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2. A'páiyánati kiíľás adatai

Apá|yázat kiíľója:

A pál|y ázat lebonyo|Ítój a :

A pá|yánzt jellege:

Apáiyázat cé|ja:

A páůyázati dokumentáció řende|kezésľe
bocsátása:

Az ingatlan minimális vételára:

Äz Ąín|ati biztosíték łisszege:

Az aján|ati biztosíték befizetésének módja,
számlaszám:

Az ajánlati biztosíték beérkezésének
határideje:

A pály ázatok leadásának hatáľideje:

A páiyáĺzrttĺ| kapcsolatban további
infoľmáció kéľhető:

Budapest Fováľos VIII. kerĺilet Józsefváľosi
onkormány zat" (| 082 Budapest, Baross u. 63 -67 .)

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (|082
Ruĺlapest, Raross'u. 63-6,ĺ .)

nyilv{nÔs' egyfordulós pály ázat

tu laj donj og átruhćnás (el idegenítés)

50.000,- Ft + ÁFA '

125.000.000,- Ft + AFA

12.500.000,- Ft. Az aján|ati biztosíték befizetése
csak magyar foľintban teljesítheto. énékpapírra|'
garanciaszerződéssel, zá|og!árggya| nem
heIyettesítheto.

átutaláS; a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt. K&H Banknál vezetett l 04033 87-00028 85 9-
00000006 számu szám|ájára

20|6. május 25. (szerd a) 24 őra. Az ajántati
biztosítéknak a megjelölt határidőig a
bankszámláľa meg kell érkezníe.

20l6. május 26. (csütörtök) l0.00 óra

Józsefvárosi Gazdálkodási Kozoont ZÍt.
Elidegenítésikodáján
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Páł|yázati felhívás

Y\^eĄěŁłę,<-

A Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefvárosi onkormányzala Képviselő-teŚtti|et ... .l20t6. (rV. 07.)
számú hatźrozata alapján nyilvános pá|yázatot hirdet a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis 3f. szám
a|atti, 3 47 9 1 hĺsz. -ú' 7 7 3 m2 a lapterĺi I etű telekingatlan értékesítésére.

1'. A pá|y ázati felhívás közzététe|e

Apá|yázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabá|yzat 1l. pontjában fogla|taknak megfe|elően a
Budapest Főváros VI]I. keľület Józsefyárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáb|áján, a Lebonyo|ító
ügyfélfogadásra szolgá|ó helyiségében, a Józsefváros című helyi lapban, az tnkormányzat és a
Lebonyolító.honlapján, továbbá az onkormányzat és a LebonyolíÍő számára eléľheto koltségmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon teszikózzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélktil visszavorrni,
és errol koteles hirdetményt kifiiggesaeni. A versenyeztetési e|járás visszavonása esetén _
amennyiben a dokumentáciot az ajánlattevo ellenéfték fejében kapta meg - a Kiíró köteles az
ellenértéket visszafizetni. A páIyázati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívĺil semmilyen más
esetben nem fizeti vissza.



A páiy ánattal éľi ntett ingatlan m egteki nthető :

A páiyázatok bontásának ĺdőpontja :

A páiyánatok bontásának helye:

A páiyázat eredményét megállapítő szerv ezetz

A pá|yálzĺt elbírá|ásának hatáľideje és L
váľható eredményhiľdetés :

A pá|yázati eljárás nyelve:

3. A páiyázattal érintett ingat|an:

Címe:

Helyľajzi szźlma:

Jel|ege: 
ż

Telek alapteľĺilete:

Kiizmíĺ e||átottsága:

Teľhei:

Tel': 06-1-333-6,18|1122 vagy If3 mellék' 06-l-
216-6961

2016. áprl|is l8. (hétfó) és 2016. május 20.
(péntek) közĺjtt e|őzetes időpont egyeztetés
alapján. Idopont egyeztetése 1. Józsefváľosi
Gazdálkodási Központ Zrt. onkormányzati
Házkeze|ő Irodáján lehetséges (1084 Budapest,
Tavaszmező u. 2., Tel.: 06-1-210-4928, 06-I-
210-4929)

20l6. május 26. (csütörtĺik) l005 óra

Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt., |083
Budapest, Losonci u. 2. I. em. tárgyalő. Az
ajánlattevok a pá|yźnatok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefváros
Önkormányzat Képv iselő-testülete

2016.július 1l.

magyar

Budapest VIII. keľület, Béľkocsis u. 32.

