen okiľatot ... (.. . ... ) budapesti ügyvéd készítettem és ellenjegyzem' Budapest,2016.. ....

okiľatkészítő ügyvéd

3s/
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12. számú melléklęt

osszefoglaló a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi ktivetelményeiľől, tíjékoztatás az
ít|Láthatő szerv ezet fo galm áľól

Azaján|atotatársaság képviselóje minden oldalon kézjegyéve| köteles ellátni.

Az aján\atnak folyamatos sorszámozással kell rendelkeznie.

A borítékon nem szeľepelhet a benyújtóra vonatkoző jelzés.

Az aján|atotkét példányban, ktilön Iezźrtbontékban kell benyújtani, az egyikpéldányon feltüntętve az

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

A borítékon a következő szöveget kell és lehet feltüntetni: ,,Budapest VIII., Bacsó Béla u. 17. szám
alatti telek elidegenítés e . páIy ázat',

Az ajánIatot séĺtetlen borítékban kell benýjtani, sériilt, felnyitott borítékot a Lebonyolító nem vesz át.

Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az eredeti igazolrćst kell csatolni az aján|athoz.

Az ajánlati biĺosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következot kell beírni: aján|ati biztosíték

Az aján|attarta|mát a következő sorľendben kell összeftĺzni:

1. Jelentkezési lap

2' Aján|ati ĺjsszesíto

3. Eredeti, 30 napnál nem régebbi cégkivonat

4' Eľedeti a|áirási címpéldány

5. A Pp. előírásai szeľinti bizonyitő erejű meghata|mazźs, amennyiben az ajétn|atot nem a cég
képviselője irjaa|źt

6. PáIyázatidokumentáció megvásárlásáról szóló bevéte|i péĺńárbizonylat másolata

7. Ajánlati biĺosíték befizetéséľől szóló igazo|ts másolata

8. Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásľól

9, Nyilatkozat aptúyäzati feltételek elfogadásárő|, szerzodéskötésľől, iĺgat|anszerzési képességľol,
aj źtn|ati kötötts é gro l

10. Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásro|; Kiíróval szemben fennálló
taĺtozásrő]'

11. NAV igazolása

12. Helyi adóigazolás (beszeľezhető: Budapest Józsefuáľosi onkományzatPo|gármesteri Hivatala
i082 Budapest, Baross ,t.63-67.)

13. Béľbeadóval szemben fennálló tartozás igazo|ása (beszerezhető: Józsefuárosi Gazdálkodási
Koryont Zrt. 1083 Budapest, .Losonci u. 2., és Budapest Józsefuárosi oĺtkotmányzat
Polgármesteri Hivatala PénnlgyiUgyosztéůy 1082 Budapest, Baross u,63-67.II. em.)

14. Nyilatkozat pénmgyialkalmasságról

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyéľől és a bankszámlaszámról

16. Nyilatkozat át|áthatő szervezetľől

17. Azadásvételi szeľződéssel kapcsolatos észľevételek, módosításijavaslatok

\''l
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Atlátható szervezet:

A20ĺI. évi CXCVI. tv. 3. $ rendelkezéseí alapján átIátható szeÍvęzęt:

1. ótlátható szervezet:

a) az á||am, a költségvetési szerv, a köaestület,.a helyi önkormányzat, a nemzetíségí ĺinkormányzat,
a társulás, az egyhtní jogi személy, az olyan gazdálkodó szewezet, amelyben az źilam vagy a
helyi önkormányzat kĺilon-ktilcin vagy egyĹitt 100%-os részeseđéssęl rendelkezik, a nemzetközi
szeÍvezet, a kĺilfijldi áIIam, a kiilfijldi helyhatóság, a külftildi áltami vagy helyhatósági szerv és az
Euľópai Gazdasági Térségľol szóló megállapodásban ľészes źi|am szabźt|yozolÍ'piacźtra bevezetett
nyi Ivánosan mtiködő ľészvénýáľsaság'

b) az olyan belft'ldi vagy külťoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdá|kodő
szervezet, amely megfelel a következo feltételeknek:

ba) tu|ajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terľorizmus fllnanszitozása megelőzéséről és
megakadályozásárő| szóló törvény szeľint meghattrozott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban ľészes
államban, a Gazdasági Együttmiĺködési és Fejlesztési Szeruezet tagźi|amában vagy olyan
államban ľendelkezik adóilletoséggel, amellyel Magyaľországnak a kettős adőztatás
elkeľĺ'iléséről szóló egy ezmény e v an,

bc) nem minősül a tźrsasá,gi adóľól és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatźrozott
ellenőrzött kĺilft'ldi táľsaságnak,

bd) a gazdáIkodő szervezetben közvetlenül vagy közvetettęn több mint 25%o-os tulajdonnal'
befolyással vagy szavazati jogga| bíró jogi személy, jogi szeméIyiséggel nem rendelkező
gazdźůkodő szervęzęÍ tekintetében aba), bb) ésbc) a|pont' szerinti fęltételek fennállnak;

c) az a civl| szervezęt és avízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) v ezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civi| szervezet és a vízitáľsulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem át|áthatő
szervezętbęn nem rendelkeznek 25%o-or meghaladó részeseđéssel,

cc) székhe|ye az Euľópai Unió tagá||amában, az Európai Gazdasági Téľségľől szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Egyi'ittműködési és Fejlesztési Szervezet
tagá||amában vagy olyan államban van' amellyel Magyarországnak a kettós adőztatás
elkeľü léséről szóló egy ezmény e v an;

