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A Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testĺiletének ......
számú hatźrozata alapjrín nyilvános egyfordulós pźiytzatot hirdet a fulajdonát képezo
Budapest VIII., 36259101N1, 36259101N4, 36259101N5, 36259101N7, 3625910/N10,
3625910/Nll, 36259101N12, 36259t0/N73, 36259101N18, 3625910/Nr9, 36259/0/N20,
36259/01N23, 36259/0/N24, 36259/0/N26, 36259t01N27, 36259t0tN28, 36259/0tN29,
36259/0/N30, 36259/0lN31, 36259/0/N32 hĺsz.-u lakások és nem lakás céljára szo|gá|ő
helyi ségek kizŕtto|ag egytittes elidegenítésére.

1. A pályázatĺ felhívás ktizzététele

A pźiyźĺzati felhívast a Kiíró a Versenyeztetési Szabá|yzat 1i. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Buđapest Fővaľos VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala
hirdetőtáblájźn, a Lebonyolító ügyfélfogadásra szo|gáIő helyiségében, a Józsefuáros című
helyi lapban, az onkormźnyzat és a Lebonyolító honlapján, továbbá az onkormányzat és a
Lebonyolítő számáĺa eléľhető kciltségmentes hiľdetési felületeken, egyéb rendelkezésre áIló
internetes hirdetési portálokon teszi kozzé.

A Kiíró jogosult a Versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszźtban indokolás nélkÍil
visszavonni, és erľől koteles hirdetméný kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljáľás
visszavonása esetén - amennyiben a dokumentáciőt az ajánlattevő ellenérték fejében kapta
meg - a Kiíró koteles az ellęnéĺéket visszaÍizetni. A pályázati dokumentáció ellenéĺékét a
Kiíró ezen kívtil semmilyen más esetben nem ťlzeti vissza.

2. A pá,Jyátzati kĺírás adatai

A pá|yánat kĺíľója:

A pá|y ázat lebonyolítój a :

A pá|yánat jellege:

A pá|yánat célja:

A pá|yázati dokumentáció
bocsátása:

1ó1 .525.000,- Ft

16.152.500,- Ft. Az aján|ati biztosíték
befi zetése csak magyaĺ forintban telj esítheto,
értékpapírľal, garanciaszerződéssel,
zá|og!ár ggyal nem helyettesíthető.

átutalás, a Józsęfuarosi Gazdálkodási
Központ Zrt. K&H Banknál vezeteÍt
10403387 -00028859-00000006 szárrru
szám|źĘára

^z 
ajánlati biztosíték befizetés 2016. május 2. (hétfo) 24 őra. Az aján|ati

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat (1082 Budapest, Baross u.
63-67.)

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

nýlvános, egyfordul ós p ály ázat

tul aj donj o g átruhźĘás ( elidegenítés)

ľende|kezésre 50.000.- Ft + Á.p4

Az ingat|anok minimális vételáľa:

Az aján|atl biztosíték összege:

Az ajánlati biztosíték befizetésének módja,
számlaszám:

beéľkezésének hatáľideje:

Az ajánlatok leadásán ak hatáľidej e :

A páIyázattal kapcsolatban további
információ kéľhető:

biztosítéknak a megjelölt határidőig a
bankszámlára meg kell érkeznie.

2016. május 3' (kedd) l0:00 óra

Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ ZÍt,
Elidegenítési Irodáj án
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A páiyázattal érintett
megtekinthetők:

ingatlanok

Äz aján|atok bontásának időpontj a :

Az aián|atok bontásának helye:

A pá|yánat eredményét megállapító
szeľvezet:

A páůyá.zat elbírálásának hatáľideje, és a
váľható eľedményhiľdetés :

A pá|yánati eljárás nyelve:

Tel.: 06-l-333-67811122 vagy 123 mellék,
06-r-216-6961

2016. ápńlis 11. (hétfő) és 2016. április 29.
(péntek) között előzetes időpont egyeztetés
a|apján. Időpont egyeztetése a Józsefuarosi
Gazĺlálkodási Központ Zrt. onkormanyzati
Htnkeze|ő Irodáján lehetséges (1084
Budapest, Tavaszmező u.2., Tel.: 06-1-2l0-
4928,06-1-210-49?9)

2016. május 3. (kedd) 10:30óra

Józsefuarosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt..
1083 Budapest, Losonciu.2.I. em' tźrgyalő.
Az aján|attevők a pá|yäzatok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi
onkormanyzat Képviselő-testĹil ete

20|6,július l.

magyar

3. A pátyázatta| éľintett ingatlanok:

A pályázattal érintett lakások és nem lakás céljára szolgá|ő helýségek kiürítése meglortént, az

ingatlanokĺa vonatkozóaĺr nincs érvényes bérleti, vagy használati szerződés, azok üresen

kerülnek elidegenítésre, és a leendő tulajdonos részére birtokbaadásra'

Az elidegenítést ÁFe nem terheli' mivel a lakások és ltelýségek elidegenítésére az
onkormányzat. az AFA körbe nem jelentkezett be.

Kííró felhívj a a figye|met, hogy

- anemzeti vagyonro| szőló 2011. CXCVI tcirvény 14. $ (2) bekezdése alapján aMagyar
Allamot minden elővásárlási jog jogosultat mege|őző elovásárlási jog illeti meg. Az
e]ővásárlási jog gyakorlására a Magyaľ Allam részére fennálló határido az elovásárlási jog
gyakorlására felhívó értesítés postára adásának napjától számított 35 nap.

- aZ egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról
szóló 199|. évi XxXm. tv. 39. $ (2) bekezdése alapjan a Budapest Fővarosi
onkorman y zatnak el ővásarl ási j o ga van.

- a tulajdonos onkorĺĺĺrźnyzat a Corvin Zĺ. javćra szerződésen alapuló elővásarlási jogot
al apított, amel y az ingat| an-ný l v ántartásb an b ej e gyz ésre k erĹi lt.

Eladó az ingat|anokat a fent megjelĺilt elővásarlási jog jogosultak elővásár]ási jogról lemondó
nyĹlatkozatának kézhez\léte|éto|, és a teljes vételár beéľkezésétőI számított 5 napon beltil adja
vevő birtokába. Amennyiben az e|ővásźtrlásra jogosultak bármelyike élni kívan elővásárlási
jogáva|, ugy u adásvételi szęrzódés elővásárlásra jogosult és eladó között jön létre. Ez
esetben a beťlzetett ajćtnlati biztosítékot eladó a nyilatkozat kézhezvéte|éti5| szźmlított 15

napon belül visszautalja a vevő részére. A befizetett <isszeg után eladó kamatot és bármely
jogcímen igényelt koltséget nem fizet.
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4. A' páůyálzat cé|ja, tartalma

Az elidegenítésre keľülő lakások és nem lakás céljríra szolgáló helyiségek a Budapest Fővaros
VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmźnyzatkjzźrő|agos tulajdonát képezlk, elidegenítésükre a
nemzeti vagyonról sző|ó 20|1. évi CXCVI. fu., d Budapest Józsefuarosi onkormányzat
vagyonaról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásríról szóló 661201-2. (XII. 13.)
önkormiínyzati rendelet, valamint a Képviselő{esttilet 4112015. (il. 19.) szźlmű határozata
(Versenyeztetési szabá|yzat) vonatkozik.

Kííró lehetővé teszi, hogy a vevő a véte|áÍat

- egyĺisszegben, készpénzben, vagy

- banki hitel felhasználásáva| Íizesse meg.

A nyertes pá|yazó kĺĺteles a pá|ytzat elbírálásáról szóló értesítés kézhezvételét kcjvető 15

munkanapon belül adásvételi szerződést kötni.

Vevő avéte|ár

- egyösszegben töľténő megťlzetése esetén _ az ajźn|ati biztosíték összegével csökkentett -
véte|árat legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésével egyidejtĺleg eladónak megťlzeti,

- banki hitel felhaszná]ása esetén, az adásvételi szerződés fiiggőben tartással keriil
megkötésľe. A foglaló összegével csökkentett vételár kiegyenlítéséľe vevőnek 90 nap áll
ľendelkezésére. Az eladó a tulajdonjog bejegyzésére vonatkoző hozztĄáĺulását a teljes
vételár beérkezését követő 5 munkanapon belül adja ki vevo ľészére.

Az ingatlan birtokbaadásának időpontja: aZ elővásárlási jog gyakoľlásaľa vonatkozó
nyilatkozat kézhezvételétől, és a teljes vételár beéľkezését követő 5 munkanap.

Az ad ásvét elj szerződés me gkcitésével kapcsol atban felmeľülő költsé gek :

- 1.67O,- Ft/személy:UB eryárási dĺ;,

- 5.500,- Ft + AFA eljárási díj,

- 6.600,- Ftlingat|an/ügylet ťoldhivatali eljárási illeték.

A Kiíró felhívja apályázők figyelmét, hogy a véte\áratÁFA nem terheli.

A Kiíró kiköti továbbá' hogy

a) a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eijárás soron
következő helry ezettj év el szerzo dést kötni,

b) jogosult arra, hogy a versenyeztetési eljárást eredménýelennek nýlvánítsa,

c) szükség esetén az ajánlattevotől az aján|at lényegét nem éľintő technikai-formai
kéľdésekben íľásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajánlattevő
ezze7 kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a
versenyeztetési eljárásban tett aján|atában megfogalmazott fe|tételek olyan megváltozását,
amely az értékelés során a beérkezett ajánlatok sorľendjét módosítaná.

d) a Ptk 6:74. $ (2) bekezdése alapján, a pá|yázati felhívásban foglaltaknak megfelelĺĺ.
legkedvezőbb ajánlattevővel szemben is fenntartja a jogát arra,hogy ne kĺjssĺjn szerzódést.

Az ajáil,attevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíľó

a) az aján|attételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatj a, amit - az
indok megjel<ĺlésével - a Kiíľás kĺjzlésével megegyező helyeken, az eredeÍi benyújtási
határidő |ejárta előtt legalább 5 nappal kĺjteles hiľdetményben megjelentetni;
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b)

c)

cl)

e)

jogosult az ajźn|attételi felhívását az ajanlattételi határidő előtt visszavonni, de erĺól a
kiírás közlésével megegyező módon az ajánlattételi határidő |ď1źĺrta előtt kĺiteles
hirdetméný megj elentetni,

a pźt|yźnati biztosítékot a kiírás visszavonása, aZ eljárás eredménýelenségének
megállapítása esetén, illetve - az ajźnlatok elbíĺźiását kĺjvetően - a neln nyertes
ajánlattevők részére l5 munkanapon belül visszafizeti,

az ajétn|ati biztosíték után kamatot nem ťlzet, kivéve' ha a visszaÍizctćsi határidőt
elmulasztja,

a nyertes ajánlattevő esetében a beťlzetett. biztosítékot az ď;tn|aÍtevő által fizetendő
v éte|árb á b eszźtmilj a,

nem fizeti vissza a nyertes által teljesített biaosítékot' ha a szerzodés megkötése a

nyertesnek felróható vagy érdekkörében felmerült okból hiúsul meg. A vevőnek fe]róható
ok az is, ha a véte|árat banki hitel felhaszná|ásával kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt
hataridőben nem kapja meg' vagy az a ťlzeÍési határidő napjanak 24 óráig nem érkezik
meg el adó b ankszźtm|ájźr a.

5. Az aján|at benyrijtásának e|őfe|téte|ei

Az aján|at benffitásanak elengedhetetlen feltétele az aján|ati biaosíték hataridőig történő
befizetése.