34791

építési telek

773 m2

összközműves

per-, teher- és ígénymentes, 27 m2 nagyságú

terü|etre az ELMŰ uatozerl Kft. javára

vezetékjog került bejegyzésre aZ ingatlan-

nvilvántartásba

kiírás mellékietét képezo ingatlanfoľga|mi
Ll-Vn-r.

bekezdése a|apján a Magyar Államot
jog i|leti meg. Az e|ővásárlási jog
elővásárlási jog gyakorlására felhívó

:
Az ingat|anĺa vonatkozó részletes adatokat a pá|yázati
szakvé lemén y Í'arta|mazza. Az ingatlan övezeti besorolása :

Kiíró felhívja a figyelmet' hogy

- anemzeti vagyonról szóló 20ll. CXCVI torvény 14. $ (2)

minden elővásárlási jog-jogosultat mege|ozo elovásár|ási
gyakorlására a Magyar A|lam részére fennálló határido az

. értesítés postára adásának napjától számitott 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló l99l.
évi XXXIII. tv. 39. $ (2) bekezdése alapján a BudapestFőváľosi onkormányzatnak elovásárlási
joga van.
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Eladó aZ ingatlant a fent megje|ölt előváŠár|ási jog jogosultjának e|ővásárlásról lemondó
nyi|atkozatánakkézhezvételétol, vagy ateljes Vételár beérkezésétől számított 40 napon belül adja vevő
birtokába, attól Íiiggoen, hogy melyik történik meg később. Amennyiben az elővásár|ásra jogosultak
bármelyike é|ni kíván e|ővásárlásijogával, ugy az adásvéte|i szerződés az e|ővásár|ásra jogosulÍ. és az
eladó között jön létre. Ez esetben a befizetett aján|ati biztosítékot ęladó a nyilatkozat kézhezvéte|étó|
számított 15 napon belül visszautalja a pá|yázat nyeftese ľészéte. A befizetett ĺ5sszeg utáll eladó
kamatot és bármely jogcímen igényelt kĺiltséget nem fizet.

4. A pá|yánat célja, tarta|ma

Az e|idegenítésľe kerĺilo építési telek a Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuárosi tnkormányzat
kizárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére a nemzeti vagyonról szóló 20|1. évi CXCVI. 'tv., a
Budapest Józsefvárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 66/2012. (XII. l3.) önkormányzati rende|et, valamint a Képviselő-testület 41l20I5. (il. l9.)
számu határozata (Versenyeztetési Szabályzat) vonatkozik.

Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevo a Véte|árat

- egyösszegben, vagy

- banki hitel felhasználásával egyenlítse ki.

A nyeľtes pá|yáző koteles apá|yázat elbírálásáľól szóló értesítéskézhemételét követő 15 munkanapon
belü| adásvéte|i szerződéSt kötni.

Vevő a vételáľ*,

- egyösszegben töľténo megfizetése esetén - az aján|ati biztosíték összegével csökkentett _ vételárat
az adásvételi szeľzodés megkotéSéig e|adónak megťlzeÍi,

- banki hitel fel|rasznłí]ása esetén, az adásvéte|i szerzodés fiiggőben tartássa| kerül megkötésre. A
foglaló cĺsszegével csökkentett véte|áľ kiegyenlítésére vevőnek 90 nap áll rende|kezéséľe. Az e|adó
a tulajdonjog bejegyzéséľe vonatkozQ hozzájáľulását a te|jes vételár beérkezését követő 5
munkanapon belĺi| adja ki vevo ľészéÍe.

Az ingat|an biľtokbaadásának időpontja: az elővásáľlási jog lemondására vonatkoző ny1latkozat
kézhezvéte|étől, illetve a teljes vételár beéľkezését követő 40 munkanapon belül, attó| fiiggően, hogy
mělyik töfténik meg később. ż :

Az adásv éte| i. szerződé s me gkötéséve| a vevot terhe l ő kote lezettsé gek :

a) a telekingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerós építési engedé|y szerez,

b) a jogerős építési engedély megszerzésétol számított 2 éven belül jogerős használatbavételi
engedélý szeÍez,

c) a jogeľős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
15.000'000'- Ft; a jogeľĺĺs használatbavéte|i engedé|y negszerzésének 60 napot meghaladó
késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, ame|y köte|ezettségek gaľanciaszerződés
megkötéséveI biztosítandók. A garanciaszerzodésben foglaltak 60 napná| kevesębb késedelem
esetén időaľányosan éľvényesíthetók. Az e|őzőeken tú| felmerülo késedelem esetén vevő áItal
fizetendő napi kötbéľ mértéke 30.000,- Ft.