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

a/ jogosult e jogi szemé|y vezető tisztségviseloi vagy felügyelőbizottsága tag|ai többségének
me gv tiasńására és vi sszahívásáľa, v agy

b) a jogi személy más tagjaival vagy részvényeseivęl kötött megállapodás a|apján egyedĹil
rendelkezik a szavazatoktöbb mint ötveĺ száza|ékával:

3. $ (2) Az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltéte|eknek való megfelelésľől a
szerződó félnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kęll. A valótlan taľtalmú nyi|atkozat a|apjźtn
kotott szerződés sem mi s
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Ertćkcĺt ingat|an: l08.ł Buĺ|apest'Yll;.|:';,?:..|ľ:::ľľ:.łJľ:.'-.::'o'*- l"ľ"r'*' .'ĺ','. g...ĺ.*-"

Bejegyzések: ELMU vez

Az lNGlt'TLAľlt FőBts JELLEMzŐI
Keruleten be|Ü|ielhelyezkedés: Csarnok negyed
ovezeti besorolás: L1 -V|ĺ|-1

tg.yéb j.|l"m'9'"
MEGÁtLAPíToTT ÉnľÉr
Fĺĺuĺcos ľlĺcl ÉnľÉri n.I-ĺľĺenÜleľne (773 u2\: 162oFĺlłĺ2
BBcsÜl,ľPrl.cĺ-,FoRGALMIÉnľÉr:- 125.000'000'-Fĺ+ÁFA.

[--BecsÜr,r Fr.ł.cr-, EqBgĄI4g ÉBTEtrj 125.000.000'- Fľ+AFA

,!lĺ

A MEGBĺzÁs rÁnoYł
ingat|an címe: 1a82 Budapest' Vll|. B
ingatlan megnevezése: tú|ajdoni |apon: ,,kĺvett Iakoház, udvar,gazdasági épulet'' vaĺóságban: kivett

beépítet|en terü|et

TULAJDONVISZONYOK

27n2 terĹi|etre

BpnuHÁzÁssĺr, nłŐposÍľoľľ PrAcT-' FoRGALMI pnľÉr<: 125'000.000,. Fľ+ÁFa.
AZ ERTEKEms ronnur,oNĺ.ľľa': zarc43-2t
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Ertékeltingat|an:I08.ĺBtldapest.VtIl.ker..Béľkocsistltca
cpíl |et.. rtlegnevezćsíl beépí{etlen teľüIel

Az Appreal Kollaľ Ingatlanszakértő Kft.^megbízast kapott a 1084 Buđapest, VIII. kerĺilet'Béľkocsi utce 32. szám ďatt talállratĺj 3479t hÉlyľajzI szĺrľrú tulajdoni topon t.ĺu.tt Lepí,.,l"n
teľület megnevezésu teľmészctben beépitetlen ft'|.dte;ület 1/l tulajäonĺ 1,e'łyuoĺlngátĹn becsiiltpiaci-' forgalmí értékének meghatároásáľa.

Az ingatlanérté.kelés céLja az íngatlan píacĺ éľtékének megállapítasa.

Elemzéseink' véleményeink és következtetéseink kiđolgozása és szakvéleménytink
elkészítése a TEGoVA (The Euľopean Group of Valueľsi Associations), iľárryeivei és
ajánlásai szerint' valamjnt a MAISZ (Masyär ingatlaĺrszövetség) által osszeáilított énéke1ési
s4enderdekkel és irányelvekkel cisszhangban történt'

A sztendeľdek és jogszabáIt,ok vonatk=ozásáb an az értékelés EVS 2003 és EVS 2012 Íľanyelvei
é's 26/2005 (VIn.1l) rendeletteĺ módosított zsa-997 ĺvIu'l.) plvĺ renael* előíľĺísai alapján.
aľzokťĺgye|embe vételéve| ésaz értékelési módszerek, elvek betaĺásával készült.

A piaci érték azIVSC/TEGo v A 20 Lldefĺníció szeľint:

.A Plłcĺ ÉRľerc

Az értékbecslés ľovidített foľmában késztilt' amely az értékbecsles módszertani ketlékeit
szĺĺkÍtett formában tartalnazza. A szakértő az ingatlant a megtekintett mriszaki ál|apatban a
tulajdoni lapon megnevez'ett lrelyiségként értékelte. Az éĺtékbecslés korlátozott dokumentĺĺció
mellett készült' amely esetben azt feltételezziik. hogy meglévő dokumentumok elegendőek az
érÍékelés céljának elérésére.

A szakvéIemény keszítóje igazolja, hogy a ténybeli megáltapítások. melyeket e szakvélemény
Íarta|maz, igazak és helytállóak. Javadalnazasunk nem fĘg az éĺtéke\t vagyoníĺĺrgy értékétői,
semmilyen intézkedéstőI vagy esemćnytől. nrely e szakvéleményben foglalt elemzések,
vélemények és követkęztetések megjelenítése vagy felhasználasa eredményeként jcĺhet létťe' A
szak véleményben fo gl al takat korlátozó fe itétęlek haĹíro Ij ak.