A Kiíró az ajánlati biztosítékot a pźĺ|yázati felhívás visszavonása, az eljárás
eredménýelenségének megállapítása esetén, illetve - az aján|atok elbírálását követően - a

nem nyertes ajánlattevők részére köteles 15 munkanapon belüI visszafizetni.

A pályázaton való ľészvétel további előfeltétele, hogy az ajźnlattevő megismeľje a pá|yázat
táĺgyttt, az ajánlattétel feltételeit - vagyis a pá|yázati dokumentációt - és azt magára nézve
kötelezonek tekintse.

A nemzeti Vagyonról szó|ő f011. évi CXCVI. torvény 11. $ (10) bekezdése alapján, a

pá|yázaton csak átláthato szeĺvezet vehet részt.

Az aján\atbenyújtási határidő leteltét követoen ajánlatot a Kiíró nem vesz át'

6. A pá|yátzaton tiiľténő részvétel fe|téteiei

Az aián|attevő részt vehet apá'|yćnaton amerrnyiben:

a) az aján|ati biztosíték <ĺsszeget határidőben megfizeti' és az beéľkezik a Kiíró által
megj elölt bankszámlára,

b) az ajtlnlatok leadásának határidejéig az ajtĺn|atát benyujtja.

7. Az ajánlat taľta|mi ktivetelményei

Az ajánlattevőnek:

a) az ajtn|atban, közölníe kell a nęvétJcégnevét, |akcimét/székhelyét,
adószämtń/adóazonosító jelét' cég esetében cégsegyzékszámát, képviselőjének nevét és

elérhetőségét, bankszámlaszźĺmát, aZ elektronikus levelezési címét, ha ilyennel
rendelkezik.

b) az ajźn|athoz csatolni kell az aján|ati biztosíték befizetéséľől szóló visszavonhatatlan
banki átutalást va1y abankszámla kivonatot.

c) az ajánlalban nyilatkoznia kell arról' hogy vtilra|ja a Pá|yázati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leíĺ szerzodéskötési és egyéb feltételeket,
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d) az ajźn|atban nýlatkoznia kell arról, hogy rávonatkozőan a 20l5. évi CXLil. törvény 62. $
és 63. $-ban foglalt kizźrő körülmények nem állnak fenn.

e) az ajánlatban nýlatkoznia kell arról, hogy adó és adók módjara behajthatő koztartozása
nincs. E nýlatkozat mel'|é kell csatolnia a NAV igazo|ását arról, hogy nem áll fenĺl
koztartozása.

Đ az ajźn|atban nýlatkoznia kell arról' hogy Kiíróval szemben bérleti dij tartozása nincs,
továbbá a Kiíróval szemben szerzódésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az' aján|atához csatolni kell a társaság 30 napnál nem régehhi hiteles cégkivonatát és a
tarsaság képviseletére jogosultak altńrási címpéldanyának eredeti példányát vagy hiteles
másolatát.

h) az ajźn|atban nyilatkoznia kell anól, hogy nem á1l végelszámolás alatt, el]ene csőd-,
i l l etve fel szrĺmolási elj arás nincs folyamatb an.

i) az aján|aÍban nyilatkozniake|| arról, hogy a nemzeti vagyonĺól sző|o 2011. évi CXCM.
tĺĺrvény 3. $ (1) bekezdés 1. ponda szerint átlátható szervezetnek minősül.

Az ajánlattevőnek a pá|yétzati eljarás soľán benyújtott ajźn|atát, továbbá az ajánlat
mellékleteként benyújtott valamennyi nyilatkozatźtt cégszenĺ aláírással kell ellátnia. Cégszeru
a|áirás során a cég képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek a társaság kézze|, vagy géppel
írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá nevét/nevüket önźů|őan/együttesen ĄďiĄák a|tt

a hi te l e s c é gal áír ási ny 1| atko zatuknak m e gfe l e l ő en.

A Lebonyolító ajánlott' téftivevényes levélben, határidő kitűzésével fe|sző|íthatja az
aján|att.evőt az ajtn|atta| kapcsolatos formai vagy tartalmi hiányosságok pótlására,
ameĺrnyiben a sziikséges nyilatkozatokat, igazolásokat nem megfelelően, i]letve nem teljes
köruen csatolta. Amennyiben az ajánlattevő a felhívás kézhezvételét követően az abban
megjelölt határidőre ahiányt nem' Vagy nem teljes könĺen pótolja, űgy aján|ata a hiánypótlási
hataľido elteltének napját kovető naptól érvénýelennek minősül, és a pályázat további
részében nem vehet részt.

A Lebonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokĺól' a hiánypótlási
határidőľől egyidejĺíleg' közvetlenül, íľásban köteles tĄékozt.atni az összes ajánlattevőt.

A hiánypótlás nem terjedhet ki az ajánlat módosítására.

Nincs helye hiánypótlásí felhívás kibocsátásának, és az ajánlatÍ.evő ajánlata érvénytelennek
minősül. amennyiben

a) az ajźĺn|ati biztosíték összege apá|yazarikiirás2.
nem kerüljóváírásra a Kiíró bankszámláián,

b) nem jel<il meg vételárat.

pond ában meghatározott határidon belül

Amennyiben ajánlattevo nem jelöli meg a vételár megfizetésének módját, Kiíró úgy veszi,
hogy azt az adásvéte|i szerződés megkötéséig egy ĺĺsszegben fizeti meg.

8. Az ajánlat foľmaĺ ktivetelményei

^ 
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feltĹintetve az adott példányon az ,,Eredeti ajźn|at" és ,,Másolati ajźnl.at,, megjelölést,
melyeket ktilön - kĺilön séĺtetlen. lezárt borítékban kell benyújtania. A példányok közötti
eltérés esetén azeredetí példány érvényes.

Az aján|at első oldalan kell elhelyezni a megfelelően kitöltött ,'Jelentkezési lapot'', a második
oldalon a kitĺiltĺitt ,,Ajánlati összesítőt'', különĺjs tekintettel a megajánlott vételár és
megírzetési módjának megjelĺilésére. Ezt kovetően kell elhelyezni az ajánlati felhívás
mellékletét képező értelemszeníen kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7 . pontban rész|eÍ.ezetl 

.ć
valamennyi dokumentumot' Az aján|attevonek közölnie kell a benyújtó nevét, lakcímét 
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(székhelyét), ahová a pźiyź.zati eredmény közlését kéri, továbbä azt a bankszámlaszámot és a
bankszámla kedvezményezettjének nevét illetve más azonositőjźLt, ahova az ajtnlati biztosíték
(banatpénz) visszautalását kéri, amennýben nem nyerte se a pźĺ|yźĺzatnak.

Az ajánlat és az iisszes melléklet mínden oldalát * összefiĺzve, az oldalak számának
dokumentálás ával - foly am at o s s zóm o zós s al kell ellán i'

Az iratokat magyaÍ nyelven' |ezárt, sértetlen borítékokban, szeÍnélyesen (nem postai úton)
kell benyujtani. A borítékra kizźrőlagaptiyźzattárgyźtt kell ráírni, az a|ábbiak szerint:

,,Budapest VIII. keľület. Tłimő u. 16. szám alatti lakások és helyiségek e|iĺ|egenítése''

A Lebonyo|itő |ezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az aján|attéte|i

határidőn tul benyuj tott aj anl atot érvénýelennek nyi lvánít.

Amerrnyiben az aján7attevő a pá|yázati eljarás báľmelyik szakaszźlban meghatalmazotl utján
jaľ el, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példĺínyát is
mellékelni kell az ajánlathoz. A polgári perrendtartás ról szóló L952. évi III. törvény 196. $-a
szerint a teljes bizonyító erejű magánokiĺatnak az a|ábbi feltételek valamelyikének kell
megfelelnie:

Đ a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és a|áirta;

b) két tanu az okiraton a|áírtĺsáva| igazolrja, hogy a kiállító a nem á|ta|a irt okiratot elottiik
irta a|á, vagy a|átirását előttĺk sajátkezu a|áírásänak ismerte e|; az okiraton a tanúk

lakóhelyét (címét) is fel kell ttintetni;

c) a kiállító a|áírtsavagy kézjegye u okiraton köĄegyző által hitelesítve van;

đ) a gazdä|kodő szervezet által uzleti korében kiállított okiratot szabályszenĺen aláírtfü;

e) ĺigyvéd fiogtanácsos) az általa készíteĺ okírat szabá\yszeru ellenjegyzésével bizonyítja,
hogy a kiállító a nem á|ta|a írt okiratot előtte irta aLá, vagy aláirását előtte saját kezű
aláírásának ismerte el, illetoleg a kiálIító minősített elektronikus a|áirásáva| a|áírt
elektronikus okirat tartalma azugy,ĺéd á|ta|készitett elektronikus okiratéva|megegyezik;

Đ az e]ektronikus okiraton kiállítója minosített elektronikus aláírást helyezett el.

Az aján|attevő gazdálkodó szęÍvezet, a pá|yázaÍi eljarás során nevében nyilatkozatot a

cégiegyzékben feltüntetett képviseleti joggal rendelkező személy, Vagy e személy
meghatalmazottj a tehet.

9. Az ajánlat módosítása

Az aján|attevő az ajánlattételi határidő |ejáĺáig módosíthatja vagy visszavonhatja pá|yázati

ď1tn|atát, az a1én|attételi hataridő |ejártát kovetoen azonban a benyújtott ajánlatok nem

módosíthatók'

Az ajtn|ati kötöttség az aján|attételi határidő lejártanak napjával kezdodik.

10. Aj ánlatĺ kiitöttség

Az ajźn|aÍtevő legalább 60 napig teľjedő ajanlati kötöttséget k<ite|es vállalni, ame|y az

ajĺínlattételi határidő lejártĺínak napjával kezdődik. Az ajźn|attevő köteles nyilatkozni, hogy

amennyiben a Kiíró az ajanlatok eredményének megá||apitástra vonatkozó hataridőt

elhalasztotta, ugy vállalja az ajźn|ati kötĺittség meghosszabbítását a pźt|yázat eredményének

me gál lapítására vonatkozó hataridő elhal asztásanak napj ai szźlmt* a\ m e ge gyezően.

Az ajtĺůati kötottség tartalmának meýlatározźsára a Polgári Törvénykönyv rendelkezései

iránvadóak. kĹilonös tekintettel a 6:64. t-ra.

),,{



Az aján|at olyan megállapodast kezdeményezo nyilatkozatot jelent, amely a törvény a|apjttn
lényegesnek tekintett szerzódéses elemeket tartalmazza, s egyértelműen kitiĺnik belőle, hogy
az abban foglaltak ügyletkötési akaratot ttikröznek, tehát a nyilatkozó _ aján|ata elfogadása
esetén - aztmagáĺanézve kĺltelezőnek ismeń el.

Az Ątn|ati kötöttség azt jellenti, hogy ha a másik fé| az adott időhataron belül az ajźn|atot
elfogađja, a szerzőđés a törvény rendelkezése folýan létrejon. Az ajźn|at megtételével tehát
fiiggő he|yzet alakul ki, amely az ajćn|ati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az ajéĺnlattevő az aján|ati kötöttségének ideje a|att ajtn|atát visszavonja, a

betlzetett aj anlati biztosítékot elveszti.