Az adásv éte| i szerzodés megkötésével kapcsolatban felmerü lo kö |tségek:

- I'670,-Ftlszemé|y JÜB eljárási díj,

- 5.500,- r.t + Áľa eljárási díj'

- 6.600,- Ft/ingatlan foldhivatali eljárási illeték .

A Kiíró felhívja apá|yázők figyelmét, hogy a vét'e|áratÁFA terheli'

A Kiíró kiköti továbbá, hogy
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a) a nyeľtes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a veľsenyeztetési eljárás soron következő

helyezettj ével szerződést kötn i,

b) jogosult arra' hogy a versenyeztetési eljárást eredménýelerrnek nyilvánítsa,

c) szitkség esetén az aj,tn|atLevóto| az aján|at lényegét nenr éľintő technikai-formai kćrdésekben

írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az aján|attevő ezze| kapcsolatos

írásbeli vźl\asza semmilyen formában nem eredményezheti a versenyeztetési eljárásban tett

aján|atában megfogalmazott feltételek olyan megvá|tozását, ame|y az értékelés során a beérkezett

aj ánlatok soľľendj ét módosítaná.

d) aPtk 6:74. $ (2) bekezdése alapján, apáIyázati felhívásban fog|altaknak megfeleló, legkedvezőbb

ajánlattevővel szemben is fenntartja a jogźt arra, hogy ne kössön szerzodést.

Az ajźn|attevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíľó

a) az aján|attételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, amit - az indok
megjelĺilésével - a Kiíľás kĺizlésével megegyező helyeken' az eredeti benyújtási határido |ejárta

e|őtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjelentetni;

b) jogosult az aján|attételi felhívását az aján|attételi határido előtt visszavonni, de erľől a kiírás
kĺjzlésével megegyező módon az ajánlattételi határidő lejfuta e|őtt k<jteles hirdetméný
megjelentetni,

c) a pá|yázati biztosítékot a kiírás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének megállapítása

esetén, illetve _ az aján|atok elbírálását követoen - a nem nyeftes ajánlattevok ľészéľe 15. 
munkanapon belül visszafizeti,

d) az ajźn|ati biĺosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetési határidot elmulaszda,

e) a nyeľtes aján|attevő esetében a befizetett biĺosítékot az aján|attevő á|ta| fizetendo vételáľba

beszámiÍja,

Đ nem fizeti vissza a nyeľtes á|tal teljesített biĺosítékot, ha a szerződés megkötése a nyertesnek

felróható vagy érdekkörében fe|meľült okból hiúsu| meg. A vevonek felróható ok az is, lra a

véte|árat banki hitel felhasználásáva| kivánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt határidőben nem

kapja meg, vagy az a fizetési hatáľido napjának 24 őráig nem érkezik meg eladó bankszámlájára.

5. Äz"; ĺ,,iut benyúj tásának előfettéte|ei

Az aján|at benyújtásának elengedhetetlen feltéte|e az aján|ati biztosíték hatáľidőig töľténő befizetése.

A Kiíró az aján|ati biztosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megáL|apitása esetén, illetve - az aján|atok elbírálását kovetoen - a nem nyeńes ajánlattevők ľészére

köteles 15 munkanapon belül visszaťrzetni.

A pá|yázaton való ľészvéte| további előfeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje a ptiyźnat tárgyźt, az

--ajánlattétel 
feltételeit - vagyis apá|yázaÍi dokumentációt _ és aztmagára nézve kötelezőnek tekintse.

A nemzeti vagyonról sző|ő fOLl. évi CXCVI. törvény l 1 . $ (10) bekezdése a|apján a pźůyázaton csak

átlátható szerlezet vehet részt.
. 
Az ajźn|at benyrijtási határido lete|tét követően ajánlatot a Kiíró nem vesz át.