Az értékelés piaci forgalmi érték megállapítása céljából készült. A szakvélemény a Ptk.86.$ (I-
4) bekezdése alapjan torvénnyel védett szellemi alkotás. A szakvéleményt más céIra felhaszná]ni
nem lehet. A dokumentum reszei vagy egésze nem hozhaĺó nyilvánosságľa a készíto e}őzetes
íľásbeli jóváhagyása nélkiil. Az éľtékelés érvényessége 90 nap, a szakvéleményben rogzített
fęltételek fĺ gyeĺembevótel ével.

l Fax : 34 | 27 7 j, Ą |3 
.l0 20 E-mai|: !o'Ęz ľa Ą..!1l- 
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íngatlan:l084Budapest.Vlll-kcľ..Bérkocsisrrlca32.'l{ľsz-3.ĺzffi
ćPt]lct-. ĺncql.lc.v',:zr.rsťl bcćpitetlcn tcriileĺ

bffi -l

Az EVS 2003 útmutatója az értékelěsére vonatkozóan az altźbbi útmutaÍóst aďja:

GN 4.02
Az értéfulőnek tekintetbe kelĺ vennie az intenzíven irányĺtoĺt hefekteté,ľek é.ľ fejlesztésitcrüIetek ',érzékenysĺźgĺél,,, valamint u kt)zos váIlątkozósok ĺs eg,lab partneľi szerződłjsek
meglétéĺ (Idsd: 

.] 
1 útmutató). Ígl annak ellenĺire, hagy létezĺk asizehąsonliíĺhaĺiság a

be.fektetési célokbóI torÍénÍ értékłĺések megközeIítése kozĺjtĺ (8. szabvány) iellemzően nemaz ôsszes pol.t.foliĺĺ (és néha eg/ sem) teki'nthető beÍektetésne.i és azok az
előfeltételezések amelyeket az értékelő hasznólt lényegesin be.folydsolni .fogidk az
értéket.',

,,Specirźlĺs műsząki és danésĺ ismereĺek

GN4:il3
Az értékelőnek spectális és széles Icöľű műszaki és dontéshozói kźpessćgekre van szĹłksěge
ąhhoz, hogl el tudja végezni,fejlesztési. terĺileťek érĺékelését, ěs az ityei értékelésekeĺ csak
akkor lehet végrehajĺani, ha az értékelő rendelkezik * szükséges kompetencir)val. Nem
helyénvaĺó, ąz ügłféI véleményére tamaszkodni, amikor piaci értékeIiseket vísz véghez,
még aklar ,ľem htl, az érĺékelés alapelve a hasznĺźlati érték megillapítása.,,

,, K iiĺ t)nteges fe ltéte lezés e k" :

GN 1.01
Á kiiĺčinĺeges leltćtelezések alkalmazhatóságű kivételes karalmények indokoljdk péIdául
ĺjľaĺcinlaĺ elindítúsa vag megvédése, amely ep javasolt vĺźsártáshoź vagy
ťjsszeo[vaddshoz kcl1lcsolódik. Ha ąz értékelő .feladua, hogy- l,ćlsĺÍrĺťĺskor véĺeméiyĺ
JbľmáIjon a portfolió vagl egledi ingaÍlan potencíáIis ěrtéIąźrőI, ez olyan.felĺćĺelezěs:ek
alkalmązdsáĺ indokolhatja, amely nds kijrülmények ktizťĹĺt nem lenne helyes. Ísv olvun
.feltételezěseket lehet ĺenni, amelyek az adott piaci kdriilmények kazat nem váiűaűí az
értéIęlőtől, bizalni kaĺelességének glakorlása sordn', kivéve a különleges érelekettségű
váscírĺó kuldnfelkérése esetében (ĺósd S a.as) ,,

,.GN 4.05
Á külĺ)nleges feltevĺźsek nem azt jelentik hoÜ a pĺact valósógot gondattanul 'figleĺmenkívtil hagja, és a kalanleges körĺilmények kozau is érvényesnek és./bntosnak kell lennie.
Adodhatnak oĺyan kÔrťĺlměnyek amelyekben az értékeĺőnek infuźbb vissza kell vonulnitt,
inkabh, mintlzogl megkockáztassa az ugłfél .fělrevezetě'sét, Áz éľtékelésnek ezekben az
e,,;etekben i.,ĺ kaľe\ező ľésze ą piaci érĺék alapjón megáIĺapított értékllĺł)vetkeztetés- Nem
léteznek olyan korĺilmények melyek közritĺ megengedhető lenne a ktłlantege,y érték
nlérleghe valĺ) beépítése, habár helyet kaphat a ltönyvclés jegyzeteiben, olyan eseĺekben,
ahol lényege.s kulanb'ség van a kĺilanleges érĺék és a píaci értěk kozott.

x-*"Á
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GN 1.0ő,
Á h;Ižnleges feltételezé,seĺĺre legpalaabban a .fÖIdterüIetek fejlesztésekor keriilheľ ,r;or'
PéIdáuI tervezési engedélyek megszerezhetőségé're csak addig a mér|ékig lehet alapozni,
amíg az ĺiltalában normalis piaci ktirüImények kazat .fettéielezhető. Ä puc és igł *
é r t é ke I ő t e r v e z é s i e ng e dé lye k fe! t é t e I e z é s e e s e t é n b e kn lku tálj a :