A Kiíró az ajanlati biztosítékot a pá|yázaÍi felhívás visszavonása' aZ eljárás
eredménýelenségének megállapítása esetén, illetve _ az ajén|atok elbírását követoen - a nem
nyertes ajánlattevők részére köteles 15 munkanapon beltil visszafizetni. A Kiíró az aján|ati
biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve' ha a visszafizetési határidőt elmulasztja.

11. A pályázatok bontása

A pá|ytnati ajánlatokat tartalmaző zźrt borítékok felbontását a Lebonyolitő végzi a pá|yźnati

felhívásban meg|elölt időpontban. Az ajźn|atok felbontásán' a Lebonyolító képviselőjén kívĹil
az ajtn|attevők, illetve meghatalmazottjalk lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot
megfel elően (személyi i gazolvány' meghatalmazás) i gazolni kell.

Az aján|atlevők a bontás időpontjáľól külön értesítést nem kapnak' Az ajánlatok felbontásán
j el en lévők j elenlétük igazol'ásőĺ aj elenléti ívet írnak alá.

Az ajánlatok felbontásakor a Lebonyolító ismerteti aZ ajánlattevők nevét' lakóhelyét
(székhelyét), az álta|uk felkínált Vételar ajánlatot, a vételár megfizetésének módját'

Az ajétn|atÍevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

A Lebonyo|ito az ajánlatok felbontásárő|, az ajánlatok ismertetett tarta]máró| jegyzőkönyvet
készít, amelyet az ajén|altevoknek erre vonatkoző igény esetén átad, il]etve megküld. A
jegyzőkönyvet a Lebonyolító képviselóje és a jegyzokönyvvezeto irja a|á, és a bontáson
megj el ent aj ánlattevok közül kij elöltek, pedi g aláírásukkal hitel esítik.

|2. A páily ázat érvénytelenségeinek esetei

A Lebonyo]itő az ajanlatok bírálatakor megállapítja, hogy mely ajálrlatok érvénýelenek, és ez

alapjćn tesz javaslatot a Kiírónak az ajánlaÍ'ok érvénýelenségének negtilapitźlsára. A Kiíró
érvénýelennek nýlvánítja az aján|atot, ha

a) azt a kiírásban meghatározott', illetve szabályszeruen meghosszabbított ajánlattételi
hataridő után nyújtották be.

b) azt' o|yan ajrĺnlattevo nyújtotta be, aki az onkormányzatta| szembeni, korábbi fizetési
kötelezettségét (helý adó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette.

c) az ajźnlat1evő a biztosítékot nem, Vagy nem az e|őirtaknak megfelelően bocsátotta
*^^,1^11, ^- Aś-^tulu9lĄvzvolw'

d) a kiíľásban szereplő adatokat, igazolásokat nem' Vagy nem az előírásnak megfelelően
csatolta, ideértve, ha az ajánlattevő nem csatolta arról szóló nyilatkozatźú, hogy nincs
koztartozása (adó-, vám-, társađalombiztosítási jarulék és egyéb, az á||amhźlztartás más
alrendszereivel szemb en fennál l ó fizetési kĺitel ezettsége).

e) az aján|at nem felel meg a kiíľásban meghatározott feltételeknek vagy az aján|attevő nem

tett a kiíľásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot.

Đ azaján|attevő valótlan adatot közölt. f,
/
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g) az ajźn|attevő a hirínypótlási felhívásban foglaltaknak nem' vagy nem teljes könĺen tett
eleget.

h) olyan ajanlat érkezett, amely a meghatáľozott fizetési feltételektől eltéľő ajanlatot
tartalmaz.

Az eljarás további szakaszában nem vehet részt az, aki a)-h) pontokban foglaltak szerint
érvénýel en p á|y ázati aj ánl atot tett.

13. A pźĺIyázati ajánlatok elbĺľálása, az e|biriůils szempontjai

A pá|yazati ajánlatokat a lehető legrövidebb idon belĹil el kell bírálni. A pá|yázat
eredményének megállapittĺsáravonatkozó határidő egy alkalommal meghosszabbithatő. AziĄ
hataridőľől, illetve annak fiiggvényében az ajanlati kötöttség időtaľtamának
meghosszabbitásźĺrő| a Lebonyolító köteles ajánlott levélben tájékoztatru az ĺisszes pä|yźaćŃ.

A Lebonyo|itő apályázati fe|hívásban meghattttozott értékelési szempontok a|apján bírálja el
és ľangsoľo|ja az érvényes pá|yźnati ajánlatokat, szĹikség szerint szakértők bevonásáva].
Az e|bíráiáls fő szempontja:

. 
^z 

ajánlott vételáľ összege.
A Kiíľó a pá|yćnati felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenőęn is jogosult
megvizsgá|ni az ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek soľán a csatolt
dokumentumok eľedetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíró szükség esetén az Ąán|attevotol az ajźln|at lényegét nem éľintő technikai-formai
kérdésekben, írásban felvilágosítást kéľhet annak előľebocsátásával, hogy az ajánlattevő
péiytnő ezze| kapcsolatos írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eredményezheti az
ajtn|atában megfogalmazott feltételek olyan megvá|tozástń, amely a pźůyázat sorćtn a
beéľkezett ajánlatok sorľendjét módosítaná. A Kiíró a felvilágosítás kérésérol, és arľrak

tartalmtrőI haladéktalanul írásban értesíti a tobbi ajanlattevőt.

A pá|yánat nyertese az, aki a páLyázati felhívásban rogzített feltételęk teljesítése mellett a

vételár összegére a legmagasabb aján|atot tette. Amennyiben a legmagasabb vétęlárra több

ajćtnlat is éĺkezik a pályázat lebonyolítója az azonos ajánlattevőket behívja és az addigi
legmagasabb vételárat megajánló ajánlaĺevőknek lehetőségük' van a vételárra licit
formájában újabb aján|atot, ajánlatokat tenni. Az induló vételár a bęérkezett legmagasabb
vételár aján|at. a licitlépcso 10.000.- Ft, azaztizezer forint, negatív licit nem lehetséges. A
licit nyeĺes e aZ) aZ ajánlattevő, aki a legmagasabb összeget ajánlja.

A veľsenytárgyalásról jegyzókonyv készül' amelyet a Lebonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzokönywezeto, a lebonyolító jogi képviselője és az ajźnlattevők jelen lévo képviseiői
írnak alá.

A Lebonyolító az ajánlatok értékeléséről jegyzőkĺinyvet (a továbbiakban: értékelési
j egyzőkönyv) készít, amely tarÍa|mazza..

a) apá|yázati eljárás rövid ismertetését, abeérkezett ajánlatok számát,

b) abeérkezett ajánlatok rövid értékelését,

c) a legjobb aján|atravonatkozó javaslat indokait,

d) az e||enéĺék (vételár) meghattlrozásának szempontjait (ideérrve a véte|áÍat befolyásoló
ktjtel ezettségvál1 al ásokat),

e) a kik<itĺitt biztosítékok megfelelőségének szempontjait,

f) a döntések indokát,

g) a pá|yázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az e|so két helyre javasolt

pályáző megjelölését,ha erre mód van,

h) a bírálatban kcjzreműködők által fontosnak tartott körĹilményeket, tényeket.

\' I
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14. osszeférhetetlenség

A pá|yázati eljarás soriĺn ĺjsszeferhetetlenséget kell megállapítani, ha a pálytĺzatok
elbírálásában olyan természetes személy, szewezet, illetőleg képviselőjtik vesz tészt, aki
maga is ajĺínlattev ő' vagy

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

b) armak munkaviszony alapjan felettese, vagy alkalmazottja,

c) annak más szerzodéses jogviszony keretében foglalkoztatója, vagy foglalkoztatottja,

d) ha bármely oknál fogva nem várható el tole azugy elfogulatlan megítélése.

15. A páĺJyá,zati eljáľás érvénytelenségének és eľedménytelenségének esetei

Érvénýelen apá|yäzati eljárás, ha

a) apá|yázat elbírálásakor az ĺisszeférhetetlenségi szabtiyokat megsértették,

b) valamelyik ajanlattevo az e|jźlrźs tísztaságát vagy a tobbi ajánlattevo éľdekeit súlyosan
sénő cselekméný kĺivet el.

A kiíró eredménýelennek nyilváníthatj a az eljárást,ha
a) nem érkezett ajáĺ|at,
b) kiztlrőlag érvénýelen ajánlatok érkezt"ek,
c) az egy1k ajánlattevő Sem tett apá|yázati fe]hívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot,
d) a kiíró az e\árás érvénýelenítésérol döntott.
Eredménýelen eljárás esetén akiíró dönt a további vagyonügyleti eljárásról.

16. Eredményhiľdetés, szeľződésktités
A pá|yázar. eredményéről a Kiíró legkésőbb f016.július 1. napjáig dont, amelyrol
Lebonyolító l5 napon belül valamennyi ajánlattevőt írásban énesíti.
Kiíró a pá|yázat nyertesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghatározottak szennt

adásvételi szerzodést kot.

A nyertes pá|yázo visszalépése esetén az eladojogosult apályázaIi eljáĺás Soron következo

helyezettjével adásvételi szerzodést kötni, amerľryiben a pá|yázat eredményének

megáll apításakor a m ásodik 1 eg; obb aj ánl at neghatár ozásra került.

A nyertes ajánlattevo esetében a beílzetett biztosíték az ajánlattevo áItal Í]zetendő Véte]áI

összegébe beszámításra kerül, azonbanha a szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróható,
vagy érdekkorében fe]merült más okból hiúsul meg, ajánlattevo a biztosítékot elveszti. Az
elvesztett biztosíték a Kiírót illeti mes.

17. Egyéb rendelkezések

Az ingat|an megtekinthető a Kiírás 2. pont1ában megjelolt időpontban, de a megtekintés elott
két nappal a Jőzsefvtrosi Gazdálkodási Központ Zrt. onkormányzati Házkezelő Irodájának
munkatársával telefonos egyeztetés szükséges a következő telefonszámokon: 06 1 2|0.4928,
210-4929 , 210-4930, 21,0-47 66.

Az aján|attevo az ajanlatok felbontásáig kĺĺteles titokban tartani az aján\aÍának taľtalmát,

továbbá a Kiíró tita| a részletes dokumentációban vagy bármely módon ľende]kezésére
bocsátott minden téný, információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, arról tájékoztatást
harmadik személynek nem adhat. Ez a tilalom nem terjed ki a finanszíroző bankkal és

konzorciális ajánlat esetén a résztvevőkkel való kapcsolattartásra. Ha az aján|attevÍl vagy az

érdekkörében álló más szemé|y a pá\yäzat titkosságát megsértette' a Kiíró az ajánlatát
érvénýel ennek nýlvánítj a'

,/
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A Lebonyo|itő az ajánlatok tartalmát a pźiyźnat |ezttrásźig titkosan keze|i, tartalmukról
felvilágosítást sem kívĹilállóknak, sem apá|yźuaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajźĺn|atokatkizárő|ag elbírálásra használhatjafel, más célú felhasználás esetén az
ajánlattevővel külön meg kell anól állapodnia.

A Kiíró a pá|yźzati eljárás sorĺán készített jegyzők<inyveket, dokumentumokat köte]es 5 évig
megíĺńzni, továbbá ilyen jellegű ellenőrzés esetén az e||enőrzést végzó szeÍv) személyek
rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Budapest Főváros VIII. kerĹilet
Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testtiletének 4712015. (II. 19.) számú hatttrozata,
valamint a vonatkozó egyéb jogszabtůyok ręndelkezésęi az iranyadóak.