6. A pá.Jyá.zaton ttirténő ľészvétel fe|tételei

Az aján|attevő ľészt vehet a pá|yázaton amennyiben

a) az aján|ati biztosíték összeget határidőben megťlzeti, és az beérkezik a Kiĺró által megjelölt

bankszámlára'

b) az ajáĺúatok leadásának hatáńdejéig az aján|atát benyujtja.
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7. Äz aján|at taľtalmi ktivete|ményei

Az aján|attevonek

a) az ajánlatban közĺjlnie kell a nevét/cégnevét, |akcimétlszékhelyét, adőszámátladóazonosító jelét,
cég esetében cégtregyzékszámát, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszám|a számát,
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b) az aján|athoz csatolni kell az ajánlati biaosíték befizetéséro| szóló visszavonhatatlan banki
átutalást vagy a bankszámla kivonatot.

c) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja a Pá|yázati dokumentációban, illetve
me| lékleteiben I eíľt szeľződéskötési és egyéb feltételeket,

d) az aján|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy rá vonatkozóan a 2015 . évi CXLIII. törvény 62. $ és 63 .

$-ban foglaltkizárő korülmények nem állnak fenn.

e) az ajźn|atban nyilatkoznia kell arról, hogy adó és adók módjára behajthatő konarrczása nincs. E
nyi|atkozat mellé kell csatolnia a NAV igazolását arról, hogy nem áll fenn koaatozása.

Đ az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben béľleti dij tartozása nincs, továbbá a
Kiíróva| szemben szerződésben vállalt és nem teljesíteĺ kote|ezettsége nincs.

g) az aján|atához csatolni kell a társaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
képviseletérejogosultak a|áirási címpéldányának eredeti pé|dányźĺ vagy hiteles másolatát.

h) az aján|atban nyilatkoznia kel| aľró|. hogy nem ál| vége|számolás alatt, ellene csőd-, illetve
felszámo|ási eljárás nincs folyamatban.

i) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonľól szolo 201l. évi CXCVI. törvény 3.

$ (l ) bekezdés l. pontja szeľint át|áthato szervezetnek minőstil.

Az aján|attevónek a pźilyázati eljárás soľán benyújÍoĺt aján|atát' továbbá az aján|at mel|ékleteként
benýjtott va|amennyi nyilatkozatát cégszeríj a|áírássa| kell e|látnia. Cégszeľii a|áirás soľán a cég
képviseletéľe jogosult ĺzemélylszemélyek a társaság kézze|, vagy géppe| ín, elonyomott, vagy
nyomtatott cégneve a|á nevétlnevüket önállóaďegyüttesen iaaliĄák a|á a hiteles céga|áirási
nyilatkozatuknak megfelelően.

; Aiebonyolító ajánlott, tértivevényes'levé|ben, határidó kitűzésével fe|szolíthada az aján|aÍtevőt az
aján|aÍta| kapcsolatos formai vagy taľtalmi hiányosságok pótlásara, ameĺrnyiben a szükséges. nyilatkozatokat, igazolásokat nem megfele|oen, illetve nem teljes koriĺen csatolta. Amennyiben az
aján|attevő a felhívás kézhezvéte|ét követően az abban megjelö|t határidőľe a hiáný nem' vagy nem
te|jes köľűen póto|ja, úgy aján|ata a hiánypótlási határidő elteltének napjźt követő naptól
érvénytelennek minosül, és a pá|yźnat további részében nem vehet ľészt.

A Lebonyo|ító a hiánypótlási fe|hívásban pontosan megjelĺilt hiányokról, a hiánypótlási határidőľo|
egyidejűIeg, közvetleniil, írásban kote|es tájékoztatni az összes aján|attevőt..

A hiánypótlás nem terjedhet ki az aján|at módosítására.

Nincs he|ye hiánypót|ási fe|hívás kibocsátásálrak, és az aján|attevő aján|ata éľvényte|ennek minősül,
amennyiben

a) az aján|ati biztosíték á..'"g" a pá|yázati kiírás 2. pontjában meghatáľozott határidon belül nem
kerül jóvźĺrásra a Kiíró bankszámláján,

b) nem jelöl meg vételárat.

Alnennyiben ajánlattevő nem jelöli meg a vételár megfizetésének módját, Kiíľó úgy veszi,hogy azt az
adásvételi szerződés megkötéséig egy összegben fizeti meg.