O az engedély irđnti kérelem eluta.ĺításánąk kockózaĺút, annąk móĺtjót és mérĺékét:
(íl) a szĹikséges engedélyek megszerzéséhez szlilĺséges idő miatti fejtesztési

késleľwdést.
Abban az esetben, ha mór léĺezik érvényes tervezési engedéIy, é.ľszerri' azt feltéĺelezni,
hogy a kilatásban lévő vasárló ezt a bizonyos tervet fogja hasznáIni, és iz éľĺékelést
ennek megfeĺelően lehet végrehajtani, ígl lényegesen kisebb u kockázat. Ha nem
alkalmazott ilyen engedményeket az ćrtékelő, mert nem verľe fukintetbe a kedvező
kÓrtłĺményeket, akkor az értéke\ést úgł kell ĺekinteni, mint ameĺynek eretlménye a
ĺnil 0 nleges fe l t é l e l ezé s ek.fił ggvé,nyé b e rl vá.l t ozi k

,,GN 4.07.
Kťilônĺjs gondossággal kell ĺnegfogalmazni és leszogezni azokąt a kerdéseket, amelyek
pólddul arra ąZ id{itąrtttmra' vonatkoznah mí,g az adott helyszín ązonnaĺ, bektlkazńeĺa
rźIlapotba kerüI, vagł 1ľíg',Q adaĺt - afejlesztési elképzelés negvalósítasdhoz sztikséges
_ paľcella megvásóroĺható' Ha ezek a.felĺételezá'sek eĺbuhtlak a piac tesztjén, akkor iem
.felelnek. meg a mćľlegek céIjdból történő értékelésekhez és ennek megfelelően küĺönleges
feltéteĺezések közé kell sorolni őket.,,

,' ÁI kąlmazo t t módszerek :

,,Speciólis érték
cN 4.09
Figłelmet keII .fordítani minden olyan helyzetre, amelyben .feltételezhető, hop eg,,
speciĺźtis ,óľdekekséggel híró ,vásárló a.píaći értóknéI lényegesen tÖbbet kinát. Kivéteiis,
esetben az értékel,źst ezĺ figlelembe vć,ve is e] Iehet készíĺeni, de eglidejűIeg mindig el kell
készíteni a tárgłi tulajdon piací értékét negóIlapító heszómolót,.,
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értékelés a következő informácĺók alapján és korlátozó feltéte1ekkel késziilt:

l. Az éftékbecslés röviclített foľmában készĹilt. mnęIy az éĺtékhecs|és módszertani kellékeit
szťrkített ťormában tarta|nlazza. A szakéĺő az ingatlant a megtekintettmĹszaki állapoÍban
a tuiajdoni lapon megnevezett haszľlalatú hetyíségként értékelte. Az értékbecslés
korlátozott dokumentácíó mellett készĺilt' ame|y esetbefi azt feltételezziik. hogy meglévó
dokumentumok elegendőek az értékelés céljanak Eléľésére' :

2. Az értékelés EVS 2003, EVS 2012 (Eru.ópai Éľtéketési Sztenclerdek) vagyonénékc]ési
ťrtrnutaÍójának nódszertarri elvei és gyakoľlati szemponqjai alapjan készuĺí. A szakértő
ĺíltďában az ingatlan nyilvántaľtás szerinti területét fogadja el valósnak, amennyiben ettől
eltérés történi k' aat a szakv élern én yben ľészletesen indokotni szĺiksé ges.

3. Äz értékelés szemrevételezés alapjan tö'ltént' A szakértő <ĺiagnosztikai, sĹatikai
vizsgálatot nem végez, ezéľt nenl észlelhető vagy Ętett hibakért feleĺösséget nem vállal.
A tulajdonos rendelkezésre bocsátotta az értékbecsléshez szi.ikséges dokumentaciót és
információkat, azt fátételezzrik' hogy a ľendelkezésre bocsátotř adatok helyesek es
pontosak.

4. A tulajdonos tájékoĺatta a szakélt.ót a jelenlegi jogállasróI és a tulajdorĺi viszonyról. Az
értékelt vagyontargyra vonatkozó tulajdonviszonyok tekintetében a tuiajdoni lap adataira
és a tulajdonostól kapott infoľmáciikra támaszkodĺunk. Feltételezĺik' hogy a túlajdonosi
igény érvényes, a tulajdonviszonyok rendezettek' ilietve nincsenek olyan tulajdoni
rendezetlenségek, amelyek az ingatlan használatát. illetve a vele való rendelkezési jog
akadályozhatnák.

5. A szakértő nem vallal felelĺísséget az ingatlannal kapcsolatos jogi természetri
pľoblémakért. A sz,ĺrkértő neln vé,gzett az ingat|aĺlok jogi helyzetére vonatkozó
vízsgálatokat. A szakértó az ingatlanl pet teher, igénymentes ingatlan-nyilvántaľtás
szeľnpon$ ából ľendezett ál lapotra v o natkozóarr értékel i'

I z.z Hr,tvszÍNl szEMLc ns lnlponľĺĺ: 20ĺ6. ľĺÁncIus 18.

l zJ FelHeszNÁLTDoKUMENTUMoK: ------l
Az ér1ékelés folyamán megvizsgaltuk az ingatlaľural kapcsolatos _ a IvÍegbizó attal
ľendelkezésünkľe bocsátott . következö dokumentumokat:

o Tulajdoni lap (nem hiteles) másolat,
o A telek he|yszínrajzą építési övezeÍ.
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Csarnok ---------l