Budaoest.2016.
Budapest Fováros VIII. kertilet Jőzsefuárosi onkorm źnyzat

nevében elj áró Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
v agy ongazdálkodási i gazgató sk.

Mellékletek:
1. számu melléklet:
2. számú melléklet:
3. szálnu melléklet:
4. számu melléklet:

5. számu melléklet:

6. számú melléklet:
1' számú melléklet:
8. számu melléklet:
9. számú melléklet:

]0. számri rnelléklet:
11. számu melléklet:
12- számú melléklet:

Jelentkezési lap
Ajánlati osszesítő
Nýlatkozat végelszámolásľól' csődeljárásľóI, fel számolásról
Nýlatkozat a ptiyźnati feltételek elfogadásáľő|, szerzódéskĺjtésről'
ingatlanszerzési képességrol, ajánlati kcltöttségről
Nyilatkozat adó és adók módjára behajthatő koztarÍ.ozásról; Kiíróval
szemben fennálló tartozásról
Nyilatkozat pénzugyi alkalmasságról
Nyilatkozat a kézbesítés helyérol és a bankszám|aszámro|
Nyi l atkozat átlátható szerv ezeIr o|

Nyilatkozat a pá|yázaÍ.on meghirdetett ingatlan megtekintéséről,
állapotának megismeľéséľől
A d ásvétel i szerződés Íerv ezet. tul aj d onj o g fenntaľtással ( e gyösszegű )
Ad ásvételi szerződés tervezet tul aj donj o g ferurtartással (banki hi tel es)

osszefoglaló a benyújtandó ajtnlat formai és tartalmi
kcĺvete]ményeiről

i'i
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1' számú me|lék|et
Budapest Vll!. kerület, Tömő u. í6' szám alatti lakások és helyiségek elidegenítése

Jelentkezési lap

Társaság neve, cégformĄa:

SzékheIye:

Postacíme:

TeIefonszáma:

Faxszáma:

E-mai|címe:

Statĺsf ikai számje|:

Cégnyiĺvántańási száma:

Adószáma:

Szám|avezeto bankjának neve:

BankszámIaszáma..

Képvise|őjének neve' beosztása:

Meghatalmazott nevel:

TeIefonszáma:

Fax száma:

E-mailcíme:

Budapest,

pá|y ázo a|áír ásal cégsze rű a| á í rás

/
^.{{.,/',.ĺ ,/L'

' MeghataImazott esetén
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2. számú me||é|et

Budapest V||l. kerület, Tömő u. í6. szám alatti lakások és helyiségek elidegenĺtése

AJÁNLAT! összesĺĺŐ

A|u|írott..... .'....(név/társaság neve) a
Budapest Vltl. kerü|et, Tömő u. 16. szám a|atti lakások és he|yiségek e|idegenítěse tárgyban kiírt
pá|yázatra aján|atomat az alábbiakban fog|alom tjssze:

Megaján|ott véte|ár: '.........'.....Ft

A véte|ár megfizetésének módja:

Budapest,

pá|y ázr a|áírása/cégszerű a|áírás

\.ł.' 
i

Ü 
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3. számú mel|ék|et

Budapest Vl!|. kerület, Tömő u. í6. szám alatti lakások és helyiségek eIidegenítése

NYILATKOZAT
végelszámo|ásró|, csődeljárásról, fe|számo|ásról

A|ulírott...... .. (társaság neve)
képvisc|ctóbcn kijelentem, hogy a társaság

. vége|számo|ás a|att *á||/nem áll

. e||en csodeljárás fo|yamatban "van/nĺncs

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

Budapest,

pá|y ázo a|áírásal cégszertj alá írás

A *-ga| megje|o|t részné| a megfe|e|o szÖveg a|áhuzando.

/o;r/
13



4' számú melléklet

Budapest Vll|. keriilet, Tömő u. 16. szám alatti |akások és he|yiségek elidegenĺtése

NYILATKOZAT
a pá|yázati feltételek elfogadásáró|, szeződéskötésról, ingatlanszerzési képességről, ajánlati

köt<ittségrő|

A|u|írott.... '..... (név/társaság

neve) kijelentem, hogy a pá|yázat tárgyát rész|etesen megismertem , az aján|attéte| fe|téte|eit, a

pá|yázati kiírást magamra nézve kotelezoen e|fogadom.

KijeIentem, hogy Magyarországon ingatlanszerzésre jogosult vagyok'

Kije|entem, hogy a pá|yázati fe|hívásban fog|a|t 60 napos aján|atĺ kötottséget vá||alom.

Budapest,

pá|y ázo a|áírásal cégszerű a|á írás

\l'ĺ
.l't'J 14 lo



5. számú mel|ék|et

Budapest Vl|l. kerÜ|et, Tömő u. í6. szám alatti lakások és helyiségek e|idegenítése

NYILATKOZAT
kiíróval szemben fennálló tartozásról

A|u|írott (név) mint a

... (társaság neve) vezeto tisztségvise|oje

kije|entem, hogy az aján|attevőnek,

- KiíróvaI szemben tańozása (he|yi adó' bérleti díj stb) * van/ nincs;
- KiíróvaI szemben szerződésben vá|la|t és nem teIiesĺtett kötelezettséoe * van/ nincs.

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

Budapest,

pá|yázo a|áírásal cégszerű a|á írás

A *-ga| je|olt részné| a megfe|e|o sztveg aĺáhúzandó

15



6' számú mel|ékĺet

Budapest Vlll. kerü|et, Tömó u. 16. szám a|atti |akások és helyiségek e|idegenítése

NYILATKOZAT
pénzügyi aIkalmasságró!

AIulírott (név) mint a

(társaság neve) vezeto tisztségvise|ője,

kije|entem, hogy a pá|yázat tárgyát képezo ingat|an véte|árának megfĺzetésére képes vagyok, a

szÜkséges anyagi eszkozök rende|kezésemre á||nak'

A szám|avezeto banknál az elmú|t 1 évben sorban á|lás nem vo|t. amelveket az a|ábbi okiratokka|
igazolok:

1 . .....

2. .....

Budapest,

pá|y ázo a|á írása/cégszerű a|á írás

\,. 
I

, I i'ii

to



7. számú me||ék|et

Budapest Vlll' kerület, Ttimó u. í6. szám alatti lakások és hetyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéről és bankszámlaszámró|

A|u|írott /név/ mint a '.'.,.,, (társaság neve)
vezető tisztségvise|ője kérem, hogy a Pá|yázafta| kapcso|atos mindennemű nyi|atkozatot, felhívást,
értesítést, vagy más információt, va|amĺnt a Pá|yázatta| kapcso|atos eset|eges jogvĺtában minden
értesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az alábbi címre kérem postázni:

Címzett:

Cím:

Amennyiben az á|ta|am a fentĺekben megje|ö|t címzett a íenti címen az iratot nem veszi át, ennek
kovetkezményeĺt a gazdasági társaság vá||a|ja' Tudomásul Veszem, hogy amennyiben a címzett a
fenti címen az értesítést nem veszi át' az értesítés a postára adást követo 5. munkanapon
kézbes ítettnek minosÜ |.

A pá|yázati fe|hívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásárlására fordított összeget
kérem az a|ábbi ba n kszám |a számr a visszauta| n i :

Ban kszám lavezeto pénzintézet:

BankszámIaszám:

Bankszám lával rende|kezni jogosuIt:
(név, |akcím vagy székhe|y)

Budapest,

pá|y ázo a |á írása/cégszerű a |á ĺrás

./1

a' ,,".'u ,.,' ,z
'./ ,/
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8. számú mel|éklet

Budapest Vll|' kerüIet, Tömó u. í6. szám alatti lakások és he|yiségek elidegenítése

NYILATKOZAT

Alulírott kije|entem, hogy cégĹink a nemzeti vagyonról szó|ó 2011. évi cXcV|. törvény 3. s (1)
bekezdés ,l. pontja szerinti

a') át|átható szervezetnek minősu|.

b.) nem minősu| át|áthato szervezetnek.

(a megfelelő szoveg aláhÚzandi)

A je|en nyilatkozatomat a szervezet vezetojeként bĹlntetojogi fe|e|osségem te|jes tudatában teszem.

Budapest,

pá|y ázo a|áírása| cégszerű a |á ĺ rás

iil

- i',,i
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9. számú me||ék|et

Budapest Vll|. kerĺilet, Tömő u' í6. szám a|atti lakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT
a pá|yázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának megismeréséről

A|u|írott a pá|yázaton meghirdetett Budapest V|ll. kerü|et, Tömő u. í6. szám alatti 18 db lakást és 2
db nem lakás céljára szo|gáló helyiséget e|őzetesen egyeztetett ĺdopontban megnéztem, az
á ||apotát és arra vonatkozó m űszaki tájékoztatást megismertem.

Budapest,

pá|y ázó a|áir ásal cégszerĹi a |á írás

/
o, zi,ł

.r/19



10. számú me|lék|et

T E RV EZET
Adásvételi szerződés fĺiggóben tańássa|

(egyosszegű fizetésse|)

ame|y |étrejott egyrészrő| Budapest Főváros Vlll. kerÍilet Józsefvárosi Önkormányzat (székhe|ye:
1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószáma: 15735715-2-42, KSH-száma:15735715-8411-321-01,
képvise|i: dr. Kocsis Máté po|gármester) képvise|etében eljáró JózsefuárosĺGazdálkodási Kozpont Zrt.
(1082 Budapest, Baross u. 03.67., adriszálll: 25292499-242' cégJegyzékszám: 01-10-048457' KsH-
szám: 25292499-6832-114-01, képvise|i: igazgató)' minte|adó

másrészro|: (székhelye: ........; adószáma:; cégjegyzékszáma,. .....; KsH száma.- ..'..;
képvise|etében eljárnijogosu|t: ...... vezető tisztségviseló, szÜ|etett '... (szti|etési he|ye és ideje:
........; anyja neve: ......; szemé|yazonosító igazo|vány száma........; |akcímet igazo|ó hatósági
igazo|vány száma: '...; á||andó |akcíme: .'....; a képvise|et módja:)' mint vevő között az a|ábbiak
szerint:

1.) Eladó tu|ajdonát képezi 1/1 tu|ajdoni arányban a Budapest V|ll. kerület,

a.) 36259/0lN1he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest V!ll' kerü|et, Tömő u. 16.
fsz. 1' szám a|att ta|á|ható,35 m2 a|apterÜ|etű, 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbT|
27 0l 10000 tu|ajdoni i||etŐségge|.

b.) 36259/0lN4he|yrajziszámma|je|zett, természetben a Budapest Vll|. kerület, Tömő u. 16.
Ísz. 4. szám a|att talá|ható, 29 m2 a|apterü|etri, 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbol
2241 1 0000 tulajdon i iIletoségge|.

c.) 36259/0lN5he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest V||l. kerü|et, Tömó u. 16.
fsz. 5. szám a|att talá|ható, 38 m2 a|apterÜletű, 1 + fé| szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó|
293/,t 0000 tu|ajdoni i|letoségge|.

d') 36259/0lN7 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest V|ll. kerü|et, Tömő u. 16.
fsz.7. szám alatt talá|ható, 52 m2 a|apterÜ|etű, 2 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó|
4021 1 0000 tu|ajdon i illetoségge |'

e.) 36259/0/A/10 helyrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest V|||. kerület, Tömő u.
,|6,,|. em. 1. szám a|att talá|ható, 53 m2 a|apterÜ|etű 1 + fé| szobás |akás, a közös
tu|ajdonbó| 404 l 1 0000 tuIajdon i i||etőség gel'

f.) 3625slolN11 he|yrajzi számma| jelzett, természetben a Budapest V|ll. kerület, Tömő u'
16. í. em. 2. szám a|att ta|á|ható, 34 m2 a|apterü|etű 1 szobás |akás, a kozos tulajdonboI
2621 1 0000 tu lajdon i iIletoség ge|.

g.) 36259/0lN12 he|yrajzi számma| jelzett, természetben a Budapest Vl|l. kerii|et, Ttimó u'
16. 1. em' 3. szám alatt található, 67 m2 alapterÜletű 2 + fé| szobás lakás, a kÖzos
tulajdonbT| 51 5/1 0000 tulajdoni i||etoségge|.

h.) 36259/0/A/13 helyrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest VlIl' kerület, Tömő u.
16. 1. em. 4. szám a|att talá|ható,32 m2 a|apterÜ|etű 1 szobás |akás, a kozos tulajdonbó|
247 l 1 0000 tu|ajdoni i||etoségge|.

i.) 3625910lN18 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömó u.
16. 1. em. 9. szám a|att ta|á|ható, 34 m2 a|apterÜ|etű 1 szobás |akás, a közös tu|ajdonbo|
263/1 0000 tu|ajdonĺ i||etőségge|.