8. Az aján|at formai ktivetelményei
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Az ajánlattevőnek aján|atát egy eredeti és egy másolati pé|dánybąp. kell elkészítenie, fe|tĺintetve az
adott pé|dányon az .,Eredeti ajttn|at,' és ,,Máso|ati ajánlat'' megjelölést, melyeket kiilön . kĺilön
sénetlen. lezárt borítékban kell ben}rújtania. A példányok közötti eltéľés esetén az eredeti példány
érvényes.

Az aján|at első oldalán ke|l elhelyezni amegfeleloen kitöltött,,Je|entkezési lapot'', a második o|dalon
a kitöltött ,,Ajánlati összesítőt'', kĺilönös tekintettę| a megaján|ott vételár és megfizetési módjának
megielöléséĺe. Ea kĺĺvetően kell elhelyezni az aján|ati felhívás mellék|etét képező értelemszeľtĺen
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban rész|etezętl. valamermyi dokumentumot. Az
ajánlattevonek kozölnie kell a benyújtó nevét' ]akcímét (székhelyét), ahová a páLyázaÍi eredmény
közlését kéri, továbbá azt a bankszámlaszámot és a bankszámla kedvezményezettjének nevét illetve
más azonositőját, ahova az ajźnlati biztosíték (bánatpénz) visszautalását kéri, amennyiben nem
nyerte se a p á|y ázatnak.

Az ajánlat és az tjsszes melléklet minden oldalát _ cisszefúzve, az oldalak számának
4okumentálásával - folyamato s számozással kell ellátní.

Az jratokat magyar nyelven, |ezárI, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benyújtani. A borítékra kizárő|ag aptůyázattárgyát kell ľáírni, az alábbiak szerint:

,,Budapest VIII. keľiilet, Béľkocsis u.3f. szím alatti telek e|idegenítése - pźiyźnat,,

A Lebonyolito |ezárat|an vagy sérült borítékot nem VesZ át. Kiíró minden, az ajánlattételi határidőn tú|

benyťlj tott ajźn|atot érvénýelennek nyilvánít'

Amennyiben az ajźtn|attevó a pá|yázati e|járás bármelyik szakaszában meghata|mazott űtján jár e|, a
te|jes bizonyító eľejrÍ magánokiratba fogla|t meglrata|mazás eľędeti pé|dányát is me|lékelni ke|I az
aján|athoz. A polgári perrendtańásró| szóló |952. évi III. törvény 196. $-a szerint a teljes bizonyító
erejĹi magłĺnokiratnak az a|źlĎbi fe|tételek va|amelyikének ke|| megfe|elnie:

a) a kiá|lító az okiratot saját kezűleg ína és a|áífta;

b) két tanú az okiraton aláírásával igazo|ja, hogy a kiállító a nem á|ta|a ít okiratot előttĺik ifta a|á,

vagy a|áírását előttĺik sajátkezű a|áirásának ismeńe el; az okiľaton a tanúk lakóhelyét (címét) is fe|

kell tüntetni;

c) a kiál|ító a|áirásavagy kézjegye az okiraton kozjegyzőá|tal hitelesítve van;

d) a gazdá|kodó szervezet á|ta| uzleti körében kiállított okiľatot szabáýszeľíi en a|áirták;

e) Ĺigyvéd (ogtanácsos) az á|ta|a készített okirat szabá|yszerű e|lenjegyzésével bizonyitja, hogy a
kiál|ító a nem á|ta|a irt okiratot elotte írta a|á, vagy a|áírásźú előtte saját kezíj a|áírásának ismerte
el, il|etoleg a kiál|ító minősített elektronikus a|áirásáva| aláíľt elektronikus okirat tartalma az
ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegy ezlk;'

Đ az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el'

Ha az ajánlattevó gazdá|kodo szeryezet, a pá|yázati eljárás során nevében nyilatkozatot a
cégjegyzékben feltüntetett képviseleti joggal renclelkezó személy, vagy e szemé|y meghata|mazottja
tehet.

9. Az aján|at módosítása

Az ajźn|attevo az aján|attételi határido |ejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pá|yázati aján|atáÍ.,

az aján|attételi határidő |ejártźt kovetően azonban a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

Azaján|ati kötöttség azajánlattételi hatáľidő |ejártának napjáva| kezdődik.

1 0. Aj ánlati ktittittség

Az ajźn|attevő legalább 60 napig teľjedő aján|ati kötöttséget k<iteles vá|lalni, amely az aján|attéte|i
határidő |ejártának napjával kezdődik. Az aján|aÍtevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiirő az
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ajánlatok eredményének megállapitására vonatkozó határidőt elhalasztotta, úgy vállalja az aján|ati
kotottség meghosszabbítását a pźiyázat eľedményének megállapításara vonatkozi határido
e lhal asztásának napj ai számáv a| me ge gyezően.