Közlekedési

A tulajđon jellemzői' telek- szabályozási jellemz$k

isebb zöldfelület sarok:0oÁ
I6m
f3n

A tulajdon Budapest VIII. kerületében, a Csamok negyedben tatálható. A telket 3 utca hatáľolja:
A Défi Miksa' az Auľóm és a Fecske uÍcä. A Telek ,,L'' alakrl" a téglatapból a Fecske utcai
oldalon kivesz egy négyszög alakot egy krilĺĺn telek. A telken ELMÚ trafóháę, taláIható a Déri
Miksa utcai oldalon. Nęm messze találhati a Corvin P|áza,-
A beépítési jellemzĺĺk az ďábbiakban foglalhatók ö,ssze:. Epítési övezet: Ll-VIII-I,

. Telek AlapteľÍilete 773 m2,

. Szintterületi mutató: saľok:4
- Beépítési%o: térszín feletĹ: suok:75Yo, Íérszín alatĺ; sarok: 100%,
- Zöldfeliileti mutató: sarok:0%'
- Építmény magasság: nrinimum:16nr, m.aximum: 23m'

A foldterületet 773 rn2 teriilettel vesszĹik szamításba a piaci éľték számítĺísánál-és az

összeha:onlíĺó elemzésnél.

*=ł:,-"-...-.>
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Az ĺNGATLÁN ELHELyEZKEI)

lngat|an kiĺrnyezete

Kertileti lokáció

Kömyező éniiletek
Inťrastrukturális ellátottság' közmlivek

t1-VüI-l

Közúton' aszfalt út
Telek körüli ktiztęľĹileten, telken
99 busz,f8,3?,37 A villamosoŁ

A' telek jellemzői



É.ľtékelt ingallłrn: ĺ084 BudapJst. Ýt'ĺ
épĹi Iet.. lrlcgncÝczü5íi bcćpílt)t!\:n leľiilet

RTET(ETES

4.lliąei

Piaci összehasonlítĺłs: Budapest, VIII. keriiletében az ingatlan
hasonló ađottságú telek ingatlanok piaoi adataĺt hasonlítjuk össze.
ađja:

kömyezetében elhelyezkedö
Az elemzést az a|ábbi tábláząr

-YrÍjj: i{Jełest.s

Énéknövelő tényezők:
- Saľoktelek (kétsarok): + |0vô,

Értékcsokkento tényezok:
- Nem kiszámítható illeszkedési és egyéb veszteségek: - ftYo,

Éĺtekniĺvel ö és éľtékcsök kentő haĺások ĺĺsszegzése :

A Budapest, VIil. keriilet hasonló jellenrzővel, fekvéssel és lrason]ó beépítésijellemzókkel
bíľo építési telkek piaci összehasonlító adatainak elemzeséböl az értéknövelő és
éĺékcsökkentő tényezők összegz.ése 0 %-os korĺekciót ad eredményül. A becsült éľték
szamítasa az a|ábbiak szeľint alakul;

A piaci adathalmaz tisszehasonIĺtó adatok elenrzése alapjźn

A l084 Budapest, VIII. keríilet' Fecske utcaf4. szám alatti 34791 helyľajzi számú tulajdoni

lapon kivett LakÓhaz, udvar , gazÄasági épület megnevezésil beépítetlen terüIęt ingatlan értéke

keľekĺtve:

128.000.000.- il;ň;;ffi._l

T
t Fekvés/utca Funkcil

TerÜlet
(mz) Áĺ (Ft)

Faj|agos ár
íFUm.)

lest, 8'keľ. JTzsef utca teĺek 864 120 000 000 138 889
8.ker. Bérkocsis telek 118Ą 194 800 000 164 527

Budapest, 8.ker. Bauer Sándor telek 1 036 210 0Ô0 000 202703
Budapest. 8.ker. cgén.q! nęsrgŁ telek 600 120 000 000 200 000
Budapest, E.ker. __ Fecske telek 300 60 000 000 200 000
BudaPęst' 8'kgt TolnaiLajos telek 864 ĺ20 000 000 138 889
Budapest.8-ker Baross utca teĺek 869 í59 000 000 1

Budapest. 8.ker. Orczv neoved telek 924 150 000 000 163 043
Budapest, 8.ker. Kálvária utca telek 1714 280 000 000 163 361
Budaoest.8.ker- Auróra telek 277 60 000 000 2í6 606
Átlag: telek 172709
Medián 164 527
Korrĺqá|t fai|aqos áÍ:

1 65 000
Javasolt fai|aqos ár Fttm": 165 000
Budapest, f,.ker. 773 127 545000

| Áppreal K.glEľ lngat|anszakértő" Kft' Te|. / Fax : 3' 4127 Ą 4|3 7020 E.ľiI'Ę.Ętľ!lľ.!u-_J
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uctvar. gazdasĘí
iÍčtlun tcľülel

Az adatbázisból kiernelve a leginkább hasonló ingatlanokat az a1ábbi táb1źnatban páronként
hasonlítunk tisszę, az a|ak,a fekvés, és egyéb jell"*žőt alapjĺán konigálunk. Í

A l084 Budapest. VIII' kertilet. Bćľkocsi utca32. szám alatti 3479| he|yľajzi szźmťl

tulajdoni lapon kiveĺ |akóh,,fu', udvar , gazdasiLgi éptilet megnevezésű beépÍtetten tenilet

ingatlan értéke keľekítve:

I

/?rzr
LI(b

aä

ÉnĺÉxrtÉs - necl
Összeľ,ąsoľÜrÁs

ÖsszełasoĺÍíÍás
szempontjaí Édé'kelendő Őssze.