'.) 
36259l0lN19 he|yrajzi számma| ,je|zett, természetben a Budapest V|||. kerület' Ttimő u'
í6' í. em. 10. szám a|att ta|á|ható, 53 m2 a|apterĹi|etti 2 szobás |akás, a kÖzos tu|ajdonbó|
406/1 0000 tulajdon i i||etoségge|.

k.) 36259/0/A/20 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u.
16. 2. em. 1. szám a|att talá|ható, 53 m2 a|apterü|etű 1 + fé| szobás |akás, a ktzos
tu|ajdonbó| 405/1 0000 tu|ajdoni iIletőségge|.

l.) 36259tolN23 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u.
16. 2. em. 4. szám a|att talá|ható, 33 m2 a|apterÜ|etű, 1 szobás |akás, a kozts tu|ajdonbó|
253/1 0000 tu|ajdoni il|etosséggel.

J.''ĺ
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2)

o./

m.) 36259/0lN24 he|yrĄzi számma| je|zett, természetben a Budapest V||l. kerĺi|et, Tömő u.
16. 2. em. 5. szám alatt ta|á|hato,32 m. a|apterÜ|etű 1 szobás lakás, a kozos tu|ajdonbi|
247 l 10000 tulajdoni ĺ||etőségge|'

n.) 36259/0lN26 he|yrď1zi számma| je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerÍilet, Tömő u.
í6.2. em. 7. szám a|att ta|álhati, 53 m2 a|apterii|etű 2 szobáś laxas, a kozös tulajdonbo|
41 0/1 0000 tulajdoni i||etőségge|.

o.) 36259/0IN27 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest V||l. kerü|et, Tömő u.
í6. 2. em' 8. szám alatt talá|ható, 59 m. alapterü|ettĺ 2 szobás |akás, a közos tu|ajdonbo|
456/1 0000 tu|ajdonĺ i||etőségge|.

p.) 36259/0IN28 he|yrĄzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vll|. kerület, T<imő u.
í6. 2. em. 9. szám alatt ta|á|hatl, 34 m. alapterÜ|ettĺ 1 szobás |akás, a kozos tulajdonból
263/1 0000 tuIajdoni ĺlIetoséggel.

q.) 36259/0lN29 he|yrajzi számmal je|zett, te-rmészetben a Budapest Vl|!. kertilet, Tömő u.
,t6. 2. em. í0/b. szám a|att ta|álhatő, 25 m2 a|apterÜ|etű 1 szobás |akás, a közös tu|ajdonbó|
1 91/1 0000 tulajdoni i|letőségge|.

r.) 36259/0/A/30 he|yrajzi számmal jelzett, te^rmészetben a Budapest Vttl. kerület, Tomő u.
í6. 2' em. 10ta. szám alatt ta|á|hato,27 m2 alapterü|etti 1 szobás |akás, a kozös tu|ajdonbi|
2041 10000 tu|ajdoni iIletőségge|.

s.) 36259/0/A/3ĺ he|yrajzi számmal je|zett, természetben a Budapest Vl|l. kerület, Tömő u.
í6. szám a|att ta|á|hatT, 60 m. alapterÜ|etű Üz|ethe|yiség, a kozos tu|ajdonbi| 464/.ĺ0000
tu|ajdoni illetőségge|.

t.) 36259I0IN32 he|yrajzi számma| jelzett, természetben a Budapest VIl|. keríi|et, Tömő u.
ĺ6. szám a|att ta|á|ható, 39 m. a|apterÜ|etű raktár, a kozos tu|ajdonbó| 118/10000 tu|ajdonĺ
ilIetoségge|.

A nemzetĺ vagyonró| sző|ó 2011. évi CXCV|' torvény 14 s (2) bekezdése alapján a Magyar
Á||amnak - minden más jogosu|tat megelőző _, az 1991. évi XXX||l. tV. 39' 5 12; nexezđese
alapján pedig a Budapest Fővárosi tnkormányzatnak e|idegenítés esetén e|ővásár|ásijoga van.

A CORV|N Ingatlanfej|esztési, Epítő és Városrehabi|itáciis Zártkorűen Műktdo
Részvénytársaságnak (székhely: ,ĺ082 Budapest, Futó u' 47.53., adószám: 13033268.2-42) az
adásvéte| |árgyát képezo ingat|anokra szerzodésen a|apu|o e|ovásár|ásijoga van.

Jogosu|tak e|ovásárlási jogukkal, postai kÜ|demény esetén a kÜ|demény feladásának igazo|t
napjáti| számított 35 napon belu| é|hetnek. Amennyiben az elovásár|ás jogosultja é|jogával, az
adásvételi szerzodés közte és E|adó kozttt jön |étre. Ez esetben a vevő á|ta| befizetett...... .,-
Ft, azaz forĺnt osszeget E|adó az e|ovásár|ási jogra vonatkozó nyĺ|atkozat
kézhezvéte|éto| számĺtott 15 munkanapon be|Ül a '.'... . á|tal vezeteťt .. számú
szám|ára visszauta|ja. Vevő tudomásuI veszi, hogy a befizetett osszeg után E|adó kamatot,
vagy bárme|y jogcímen e|számo|ando ko|tséget, kártérítést nem fizet.

Az adásvétel tárgyát képező beko|tozhető ĺngat|anokat Elado, az 1993' évĺ LXXV|l|. tv' és a
Budapest Jozsefuárosi tnkormányzat 3212013' (Vl|. 15.), a 66ĺ2012. (X||. 13.) tnkormányzati
rende|etében, valamĺnt a Képviselő-testÜlet 4712015' (||.19.) számÚ határozatban fog|a|tak'
i||etve a Képvise|ó-testü|et '../2016. (|V.07.) számú határozata a|apján 2016. ápri|is 1í. és
20í6. május 3. közott |efo|ytatott nyilvános pá|yázat, és a Képviselo-testÜ|et ..... 12016. (.....)
szám ú határozatá ban megá | |ap ított nye rtes részére é rtékes ĺti.

E|adó ezenne| e|adja, Vevő pedig megveszi E|adótó| osszes tartozékaiva|, megtekintett
á||apotban véte| jogcímén az.ĺ.) pontban korÜ|íń va|amennyi ingat|an 1I1 arányÚ tu|ajdoni
hányadát'

Az 1 ' pontban ktrÜ|írt összes ingat|an véte|ára: ... '.. .

közott az a|ábbiak szerint oszlik meg:

a.) 36259tolN1 he|yrajzi számmal jelzett |akás

b.) 3625910lN4 he|yrĄzi számma|je|zett |akás

c') 3625910lN5 he|yrajzi számma| je|zett lakás

d.) 3625910lN7 he|yrajzi számma| je|zett |akás

e.) 3625910lN10 he|yrajzi számma| je|zett |akás

f.) 3625910lN1 1 he|yrĄzi számma| je|zett lakás

Ft, me|y az í. oontban írt ĺngat|anok

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft, tZ
L--'), -

21



g ) 36259l0tN12 he|yrajzi számma| je|zett |akás

h.) 3625910lN13 he|yrajzi számma| je|zett lakás

i.) 3625910lN18 helyrajzĺ számma| jelzett |akás

j.)

k.)

r.)

36259t0tN19he|yrajziszámma|je|zettlakás Ft'

36259tolV20he|yrajziszámma|je|zett|akás Ft'

36259l0tN23 he|yrajziszámmaljelzett|akás Ft'

36259I0IN24he|yrĄziszámma|je|zettlakás Ft'

36259t0tN26 helyĘzi számma|je|zett |akás Ft'

36259totN27he|yrĄziszámmaĺje|zett|akás Ft'

36259t0tN28he|yrajzíszámma|je|zettlakás Ft'

36259t0lN29he|yrajziszámma|je|zett|akás Ft'

36259to|N3Ohe|yrajziszámmaljelzett|akás Ft,

36259toIN31he|yrĄziszámma|je|zettÜz|ethe|yĺség Ft'

t.) 36259to|N32he|yrĄzi számma|je|zett raktár Ft.

4.) Vevő 2016. év...'.. . napján megfizetett.....,- Ft.ot, azaz....'.. forintot ajánlati biztosíték
cĺmén átuta|ássa| a Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ zrt., K&H Bank Zrt'-nél vezetett
10403387-00028859-0000006 számÚ szäm|Ąára, ame|y tsszeg a véte|árba beszámĺt, és
amely osszeget felek fogla|lnak tekintenek. Fe|ek a foglali jogi természetét ismerik.

5.) Vevő a fennmaradó.....,- Ft' azaz.'' forint véte|árhátralékot az adásvéte|i szerzodés
a|áírásáva| egyidejűleg a Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ zrt., K&H Bank Zrt.-né| vezetett
10403387-00028865-0000007 számÚ bankszám|ájára banki átuta|ássa| megfizet' így Eladó a

teljes véte|ár megfizetését elismeri.

6') Etadó fe|tét|en és visszavonhatat|an hozzĄáru|ását adja a tulajdonjog bejegyzéshez, egyútta| a

Fe|ek kozÖSen kérik a Földhivata|t, hogy a Vevő tulajdonjog bejegyzését tartsa függőben a

véte|árhátralék megfizetését kovetó tu|ajdonjog bejegyzés iránti kére|em benyújtásáig, de
|egfe|jebb 2016. ..... napjáig-

7.) Yevő az ingatlanok eset|eges hiányosságai címén az E|adóval szemben semminemtĺ igényt

nem támaszthat. Vevő az ingat|anokat megtekintette, az épÜ|et ingat|anokra vonatkozó műszaki
tájékoztatást ismeri, tudja, hogy az épÜ|et te|jes felújításban nem részesÜ|t, így bárme|y

sźemrevéte|ezésse| nem ész|eIheto epÜ|ethiba kijavítása szÜkségessé vá|hat'

E|adó nem szavato| az ingat|anoknak a tu|ajdoni lapon feltÜntetett térméńékéért.

B.) E|adó kije|enti' hogy az ingat|anok az 1. pontban fog|a|takon kívÜ| per-, teher- és
igénymentesek.