Az aján|atikdtöttség tartalmának meghatározźlsára a Polgári Törvénykönyv rendelkezései iľányadóak,
ktilönös tekintettel a 6:64. $-ra.

Az aján|at olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely a törvény alapján
|ényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mazza, s egyéńe|műen kitÍĺnik belole, hogy az abban
foglaltak tigyletkötési akaratot tüköznek, tehát a nyilatkozó _ aján|ata elfogadása esetén _ azt magára
nézve k<jtelezőnek ismeri e|.

Az aján|ati kötöttség azt je|enti, hogy ha a másik fé| az adoÍt időhatáron be|Ĺi| az ajánlatot elfogadja, a
szeľződés a tĺirvény rendelkezése folýán létrejön. Az aján|at megtételével tehát fiiggo helyzet alakul
ki, amely az aján|ati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az aján|attevő az ajźn|ati kötottségének ideje a|att aján|atát visszavonja, a beťlzetętt
aján|ati biztosítékot elveszti.

A Kiíró az ajánLati biaosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménýelenségének
megá||apítása esetén, illetve - az aján|atok elbírását követően - a nem nyertes ajánlattevők részére
köteles 15 munkanapon belül visszaťrzetni. A Kiíró az ajfu:Jati biĺosíték után kamatotnemťlzet,
k i véve, ha a vi sszafi zeÍési hatźr időt e|m u lasaj a.

1 1. A pá|yázatok.bontása

A páIyázati ajanlatokat tarta|maző zárt bontékok felbontását a Lebonyolító végzi a páIyázati
felhívásban megjelö|t idopontban. Az aján|atok fe|bontásán, a Lebonyo|ító képviselójén kívü| az
aján|attevők, illetve meghata|mazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfeleloen
(személyi igazo|vány, meghatalmazás) igazolni kell.

Az aján|attevők a bontás időpontjáró| kĺilön értesítést nem kapnak, Az aján|atok felbontásán jelen
lévőkj elenléttik igazolására j elen|éti ívet írnak alá'

Az ajźln|atok felbontásakor a Lebonyolító ismerteti az aján|attevők nevét, lakólrelyét (székhelyét), az
á lta l u k felkínált v éte|ár aj án|atot, a v étel ár me gfizeté sén ek mó dj át.

Az aján|aÍtevo a fenti adatok ismenetését nem ti|thatja ńeg.

A Lebonyo|ítő az ajánlatok felbontásáró|, az aján|atok ismeńetett taItalmáról jegyzokonyvet készít,
amelyet az aján|attevoknek erre vonatkoző igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzőkönyvet a
Lebonyolító képviselője és a jegyzőkönyvvezető írja a|á, és a bontáson megjelent ajánlattevok közü|
kij elöl tek, p edig a|áir tlsukkal hitelesítik.

1 f . A pá|y ázat érv énytelenségeinek esetei

A Lebo4yo|ítő az ajánlatok bírálatakor megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénýelenek, és ez alapján
tesz jav:aslatot a Kiírónak az aján|atok érvénýelenségének megáI\apitására. A Kiíró érvénýelennek
nyilvánída az aján|atot, ha

a) azt.akiirásban meghatározott, illetve szabtłyszeríien meghosszabbitott ajánlattételi határido után
nýjtották be.

b) azt olyan aján|attevo nyújtotta be, aki az onkormányzatta| szembeni, korábbi fizetési
kötelezettségét (helyi adó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette.

c) az aján|attevő a biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfele|oen bocsátotta ľendelkezésľe.

d) a kiíľásban szeľeplo adatokat, igazolásokat nem' vagy nem az előírásnak megfeleloen csatolta,
ideértve, ha az aján|attevő nem csatolta arró| szóló nyi|atkozattlt, hogy nincs k<iztartozása (adó-,

T, /
,t_.ť,/,7,/



vám-, társadalombiztosítési járulék és egyéb, az áL|anhánartás más alrendszereivel szemben

fennálló ťlzetési kötelezettsége),

e) az ajźn|at nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az aján|aÍtevo nem tett a

ki írásban fogla|taknak megfelelő aj án latot,

Đ azaján|attevo valótlan adatot közölt.

g) az aján|attevo a hiánypótlási fe|hívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes körűen tett e|eget.

h) olyan ajánlat érkezett, amely a meghatározottťlzetési feltételektő| eltérő ajánlatottarĹa|maz.