hasonlltó.1
Ôssze-

hasodttó.2
Őssze-

hasonIftó.3

Cím, fel<vés,
utca

BudapesL Vll.
keĺillet, Fecske

Budapes't, Vill.
Fecsfte

Budapest, Vilt.
Tolnai Lajos

Budapest, Vlll.
Béĺlĺocsls

enzoesÄel rÉuvezőx

Ärft)
-60 

400 000 120 000 000 195 800 0(n

Rorrigált ár 54 000 0M tog a00 000 116 220 000

Terület (m2) 300 8il 1 184

RarrÍgált ár (Ft) 180 000 125 000 148 834

Korrekc i ós heéplth et&ség 1,0s 1,05 1,05

TeIek nagysága 0,84 1,A0

--'--1

t,os i

Korrekció, aĺak 1,00 1,10 1,00

Korrekcíás, egyéb 1,łJ5 1,05 1,05

Korrekció, feŁvés 1,00 1,00 1,00

RorrígáIt fajlagos 158 760 151 594 172 294

Hasznas tertilet mZ 773

Fl GYELEMB EVETT átĺagár (Ft/m? ) 160 883 minimum 151 s94

ĺ N GATLAN ER T ER (Ft/rn. ) 1?436.2363 maximum 172 291

I NGATLAN ÉRT ÉR kerekttve (P!!mz 124 U)O O00 számtanÍ átlag ,Í60 883

t Kollár lnsat|anszakértö Kft. Tel. / Fax :34| 27 .J3,48 7a20 E.mai|: kolłaľ:.ĺł]l:o-l]!
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|-Ł[ł3ĺovÁľyÉnrÉxrLÉso.ryJrLĺľuI-o (pnoĺgrĺ szÁmÍĺ,isoľ Ą!4Ľ!!Đ]4opg;* 
-lA nraradviłnyéĺék számítását az a\ábbi täb|áaatban a várüató bevételek és varható kĺ;ltsések

költség-nemenkénti ľészletezettséggel sz?ĺmítj uk.

Maľadványérték számítása:

A fenti kiínduló adatokat és kalkulációkat felhasználva a nraradványéľték számításĺ az a!źbbi
ttlb|ázat szerĺnti alakul :

Proiect
város ( city ) Budaocst VĺII
l'lrsz (lot No.): 34997
Fejleszió ( developer )
Bentháás ( project ) Lakóhaz

Tanácsadó ( consultant 4pprce!.ĺ-s!á'-!tg3!!3 nszakćnó Kn.
Dátum ( date ) f0t6.03.22
Teleknasvsás ( plot size ) 773.W m2

szABA.LY ozÁ's ( nucul,l.ToRY REQU l RE'M EN.t.s
I

!gĘítési jellemzők 0.75

Ę-e-eĺlĺ.b-q9!9c.ý.!ntfe.|eĺĺ(.sitecov9rag ')- s79.8 m-

l]eépitheĺöség szint a|a1t ( sĺte co\.cľaEe bclow gJo\lnd ) |00,Á 773.0 m'

S zin t ek.'sz.áĺ1a (4qqlber o ť f| o oĺs 5,-Pg 2 898.8 m2

Épületvolumelr szint fc|ctt ( ĺnaximum buildĺng volumc
above gľound ) _....- 2 898.8 nlt

Épĺiletvolumen szint alĺtt ( maxlmum building volumc
belorv ground ) 6lE m2

Moxĺmális beepithetöség ( total bui|dĺng voĺume ) 2 898,8 ml

TERvEzE.rT uÉľpsÍľtĺÉľY (Paľameters of thc
DESIGNED BUILDTNG}

Bruttđ / Gross Nettó / Net

tsszes Lakás + fsz Üzleti terĺilct f 464 f 094 m-

Üz}e.t I. kĺJlÖn 0 m!

LAKAS {tlzlet néĺkiil) ? 094

Üzlet claĺiĺĺs t.ůilatos (Í:t/mz} 350 000.00

Ĺ,,.zĺet összesen (Ft) |łtó 604 28ĺ 
'2 
j

LAKAS 2094

E|tdási tiĺagos Fl/mZ 350 000,00

E.L.ĄD^S bevćtel ( Ft) 733 02t 446.2s

GénkocsibcálIó e|adás 70 000 000

Összes bevétcl 949 625 687.54

Korrekció

EĹśDÁsĺ BEvÉTEI, + Tőkeéľłék: 949 6f5 687 Ft

|__ .- Appreat Kol|ár lngatlánszakéľóśft. Tel- / Fax :341 f7 73 4 13 70 20 E-mail:
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Eľtékelĺingatlan:l084Buc|apest.VllI.keĺ..Béľkocsisutca3ż..
ćpÍilct.. nlcgncr,czśsii bedpĺ(ctlen tcľiil€1

FEJLEszTÉsI KoLTSĚGEK ( DE\,ELoPMENT

TerületelökészÍtés ( lend

Bonuis (demolition) 2 000 000 Fr 0.0 Fťegl'seg
Terilletel6készítésĺ költség 6sszesen (totat Iend
prepqration costs) 2 000 000 Fr

KfĺzmfifejlcszÍési hozzáj árulások (public utility
dcvelopment fees)

Víz (rvater) 2 000 000 Fr Í:l
Csatomn (se11ggl_.- 3 000 000 Fl FI
E l qkt'.nnl-o..'.!4!śg419lg:t.Ę!!.ł]- 5 000 000 Fr FI
Gáz (gas) 