9.) Eladó a véte|ár kifizetését kovetően és az e|ovásárlásĺ jog gyakor|ásáró| szóló lemondó
nyi|atkozatok megérkezését koveto 5 napon be|ül kote|es az ingat|anok birtokát Vevőre
áÍruházni. Vevő ettő| az idopontti| kezdodően viseli azoknak terheit, szedi hasznait és ebben az
idopontban szá|| át a kárveszé|y vise|ése is. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a

birtokátruházásro| jegyzokonyvet vesznek fe|' ame|yben rogzítik a |akóingat|anokban fe|szere|t

va|amennyi kozműméró ál|ását, ame|y mérőállásig va|amennyĺ rezsi-, és kozműktltséget az
Etadó viśe|, míg ezen idoponttól és méroá|Iásoktó| kezdődően a hivatkozott rezsĺ-, és
kÖzmĹĺko|tségeket Vevő tartozik vise|ni. Vevő a bińokátruházást követő hónap első napjától
fizeti az ingat|an fenntartási ko|tségeit.

1o.) Eladó kije|enti, hogy az ingat|anokka| kapcso|atban kozilzemi dĺjtartozása nincs. Tekintette|

aría, hogy Eladó erre vonatkozian iEazolást Vevőnek nem mutatott be, amenny,ĺben az
adásvételi szerződés aláírásának napját mege|ózó időszakra vonatkozó tartozást á|lapítanak

meg, annak megfizetésére Eladó ktte|ezettséget vá|la|. Eladó kĺje|enti továbbá, hogy az
ingat|anoknak bérlője nincs.

11.) Fe|ek a Po|gári Torvénykonyv 6:98. S (2) bekezdés a|apján kizárják mind E|adó, mind Vevó
fe|tűnő értékaránytaIanságon a Iapuló esetleges megtámadási jogát.

12.) Vevő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ezt Eladónak bemutatott és eredetben
átadott Cégkĺvonattä| és Aláírás mintáva|/A|áírási címpé|dánnyaI igazo|ta. Vevő je|en okirat

a|áirásáva| kije|enti, hogy a nemzeti vagyonró| szó|ó torvény a|apján átláthato

szervezeUingat|anszerzési képessége nincs kor|átozva'

Ft,

Ft,

Ft,

m.)

n.)

o.)

p.)

q.)

r.)

s.)
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13.) Y:ul tulajdonjogának bejegyzését a Budapest Főváros Kormányhivatalának Fö|dhivata|áná|
Eladó kére|mezi, ame|ynek kó|tségét Vevő fizeti meg.

14.) Vevő tudomásu|veszi, hogy a megszerzett Vagyon után vagyonátruházási il|etéket ke||fĺzetnĺe.
15.) 2012. január 1. napjátó|a176t2Oo8. (Vl.30.) Korm' Rende|et 1.s (3) b pontja a|apján Eladókote|es energetikai tanúsífuáný készíteni és azt Vevő részé'đ ätäoni. Vävó jelen okirata|áírásáva| kije|enti, hogy a HET-oo335386, HET-o0335387, HET-oo33539o, HET-oo335394,HET-00335395, HET-00335396, HET-00335397, HET-00335398, HET-OO3s54oO, HET-00335401' HET-00335402, HET-oo3354o3, HET-oo3354o4, HET-oó3354o6, HET-0oä354o7,

HET-00335408, HET-oo335409, HET-oo335411, HET-oo335412, HET-oo335413, azonosítószámmal e|látott cnergetikai tanúsítványt átvette.

16.) Vevő a szeződés megkotéséve| kapcso|atos eljárási ko|tségek címén az 1.670,- FVszemé|y.lÜa e1arasĺ díjat, az s]soo,- Ft + ÁFA e|járási díj összeget és a 6.600,- Ft/ingat|an fo|dhivata|ie|járási i||etéket a szerzodés a|áírását 
.mege|oźoen 

m"egfizetett. Vevő kéri az errő| szo|o
szám|át részére megkti|deni.

17.) E|járó Ügyvéd 1ájékofatja Fe|eket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|ozésérol és megakadá|yozásárol szolo zool. evĺ cXXXVl. torvény rende|kezései szerintazonosítási kötelezettség terheli Fe|ek adatai vonatkozásában' Fe|ek kijllentik, hogy adataik aszeződésben helyesen keru|tek rögzítésre az á|ta|uk bemutatott szemé|yi azonosító-okmányok
aIapján.

Fe|ek jelen szezodés a|áĺrásáva| fe|tét|en és visszavonhatat|an hozzájáru|ásukat adják ahhoz,hogy e|járó tigyvéd okirataikró| fénymáso|atot készítsen, és azokbán rogiített adataikat aszeződésse| egyutt keze|je.

18 ) Fe|ek tudomásu| veszik e|járó Ügyvéd tájékoztatását' amely szerint adataikat az ĺnformációsönrende|kezésĺ jogról és az információs szabadságró| szó|ó 2o11. évi CX||. törvényrende|kezéseĺ szerint kizárl|ag jeĺen szerződéshež kapcso|odi megbízás, ĺł|etve ajogszabályokban meghatározott köteIezettsége te|jesítése éroekében kezeIheři.
Feĺek kije|entik, hogy je|en jogÜgy|et nem Ütközik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzéséro| és megakadá|yozásárTI szÓ|T 2007. évi cXXXVl. torvénybe.

19.) Je|en szerzodésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. adásvéte|re vonatkozó, i||etve az idevonatko-zó jogszabá|yok je|en szerzodés a|áírásának napján hatá|yos rendeIkezései azirányadók.

20) Felek meghata|mazzák budapesti (. ...'.. SZ. a|attĺ) ugyvédet, hogy oket je|enjogÜgylet kapcsán a fö|dhivataIi e|járás során az Ügyvédi torvéňýoen írt te|1.es jogŕörre|
képvise|je.

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

Budapest, 2016. év .

Budapest Főváros VlIl' kerÜ|et Jizsefvárosi
onkormányzat

e|adó nevében e|járó

Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt'

VEVO

A je|en okiratot budapesti ( .. .. , székhe|y:
ellenjegyzem.

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

{--" -. !'

-7 ,F:/' i

okĺratkészíto Ügyvéd
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11. számú mel|ék|et

TERVEZET
Adásvételi szerződés fiiggőben tartássa|

(bankihiteles)

ame|y |étrejött egyrészról Budapest Főváros V|l|. kerĺi|et Józsefuárosi onkormányzat (székhelye:

1082.Buda-pest,Eaross u. 63-67., adószáma: 15735715.2-42, KSH-száma: 15735715-8411-32l-o1,
képvĺselĺ: di. Kocsis Máté po|gármester) képvise|etében e|járó JózsefvárosiGazdálkodási Központ Zrt.

1ĺoaz auoapest, Baross u. 63-67., adószám: 25292499-2.42, cé$egyzék szám..01-10-048457' KsH-
szám:25292499-68g2-114-01,képvise|i: igazgató),minte|adó

1.) E|adó tu|ajdonát képezi 1/1 tulajdoni arányban a Budapest Vl|l. kerü|et,

a.) 36259/0 tN1 he|yrajzi számmal jelzett, természetben a Budapest Vll!. kerü|et, Tömő u. 16.

Ísz. 1. szám a|att talá|ható, 35 m2 a|apterÜ|etű, 1 szobás lakás, a kozos tulajdonbol

27 ol 1 0000 tu|ajdoni i||etoségge|.

b.) 36259/0 tN4 he|yrajzĺ számma| je|zet| természetben a Budapest Vt||. kerü|et, Tömő u. 16.

łsz. 4. szám a|ati ta|á|ható, 29 m2 a|apterÜ|etű, 1 szobás |akás, a közös tu|ajdonbó|

2241 1 0000 tu|ajdon i iIletóségge|.

c') 36259/0lN5 he|yrĄzi számma| je|z-ett, természetben a Budapest V||l. kerü|et, Tömő u. 16.

fsz. 5. szám a|att ialá|ható, 38 m2 a|apterÜ|etű, 1 + fél szobás lakás, a kozos tu|ajdonbi|

293/1 0000 tu|ajdoni iIletoségge|.

d.) 36259/0lN7he|yrď1zi számma|je|zett,természetbenaBudapestV|ll.kerü|et,Tömőu. 16'

Ísz.7. szám a|ati található, 52 m2 a|apterÜ|etri, 2 szobás |akás, a kozos tulajdonbol

40211 0000 tu|ajdoni i||etoséggel.

e.) 36259/0/ÁJ10 he|yra jzi számmal jelzett, természetben a Budapest Vlll. kerÜ|et, Tömő u'

í6. 1. em. 1. szám alatt ta|álható,53 m2 a|apteru|etű 1+ fé| szobás |akás, a kozos

tu|ajdonbr| 404 l 1 0000 tu Iajdon i i||etőség ge|.

f.) 36259/0/AJí1 he|yrajzi számmal jelzett, természetben a Budapest V|l|. kerület, Tomő u.

16. 1. em.2. szám a|att ta|á|ható, 34m2 a|apteru|etű 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó|

2621 1 0000 tu |ajdon i i||etoségge l.

g.) 36259/0tN12 he|yrď1zi számma| jelzett, természetben a Budapest V|l|. kerület, Tömő u.

16. 1. em. g. sźam a|att ta|álható, 67 m2 a|apterÜ|etíj 2 + fé| szobás lakás, a kozos

tu|ajdonbó| 51 5/10000 tu|ajdoni i||etoséggel.

h') 36259/0/A/13 helyrajzi számma|jelzett, természetben a Budapest Vl|l. kerü|et, Tömő u.

í6. 1. em.4. szám a|att ta|á|ható, 32m2 a|apterÜ|etíi 1 szobás |akás, a kozös tu|ajdonbó|

247 l 1 0000 tu|ajdoni i||etoségge|.

i.) 3625gloly18 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vl|l. kerület, Tömő u.

í6. 1. em.9. szám a|att ta|álható, 34 m2 a|apteril|etű .1 szobás lakás, a kozös tu|ajdonbT|

263/1 000c tulajdoni !lletoséEgei.

j.) 36259/0/A/í9 he|yrajzi számmal je|zett, természetben a Budapest VtIl. kerii|et, Tiimő u.

í6. 1. em. 1o.szbma|attta|álhato,53 m2 a|apterü|etű 2 szobás lakás, a kÖzös tu|ajdonbó|

406/1 0000 tuIajdoni i||etoségge|.

k.) 36259/0/A/20 he|yrajzi számma|jelzett, természetben a Budapest Vtl|. kerü|et, Ttimő u.
,|6. 2. em. 1. szám alatt ta|á|ható, 53 m2 a|apterÜletĹi '1 + fé| szobás |akás, a közos

tu|ajdonból 405/1 0000 tulajdoni iIletőséggel.

t.) 3625gtotN23 helyrajzi számmal je|zett, természetben a Budapest V||l. kerĹilet, Tömó u.