Az eIjárás további szakaszában nem vehet részl az, aki a)-h) pontokban foglaltak szeľint érvénýelen
p á|y ázati aj ánlatot tett.

13. A pályázati ajáłn|atok elbírálása,lz e|bírá|ás szempontjai

A pá|yázati ajánlatokat a lehető legrövidebb idon belül e| kell bírálni. A pá|yázat eľedményének
megállapítására vonatkoző határidő egy alkalommal meghosszabbítható. Az űj határidőro|, illetve
annak fuggvényében az ajźn|ati kötöttség idotartamának meghosszabbításárő| a Lebonyolító kcjteles

ajánlott levélben Íájékoztatni az <jsszes pá|yázőt.

A Lebonyo|ítő a pälyźlzati fe|hívásban meghatározott értékelési szempontok a|apján bírálja el és

rangsoľolja az éľvényes pttlyázati ajánlatokat, szükség szerint szakétők bevonásával.

Az elbíľálás fő szempontja:

. az ajánlott vételáľ összege.

A Kiíľó apá|yázati felhívásban igényelt iratokon és adatokon tŕllmenoen is jogosult megvizsgá|ni az
aján|attevők a|ka|masságźlt a szerzodés teljesítésére, és ennek során a csato|t dokumelltumok
eredetiségét is el|enőrizheti.

A Kiíró szükség esetén az aján|attevőtő| aZ aján|at |ényegét nem éľinto technikai-formai kérdésekben,
írásban felvilágosítást kéľhet annak előrebocsátásával, hogy az ajtn|aÍtevó pá|yáző ezze| kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eredményezheti az ajánlatában megfoga|mazotÍ feltételek

olyan megvá|tozźsát, amely apá|yázat során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíľó a
feivilágosÍtás kéréséľol, és annak tata|máró| ha|adéktalanu| írásban énesíti a többi aján|attevőt

A páiyázat nyeľtese az, ĺki a pźiyázati felhívásban rogzitett feltételek teljesítése mellett a vételár

össżegére a |egmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételárra több ajánlat is

érkezik a pá|yázat lebonyolítója az azonos aján|attevőket behívja és az addigi legmagasabb vételárat

megaján|ő ajánlattevőknek lehetoségĺik, van a véte|árra licit formájában rijabb aján|atot, ajánlatokat
tenni. Az induló véte|ár abeérkezett legmagasabb vételáľ aján|at, a Iicit|épcső l0.000,- Ft, azaztizezer
forint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyeltese az) aZ aján|attevő, aki a |egmagasabb összeget

ajánltja.

A versenýárgyalásról jegyzőkönyv készü|, amelyet a Lebonyo|ító jelen |évő képvise|ője, a
jegyzőkĺinyvvezetó, a lebonyo|ító jogiképviselóje és azaján|attevok je|en |évő képvise|ői íľnak aIá.

A Lebonyo|ito az ajánlatok étékeléséľól jegyzőkönyvet (a továbbiakban: értékelési jegyzokĺĺnyv)

készit, amely tarta\mazza

a) a pá|y ázati elj árás rövid ismertetését, a beérkezett aj anlatok számát',

b) a beérkezett ajánlatok rövid értékelését,

c) a legjobb aján|atravonatkozó javaslat indokait,

d) aZ ellenérték (vételár) meghatározásának szempontjait (ideértve a véte|árat befolyásoló
kötelezettségvállalásokat),

e) a kikötött biztosítekok megfelelőségének szempontjait,
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Đ*a döntések indokát,

g) a pá|yázati eljárás eľedményének összefogla|ó értéke|ését, az első két helyre javasolt pá|yáző
megjelölését, ha erre mód van,

h) abírá|atban közremrĺködok által fontosnak taftott kĺiľülményeket, tényeket.

1 4. osszeférhetetlenség

A pá|yázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a pá|yázatok elbírálásában olyan
természetes személy, szervezet, il|etoleg képviselőjük veszrészt, akimaga is ajánlattevő,vagy

a) annak közeli hozzátartozőja (Ptk. 8: l ' $ (1) 1 ' pont),

b) annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja,

c) annak más szerzodésesjogviszony keretében fogla|koztatőja,vagy fog|a|koztatottja,

d) ha bárme|y oknál fogva nem várható el tőle azugy e|fogulatlan megítélése.