'.- 4 000 000 Ft Ft
Uthálózat. n-vÍItléri oarkol ók 2 000 000 Fr

Ktlzľnűfejlesztési Hozzájár. Összesen (totłt of pubkic
!!ilÍ. ty d evclopm ent ft es) 16 000 000 Fr

a

Építkezés neĺtó árąkon (builđing construction on net
base)

Lłkísok. lIzletek 220 000 Ft Ft/ mz 2 463.9
Tfuo|ók 0Ft Ft,r mI óI.8
|rodák. ílzlęĺek íoffic Fl/m! 0.0
t 0Ft Fllm! 0.0
Felszín ĺlatti szint r00 000 Fl Fĺtm2 900,0
Köz|ckedö {sHiľcast: 0Fr lit / m! 0,0

i'ssz€sen (tota| of 632 066 2s0 Fr

1.pJĺcs.z,1Ę9Ę!9g) 2,0% 12 ó4 t 325'0 l)Í

statiktts (structura| enÉincer) ą5% 3 160 33 t-l Ft
SzakmérntlkÖk ( other soecialist) |.łJya 6 320 662.5 FI

szgkértiji költség ö.Łs.z.'s;.en (total of professiona| fees) 22 IZZ 319 Ft

MenedĄment ktilts égck (maneEcment costs)

Kíviĺelcz,és fblÜeycĺcte (site supeľvision) 2,0ö/o 13 00r 325-0 trr

MűkÓdésí manaqement. íĺodák (oftice overheads) 2-Oo/o l3 00r 32s.0 Ft
Ertékesí[és (ĺrscnťs fee) 1 -5ł/o 9 8r2 828.5 FI
Maĺketing (maÍketĺng costs t-5% 9 8t2828,s Ft

Menedzsmcntkö|tség összesen (totel of managemenĹ
rosŕs) 45 628 307.r Ft

Laľl4!ślłé!4:-Ĺc.ss!E,c9!.ęigsJ 672 r88 568.8 Ft-ból

Elórc neĺl ĺátható ktjltséeck (continP,al ics) 5-0% 33 609 428.4 Fĺ
Ta rĺal q!!! p"4$ ol!!9!9! L!g.tĹď 33 609 428.44 FI

of develo 75J 4?ś 304'25 Ft

epĎlet brutĺó a|aptcrÜ|etĺe vctítve (deve|opĺhenĺ ü)st per
sross í}ooľ areil) 243 784.56 FI 215 089

Fĺnanszĺrozńsi mutatók

,ĺ.1'.,,; ,/
iĺ.

AppreaI Kollár |ngatlanszakértł'i Kft, Tel. / Fax .3412'l 73,413 70 20 E-mail:

qy



Épitkezési kiĺlcsön kamatláb (construclion loan rate of

Álalános céIú, lánroga1as mentes köIcsön kamat|áb (rate ol

Bevótelek és kĺadások különbsége (dífťerence of incomes

EľtěkeIt illgatlan: l084 Budapest. VĺIĺ. keľ.. Béľkocsis utca 32.' |Irsz. 3479| ..kív,:tt lakóház. u<|vaľ. gazdasĘi
:su

A maľadványéÍték számítasa ďapján az-érüék az alábbiak sz-oľint alakul: . -'.

A 1084 Budapest' VIII. keľĹilet' Béľkocsi utca 32' szám alatti 34791 helyľaj zi szÄmu

tulajdoni lapon kivett lakőház, udvar , gaz-daságí épĺilet megnevezésii beépítetlen terület

ingatian éľĽeke kerekíťve :r- 1 22. 000.000,- F t, azaz százhuszonnégymillió
I ľ't. I

I

/ŕ
L/.

ľ,/.'i ,/
li

tq

epl'.nl rcolla. tngo'l. lÍ!.- Te|. / Fax ..34| z.l .73' Ą|3 70 20 E-lnaiĺ: !.'l||1lł;



Enékelt illgatlan: |084 Budapest. VllI. keľ., Ń.t".ť.'s.'ľ.a -,2. H.'"J4?9j ,'tĺi vett lakoh a-uĺĺ*,=ĺaiłasagi
Ict.. lncgncvczĺĺsti beépĺĺetIcn tcrĹlleĺ

A becsült éľték kialakítasanál piaci összehasonlító elemzést végeaünk kétféle
cisszehasonlítássď' és maradványérték számításÍ módszęr szeľint közelített-tik az értéket. A
piaci adatok összehasonlító elemzése és a maradványérték számítása aiapján közelített éľtékek
szĺmtani átlagát tekindtik relevánsnak és mértékadónak, a mĺidszerek a|ta s^*ĺt,tt értékek
át|agát vessztik a becsĹilt éľték alapjául.
A legponĺosabb értéket a maradványérték szźľľrrítźľ;a ad abban az esetben, amikor megvannak
a beépĺtés tervei, a pontos eladható tenileti adatok, amelyeket jelen esetben a legjeliĹmzőbb
építési paraméterekböl megbecstilttĺnk.

BecsĹl{t piaci éJ:té&!

A l084 Budapest, VIII. keľĺ.ilet, Béľkocsi lúca3f . szĺím aIatti 34791he|ytajzi szárytl

tulajdoni lapon kivett takófuŁ, udvar, gazdasági eluet megnevezésĺĺ beépítetlen terillet 1/l

tulajdoni hányadot képező ingailan értéke per, igény és tehermentes, valamint rendezett jogí

és ingatĺan-nyilvántartási állapoEa vonatkoztatva, kerekítve:

125.000.000.- Ft + A., azaz százhuszoniitmiltiĺĺ foľint + ÁFÁ.