16.2. em. 4' szam älatt ta|álható, 33 m2 a|apterÜ|etű' 1 szobás |akás, a kozös tu|ajdonbil

253/1 0000 tu|ajdoni illetosséggel.
t
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m.) 36259/0lN24 he|yrĄzi számmal je|zett, természetben a Budapest Vltt. kerület, Ttimó u.
16. 2. em. 5. szám a|att találhatő,32 m2 a|apterü|etű 1 szobás |akás, a közos tu|ajdonbó|
247 l 1 0000 tu|ajdoni iIletőségge|.

n.) 36259/0IN26 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vl|t. kerü|et, Tömő u.
16.2. em' 7. szám a|att ta|á|ható, 53 m2 alapterÜ|etű 2 szobás lakás, a kozös tulajdonbó|
41 0/1 0000 tu|ajdoni ĺl|etóségge|.

o.) 36259/0lN27 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest V|t!. kerület, Tömő u.
í6. 2' em. 8' szám a|att ta|á|ható, 59 m2 a|apterÜ|etű 2 szobás |akás, a kozös tu|ajdonból
456/1 0000 tu|ajdoni i||etoségge|.

p.) 36259/0lN28 he|yrĄzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vl||. kerület, Tömő u.
16. 2. em. 9. szám a|att ta|á|hatő, 34 m2 a|apterÜ|etri 1 szobás lakás, a ktzös tu|ajdonbó|
263/1 0000 tuIajdoni i||etőségge|.

q.) 36259/0lN29 he|yrĄzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vtll. keriilet, Tömő u.
16. 2. em. í0/b. szám a|att ta|á|hato,25 m2 a|apterÜ|etri 1 szobás |akás, a közos tu|ajdonbó|
1 91/,ĺ 0000 tu|ajdoni i|letoségge|.

r.) 36259/0/A/30 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest V||l. kerület, Tömő u.
16' 2. em. í 0/a. szám a|att ta|á|hat ó, 27 m2 a|apterÜ|etű .1 szobás lakás, a kozos tulajdonbiI
2041 1 0000 tu|ajdon i i||etőségge|.

s.) 36259/0/A/31 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest VtI|. kerü|et, Tömő u.
16. szám a|att ta|á|ható, 60 m2 a|apterÜ|etri üz|ethe|yiség, a kozos tu|ajdonbi| 464t1oo}o
tu|ajdoni i ||etoségge|.

t') 36259/0/A/32 he|yrajzi számma| jelzett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u.
16. szám a|att található,39 m2 a|apterü|etű raktár, a kozos tulajdonból 118/1ooo0 tu|ajdoni
ilIetoséggel.

A nemzeti vagyonró| szo|o 2011. évĺ CXCVI. Törvény 14. s (2) bekezdése a|apján a Magyar
A||amnak - minden más jogosu|tat mege|őző _, az 199,1. évi XXX|||. tv. 39. $ (2) bekezdése
a|apján pedig a Budapest Fovárosi Önkormányzatnak elidegenítés esetén elovásár|ásijoga van'

A coRV|N |ngatlanfej|esztési, Építő és Városrehabi|ĺtácios ZártkorŰen Műkodő Részvénytársaság
(1082 Budapest, Futó u. 47-53.' adószám: 13033268-2-42)-nak az adásvéte| tárgyát képezo
ingat|anokra szerzodésen alapuló e|ovásár|ási joga van.

Jogosultak e|ovásár|ási jogukka|, postai kÜ|demény eseté.n a kÜldemény feladásának igazo|t napjátó|
számított 35 napon belÜl é|hetnek. Amennyiben az e|ővásár|ás jogosu|tja é| jogáva|, az
adásvéte|iszerzodés kozte és E|adó között jön létre. Ez esetben a ..'..... á|ta| beíizetett ......'.,-
Ft, azaz forint összeget Eladó az e|ovásárlási jogra vonatkozó nyi|atkozat
kézhezvételéto| számított '15 munkanaoon be|Ü| a .... á|ta| vezetett számú
szám|ára visszauta|ja. Vevő tudomásuI veszi, hogy a befizetett összeg után Etado kamatot,
Vagy bárme|y jogcímen e|számo|andó kö|tséget, kártérítést nem fizet.

2') Az adásvéte| tárgyát képezo beko|tozheto ingat|anokat Elado, az 1993. évi LXXV|||. tv' és a
Budapest Józsefvárosi onkormányza|' 32l2o13' (V||. 15.), a 66t2O12. (Xn' 13.) rende|etében,
va|amint a Képvise|o-testtl|et 4712015. (||. 19.) számú határozatban fog|altak, i||etve a Képviselo-
testü|et ...12016. (......) számÚ határozata a|apján 2016. ápri|is 1í' és 20í6. május 3. között
|efo|ytatoit nyi|vános pá|yázat, és a Képvĺse|ő-testÜlet .-... 12016 (' . .) számú határozalában
megá||apított nyertes részére értékesíti'

3.) Eladó ezenne| e|adja, Vevő pedig megveszi Eladótó| összes tartozékaiva|, megtekintett
ál|apotban véte| jogcímén az 1.) pontban koru|írt va|amennyi ingat|an 1t1 arányu tuĺajdoni
hányadát az a|ábbĺ feĺtéteiekkei.

Az 1. pontban k<irÜ|írt ingatlan véte|ára: Ft, me|yaz,1. pontban íń ingat|anok kozött
az a|ábbiak szerint oszĺik meg:

a.) 36259lolV1 he|yrajzi számmalje|zett |akás Ft,

b.) g625gt)lN4 he|yra)ziszámma| je|zett |akás Ft,

c.) 3625910lN5 he|yrajzi számma| jelzett |akás Ft,

d.) 3625910ĺN7 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft,

e.) 36259ĺolN10 he|yrajzĺ számma|je|zett lakás Ft,
Ł..' '
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f') 3625910lN11 he|yrĄziszámma| je|zett |akás

g. ) 36259 l o l N 1 2 he|yrajzi szá m mal je|zett I akás

h.) 3625910lN13 he|yrajzi számma| jelzett |akás

i.) 36259/0/A/18 he|yrajzi számma| jelzett lakás

j.) 3625910lN19 he|yrajzi számma| je|zett |akás

k.) 3625910lN20 he|yrajzi számma| jelzett |akás

l.) 3625910lN23 he|yrajzi számma| je|zett |akás

m.) 36259/0lN24 he|yrajzi számma| je|zett |akás

n.) 3625sl0lN26 helyrajzi számma| je|zett |akás

o.) 3625910lN27 he|yrajziszámma| jelzett |akás

p ) 36259l0lN28 he|yrajzi számma| jelzett |akás

q ) 3625910lN29 he|yrajzi számma| jelzett |akás

r') 3625910lN30 he|yrajzi számma| je|zett |akás

s.) 36259/0/A/31 helyrajzi számma| jelzett Üz|ethe|yiség

t.) 3625910lN32 he|yrajzi számma| jelzett raktár

Ft,

Fr,

Fr,

Fr,

Fr,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Fr,

Ft,

Ft,

Fr.

4.) Vevő 2016. év...... . napján megfizetett.....,. Ft.ot, azaz....... forintot ajánlatl biztosíték
címén átutalássa| a Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ zrt', K&H Bank Zrt.-né| vezetett
10403387-00028859-0000006 számÚ szám|ájára, ame|y összeg a véte|árba beszámít, és
ame|y összeget fe|ek fog|a|ónak tekintenek' Fe|ek a fog|a|ó jogi természetét ismerik.

5') Vevő a fennmaradó .....,. Ft, azaz ......,',... forint véte|árhátralékot az adásvéte|i szerzodés
aláírásának napjátó| számĺtott 90 munkanapon be|Ü|' ..''. Bank á|ta| fo|yósított hitelbő|
fizeti meg, amennyiben E|adó erre vonatkozoan másként nem nyĺ|atkozik, a Józsefvárosi
Gazdá|kodási K<izpont zrt.' K&H Bank Zń.-né| vezetett 10403387-00028865-0000007 számú
bankszám|ájára banki átuta|ássa|.

6.) Fe|ek közosen kérik a Fö|dhivatalt, hogy a Vevő tu|ajdonjog bejegyzését tartsa függőben a
tu|ajdonjog bejegyzés iránti kérelem benyújtásáig, de |egfeljebb 2016. ..... napjáig

7.) Eladó az adásvéte|i szerzodés megkotésével egyidejű|eg az ingatlanra vonatkozóan a|áírja és
e|lenjegyző Ügyvédnél (''..) Ügyvédi |etétbe he|yezi a tulajdonjog bejegyzésére vonatkozó
nyi|atkozatát, ame|yben fe|tét|en és visszavonhatat|an be|eegyezését adja saját tulajdonjoga
tör|éséhez és Vevő 1l1 arányu (egész) tulajdonjogának véteIjogcímen történŐ bejegyzéséhez'

B') Letéteményes Ügyvéd a 3. pontban ĺrt véte|ár hiánytaIan megfizetésérő| szó|ó igazo|ás
bemutatását koveto 8 napon be|Ü| jogosu|t és kote|es a bejegyzési engedé|ý a Budapest
Főváros KormányhivataI X|. kerĹl|eti Hivata|ához benyújtani.

9.) Amennyiben a Vételár kifizetésére va|amennyi ingat|anra vonatkozTan |egkésobb ..'... napjáig
bármilyen okná| fogva nem kerÜ| sor, i||etve annak megtörténtét a felek bárme|yike a fenti
idópontig nem igazolja hite|t érdem|oen |etétkeze|ő Ügyvéd elótt továbbá, ha a jelen szerződés a
fenti idopontig bármi|yen okbl| meghĺúsu|, és erro| a |etétkeze|o Ügyvéd hitelt érdemloen
tudomást szerez, akkor a letétbe helyezett bejegyzési engedé|yt |etétkezelo Ügyvéd kote|es
haIadéktaIanuI megsemmisíteni.

10.) Felek a je|en szeződés ałáírásáva|, |etéteményes Ügyvéd pedig a szerzodés el|enjegyzéséve| a
7-9. pontban rögzített |etéti szabá|yokat e|fogadja.

11.) Yevő az ingatlanok eset|eges hiányosságai címén azE|adóva| szemben semminemŰ igényt
nem támaszthat. Vevó az ingat|ant megtekintette, az ingat|anokra vonatkozi miĺszaki
tájékoztatást ismeri, tudja, hogy az épü|et te|jes felújításban nem részesü|t' így bárme|y
szemrevéte|ezésse| nem észle|heto éptl|ethiba kijavítása szÜkségessé válhat.

Eladó nem szavato| az ingat|anoknak a tu|ajdoni |apon fe|ti.intetett térmértékééń.

12 ) E|adó kije|enti, hogy az ingat|an ok az 1. pontban fog|altakon kívÜ| per-, teher- és igénymentes.

13 ) E|adó a vételár te|jes megfizetését koveto 5 napon be|Ü| kote|es az ingat|anok birtokát vevore
átruházni. Vevő etto| az idóponttl| kezdodoen vise|ĺ azoknak terheit, szedi hasznait és ebben az
időpontban szál| át a kárveszé|y viselése is. Fe|ek megállapodnak abban, hogy a
bĺrtokátruházásro| jegyzokönyvet vesznek fel, ame|yben rÖgzítik a |akóingat|anokban fe|szere|t
va|amennyĺ kozműméro á||ását, ame|y mérőá||ásig va|amennyi rezsĺ-, és közműkoltséget az
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Eladó viseli, míg ezen időponttÓ| és méróá||ásoktó| kezdodően a hivatkozott rezsi-, és
közműköltségeket Vevő tartozik vise|ni. Vevő a bĺrtok átruházást kovető hónap e|ső napjátó|
fizeti az ingat|an fenntartási kö|tségeit.

14.) E|adó kije|enti, hogy az ingat|anokka| kapcso|atban közÜzemi díjtartozása nincs. Tekintette|
arra, hogy Eladó erre vonatkozóan igazo|ást Vevőnek nem mutatott be, amennyĺben az
adásvéte|i szerzodés a|áírásának napját mege|ózó időszakra vonatkozo tartozást á|lapítanak
meg, annak megfizetésére E|adó köte|ezettséget vá||al. Eladó kijelenti továbbá, hogy az
ingatlanoknak bér|ője nincs.