Megiegyzés: A tervek pontosítják az értékesíthetd ter.ületeket és egyben az e\lhezkapcsolód.ó
éĺékeket.

Budapest, 2016.03.21.
,:trrlri: ! ., i rrl' I

'Ĺ!í-7 ll'|...'!!'iiť'. . :.! *:'.:i::'|'
(.41.'... l:r jl i::3;śi:

r\ĺ|ĺ.x"lir':: ' ł.iJ.. '. ':.l.i

Kollár Zo|tán
ÉpÍóméľntĺk' Mérnok-kö zgazda

okleveles Ingatlanszakétó' Masteľ of Science in Real Estate
EUFIM Felsőťokú ingatlan éľtékbecs]ő'

Appľeď KoIláľ IngatlanszakértŐ Kft.

MELLÉKLETEK :

o TuIajdoni lap (ncm hiteies) másolat'
o Fotók

I3

5. ossZEFoGLÁ.LÁs

l ł.pp'.ol Ko||ár lngatlanszakértrl Kft Tel. / F.ax :34| 27 73,4|3 70 20 E-nail: lĺ'olIarz'ł t-orllille.htl 
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t084 Budapest, Bérkocsi utea32.' bľsz' 34791
tertilęt a szzbińyozÁsi térképen

EľiéŁelÍingatlr.n:l084Budapest'VIII.ker.,Bĺ:ľ.l"oiil.suĺca
épüleĺ.. megnevezésii beépítctlĺ:n ĺerÍilet

A teĺek a Béľkocsis-Fecske utca

A teĺek Fecske utcábóT A Fecske utcai paľkoló bejárat

c.Í{

Kolláĺ K.ft. Tel.lFax t 34127 '13,413 70 20 E-mail:
t4
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Ll-VIII je|ű zártsorú beépítésíi, nagyváľosias Iakóteriilet épÍtési övezeteinek ľészletes
etöíľásai

22.$

( l ) Az Lt-VIII jelti építési övezetek terĹiletén

a) Az épĹi|etek földszintí beépĺtésí mértéke - teremgaľázs' intézményí, kereskede'ľmi
funkció létesitése' illetve ezek \.'egyes a|ka|mazźsa esetén - az Lt-VItI-s
kivételével- elérlreti a l00%.ot.

b) A felső szintek beépítési méľtéke, a maľ meglévö épületek utólagos udvarlefedése
esetének kivételével - nem haladhatja rneg az elóírt beépítési mértéket.

c195 Äz epítési óvezet teľületén létesítendö új lakóházban kiskereskedelmi rendeltetési
egység csak az épület pinceszintjén, ftildszintjén, valamint elso emeletén alakítható
ki, a bľutto kereskedelnri célú szintterí.ilet legÍ.eljebb l '00o m2 ["h"t.

d) Az <ivezetekben létesÍthetö, lakóÍunkciót nelr.l tartalmazó kozintézményi és
sállásjellegű intézmények épülcteinek beépÍtési nrértéke az |, számú täb|ázatban
meghatáľozott mértéktől eltéró lehet, foldsánti beépítés eléľheti a l00%-ot,
foldszint fdlotti beépítés elérheti a 80 oń-ot, az LI-VIII-S jelű építési övezet
kivételével. .- ,

e)9ó Meglévĺj ľetótér _ kizćro|ag a meglévő tetosíkok megtartásával - beépíthet<i' de az
írrgatlan beépítése az 5,0-ös szintterĹileti mutató értékét nem haladhatja meg.

f;97 alapfokú ĺĺnkoľmányzati fe|adatokat ellátó intézmények esetén az építménymagassá$
1. számú télblázat szerinti legkisebb értékénęk legalább 6,00 méternek kell lenni. A
csatlakoza snźi' az illeszkedés szabályait kel l alkalmazni.

(f)98 Az építési tivezetek terĹiletén a telkek és az építrnények kiaiakításáľa vonatkoz'i
paramétereket a 1 . szám ťl táb|źaat taĺ'ta|ma.ĺza.

a te|ek megengecleĺt

--;t

isebb k!ą!ą\!1Ęq'i legaagyohĘ-'-
(cľüpszint

alatti
bccpitési
ménéhc

szć|essége

ii;T;ř-
4.00

s 4.50

3.50
s 4-00

LI-VIII.J
3.50

s 4.00.ř|

LI-VIII-4

Ll-vIll-5 s00

bcéPít':si
mcĺtékc

sziĺttcľü|ctĺ
mutĺLćlja

z

z
3,50

_*9_q
1 {í.\

s 4,00

.r'Módosítoĺtaal5i]0l5(Íll.jl.)önk'ľclrc{c-|ct|()..t.1.'n'u',os]0l5.ápľilis3-ĺól.

'o Megál|apíto na az 50|?O l l . (tX. |9.) ĺink' rendelct l2'$ ( l) bekezdése. hatályba lćp 20l | .l0. l9-én

o'Mód..rsította a,l8i20l4. (Xll.05.) ollk. l.cllc|e|et 9. \\ (l) bckczdese. hatál-vos 20l4. deccĺnber S.tĺjl.

98 Mťlĺlosított a a 48!20lJł' (Xll.05.) öllĺĺ. ľenc|elet 9. E (2) bckęzcĺése. hatályos 20 tĺł' c|ecenlbęr 5-rö|.
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