15.) Fe|ek a Po|gári Törvénykonyv 6:98. S (2) bekezdés a|apján kizárják mind E|adó, mind Vevő
fe|tűnó értékarányta|anságon a|apu|ó eset|eges megtámadási jogát.

16.) Vevő Magyarországon bejegyzett gazdaságĺ társaság, ezt Eladónak bemutatott és eredetben
átadott Cégkivonatta| és A|áírás mintáva|/Aláírási címpé|dánnya| igazo|ta. Vevő je|en okirat
a|áírásával kije|enti, hogy a nemzeti vagyonró| szó|ó törvény a|apján át|átható
szervezeVingat|anszerzési képessége nincs kor|átozva.

17.) Vevő tulajdonjogának bejegyzését a Budapest Fováros Kormányhivata|ának Fö|dhivata|áná|
Eladó kére|mezi, ame|ynek ko|tségét Vevő fizeti meg.

18 ) Vevő tudomásuIveszi, hogy a megszerzett Vagyon után vagyonátruházási i||etéket ke|lfizetnie.

19 ) 15.) 2012. január 1. napjátó| a17612008. (Vl.30.) Korm. Rende|et 1.s (3) b. pontja a|apján
E|adó köte|es energetikai tanúsítváný készíteni és azt Vevő részére átadni. Vevő je|en okirat
a|áírásáva| kije|enti, hogy a HET-00335386' HET-00335387, HET-00335390, HET-00335394'
HET-0033s395, HET-00335396, HET-00335397, HET-o0335398, HET-0033s400, HET-
00335401, HET-00335402, HET-00335403, HET-00335404, HET-00335406, HET-00335407,
HET-00335408' HET-00335409' HET-00335411' HET-00335412, HET-00335413, azonosító
szám mal e||átott energetikai tanÚs ítványt átvette'

2o.) Vevő a szerződés megkÖtéséve| kapcso|atos e|járási ko|tségek címén az 1.670,- Fťszemé|y
JUB eljárási díjat' az 5.500,- Ft + AFA e|járási díj összeget és a 6.600,- FUingat|an fö|dhivata|i
e|járási i||etéket a szerzodés a|áÍrását mege|őzoen megfĺzetett. Vevő kérĺ, az erró| szó|o
szám|át részére megkÜ|deni.

21.) E|járó ugyvéd tájékoztatja Fe|eket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|ozésérol és megakadá|yozásárÓ| szl|o 2007. évi CXXXVĺ. törvény rende|kezései szerint
azonosítási köte|ezettség terhe|i Fe|ek adatai vonatkozásában. Fe|ek kije|entik, hogy adataik a
szerzódésben he|yesen kerÜ|tek rögzítésre az á|taluk bemutatott szemé|yiazonosĺto okmányok
aIapján.

Fe|ek je|en szerzodés a|áírásáva| fe|tétlen és visszavonhatat|an hozzájáru|ásukat adják ahhoz,
hogy e|járó Ügyvéd okirataikró| fénymáso|atot készítsen, és azokban rögzített adataikat a
szerzodésseI egyÜtt keze|je'

22 ) Fe|ek tudomásu| veszik e|járó ugyvéd tájékoztatását, ame|y szerint adataikat az iníormációs
önrendelkezési jogró| és az információs szabadságró| szó|ó 2011. évi CX||. törvény
rende|kezései szerint kizárl|ag jeIen szerzodéshez kapcsolódó megbízás, iIletve a
jogszabá|yokban meghatározott köte|ezettsége te|jesítése érdekében keze|heti.

Fe|ek kijelentik, hogy je|en jogÜgy|et nem Ütkozik a pénzmosás és a terrorĺzmus finanszírozása
mege|ozéséro| és megakadá|yozásáró| szólo 2007 . évi CXXXV|' torvénybe.

23.) Je|en szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. adásvételre vonatkozó, i||etve azide
vonatkozl jogszabá|yok je|en szeződés a|áírásának napján hatá|yos rende|kezései az
ĺrányadók.

24.) Fe|ek meghata|mazzák budapesti ( ..... SZ. a|atti) Ügyvédet, hogy őket je|en
jogÜgy|et kapcsán a fö|dhivatali e|járás során az Ugyvédi törvényben íń te|jes jogkörreĺ
képvise|je.

Felek a fenti okiratot e|olvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezot,
helybenhagyó|ag a|áírják.

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

eladó nevében eljáró

Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zń

igazga|ő

VCVO

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

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

okiratkészíto ilgyvéd
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12. számú me||ék|et

összefogta!ó a benyújtandó aján|at forma! és tarta|mi követetményelrő|, tájékoztatás
az át|átható szervezet foga I máról

Az aján|atot a társaság képvise|ője minden oldalon kézjegyéve| kote|es e||átni.

Az aján|atnak fo|yamatos sorszámozással kel| rende|keznie'

A borítékon nem szerepe|het a benyújtora vonatkozi jelzés'

Ac. Ąán|atot két példányban, ku|ön |ezárt borítékban ke|l benyújtani, az egyik pé|dányon
fe|ttjntetve az,,Eredeti pé|dány'', a másĺkon a ,,Máso|ati pé|dáný'szöveget.

A borítékon a következő szoveget kell és |ehet fe|tÜntetni. ,,Budapest Vlll., Tömő u. 16. szám
alatti |akások és nem lakás cé|jára szolgá|ó he|yiségek e|idegenítése''

Az aján|atot sértet|en borítékban ke|| benyÚjtani, sérÜ|t, fe|nyitott borítékot a Lebonyolító nem
vesz át.

Aho| az nincs je|ezve, hogy máso|at is e|egendő, az eredeti igazo|ást ke|| csato|ni az
aján|athoz.

Az aján|ati biztosíték befizetéséné| a köz|emény rovatba a következot ke|l beírni: ajánlati
biztosíték

Aa aján|at tarta|mát a kovetkező sorrendben ke|| összefűzni:

1. Jelentkezési lap

2. Aján|ati összesítő

3. Eredeti,30 napná| nem régebbi cégkivonat

4. Eredeti a|áírási címpéldány vagy annak hite|es máso|ata

5. A Ptk' eloírásai szerinti bizonyító erejű meghata|mazás, amennyiben az aján|atot nem
a cég képvise|óje írja a|á

6. Pá|yázati dokumentáció megvásár|ásáro| szó|ó bevéte|ĺ pénztárbizony|at máso|ata

7. Aján|ati biztosíték befizetéséro| szó|i igazolás máso|ata

8' NyiIatkozatvége|számo|ásrol, csóde|járásróĺ, fe|számo|ásriI

9. Nyĺ|atkozat a pá|yázatĺ fe|téte|ek e|fogadásáro|, szerzodéskotésro|, ingat|anszezési
képességrő|, ajánlati kötöttségrő|

10. Nyĺ|atkozat adó és adók módjára behajthato köztartozásro|; Kiírova| szemben fennál|ó
tartozásró|

11' NAV igazo|ása

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

13. BérbeadóvaI szemben fenná||ó tartozás ĺgazolása (beszerezhetó: Józsefvárosi
Gazdá|kodási Kozpont zrt' 1083 Budapest, Losonci u. 2., és Budapest Józsefvárosi
onkormányzat Polgármesteri Hivata|a PénzĹigyĺ Ügyosztály 1082 Budapest, Baross u.
63-67. ll. em.)

14. Nyi|atkozat pénzÜgyi a|kaImasságró|

15. Nyĺlatkozat a kézbesítés he|yérő| és a bankszám|aszámró|

16. Nyi|atkozatát|átható szervezetrő|

17. Az adásvéteIi szerzodésse| kapcsolatos észrevéte|ek, módosításĺjavas|atok

Áĺatnato szervezet: {_-.-: -
:r-->ź
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A2011. évi CXCVI. tv. 3. $ rende|kezései a|apján át|átható szervezet:

1 . átlátható szervezet:

a) az á||am, a kö|tségvetési szerv, a koztestr]let, a he|yi önkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzat, a társu|ás, az egyházĺ jogi szemé|y, az o|yan gazdá|kodó szervezet,
ame|yben az á||am Vagy a helyi onkormányzat kÜlön-ktjlon vagy egytltt 100%-os
részesedésse| rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a kü|fo|di á|lam, a kĹi|fö|di

he|yhatiság, a kÜlfö|di á|lami vagy helyhatósági szerv és az Europai Gazdasági
Térségrő| szó|ó megállapodásban részes á||am szabá|yozott piacára bevezetett
nyi|vánosan műkodő részvénytársaság,

b) az o|yan belföldi vagy kü|fö|di jogi személy vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező
gazdá|kodó szervezet, amely megfelel a következő fe|téte|eknek:

ba,)tu|ajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzéséro|
és megakadá|yozásáró| szó|ó törvény szerint meghatározott tény|eges tulajdonosa
megismerhető,

bb) az Európai Unió tagál|amában, az Európai Gazdasági Térségrő| szó|ó
megá||apodásban részes á|lamban, a Gazdasági EgyĹlttműkodési és Fejlesztési
Szervezet tagá||amában Vagy olyan á||amban rende|kezik adóilletőségge|, ame||ye|
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerÜlésérő| szó|ó egyezménye Van,

bc) nem minósül a társasági adóról és az oszta|ékadóró| szó|o törvény szerint
meg határozott e||enőzött kĹjlfo|di társaság nak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvet|enül Vagy közvetetten több mint 25o/o-oS

tu|ajdonna|, befo|yással vagy szavazati jogga| bíró jogi szemé|y, jogi szemé|yiségge|
nem rende|kező gazdá|kodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc,) alpont szerinti
feItételek fenná||nak;

c) az a civĺ| szervezet és a vízitársulat, ame|y megfe|e| a következő fe|téte|eknek:

ca) v ezeto tĺsztségvise|ői meg ismerhetok'

cb) a civi| szervezet és a vĺzitársu|at, va|amint ezek vezető tisztségvise|ői nem át|átható
szervezetben nem rende|kezn ek 25o/o-ot meg ha |adó részesedésse|,

cc) székhe|ye az Európai Unió tagá||amában, az Európai Gazdaságĺ Térségről szó|ó
megá||apodásban részes á||amban, a Gazdaságĺ Együttműködési és Fejlesztésĺ
Szervezet tagá||amában Vagy o|yan á||amban van, ame||ye| Magyarországnak a
kettős adóztatás e|kerÜ|ésérő| szó|ó egyezménye Van;

9. meghatározó befotyás: az a kapcso|at, ame|ynek révén természetes szemé|y, vagy jogi

szeméły egy jogĺ szemé|ynek tagja vagy részvényese, és

a) jogosult e jogĺ szemé|y vezeÍo tisztségvise|ői Vagy fe|Ügye|obizottsága tagjai
többségének megvá|asztására és visszahívására, vagy

b) a jogi személy más tagjaĺva| vagy részvényeseive| kötött megá||apodás a|apján egyedü|

rendelkezik a szavazatok több mĺnt otven száza|ékáva|;

3. s (2) Pc (1) bekezdés 1. pont b) és c) a|pontjában fog|alt fe|téte|eknek való megfelelésrő| a
szerzóoo fé|nek cégszerűen aiáírt módon nyi|atkoznia ke||. A va|ot|an tartalmú nyi|atkozat

a|apján kötött szerződés semmis.
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