15. A pályázatl e|iárás éľvénytelenségének és eredménytelenségének esetei

Érvénytelen a pá|yázati elj árás, ha

a) apá|yázat elbírálásakor az összeférhetetlenségí szabályokat megséĺtették,

b) valamelyik ajánlaÍtevő az e|járás tiszÍ'aságát va1y a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sérto
cselekméný követ el.

A kiíró eredménýelennek nyilváníthatj a az eljárást,ha

a) nem érkezett ajánlat,

b) kizárőlag érvénytelen ajánlatok érkeztek,

c) azegyik ajánlattevő sém tett apźúyźzati felhívásban fogla|taknak megfe|elo ajánlatot,

d) a kiíró az e|járás érvénýelenítéséľő| dontött.

Eľedménýelen eljárás esetén akíiro d.ont a további vagyonügyleti eljárásról.

1 6. Eredményhirdetés, szeľződéskłités

A pá|yázat eľedményérol a Kiíró |egkésőbb 2016. augusztus 31-ig dönt, amelyrő| Lebonyo|ító l5
napon belü| valamennyi ajánlattevőt írásban éľtesíti.

Kiíró a pá|yázat nyertesével a jelen dokumentáciő 4. pontjában meghatározottak szerint adásvételi
szerzodést köt.

- A nyertes pá|yáző vissza|épése esetén az e|ado jogosult a pá|yźnati eljárás soron következő
helyezettjével adásvételi szerzodést kötni, amennyiben a pá|yázat eľedményének megá||apításakor a
máso di k l e gj obb aj án|at me ghatár ozásra került.

- A nyeftes aján|attevő esetében a befizetett biztosíték az aján|attevő źL|ta| fizetendo vételár összegébe
beszámításľa kerül, azonbalr ha a szerzódés megkötése az aján|attevonek felróható, vagy érdekköľében
fe|merült más okbó| hiúsul meg, ajánlattevő a biaosítékot elveszti. Az e|vesztett biaosíték a Kiírót
illeti meg.

17. Egyéb ľendelkezések

Az ingat|an megtekintheto a Kiírás 2. pontjában meg|e|ölt idopontban, de a megtekintés e|ott két
nappa| a Jőzsefvtrosi Gazdálkodási Központ Zľt. onkorm ányzatiHázkeze|ő Iľodájának munkatársával
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telefonos egyeztetés szĺikséges a kovetkező telefonszámokon: 06 1 f|0-49f8,2I0-49f9, 2|0-4930,
210-4766.

Az aján|attevő az aján|atok felbontásáig köteles titokban taftani az aján|aÍának tartalmát, továbbá a

Kiíľó által a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden téný,
információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, arról tájékoztatást harmadik szemé|ynek nem adhat. Ez
a tilalom nem teľjed ki a finanszíľozó bankka| és konzorciá|is aján|at esetén a részfvevokkel való
kapcsolattartásra. Ha az ajźn|attevő vagy az érdekkörében ál|ó más személy a pá|yázat titkosságát

*megsértette, a Kiíró az aján|atát érvénýelennek nyilvánída.

A Lebonyol itő az aján|atok taftalmát a pá|yázaÍ. |ezárásáig titkosan keze|i, tanalmukról felvilágosítást
sem kívülállóknak, sem a pályázaton résfuevoknek nem adhat.

A Kiíró az ajánlatokat |<lzárő|ag elbírálásra használhatja fel, más célú felhasználás esetén az
ajánlattevővel kü|<jn meg kell äról ál|apodnia.

A Kiíró a pá|yázati e|jáľás során készített jegyzőkcinyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőľizni, továbbá ilyen jellegiĺ e|lenőrzés esetén aZ el|enőľzést végző szerv' személyek
ľendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabá|yozott kérdésekben a Budapest Fováros VIII. keľület
Józsefvárosi onkoľmányzat Képvise|ő-testületének 41120|5. (II. l9.) számú határozata, valamint a

vonatkozó egyéb j ogszabályok rendelkezés ei az irányadoak.

Budapest,20l6. 
Józseťvárosi onkornrányzat

nevében eljáró Józsefi'árosi Gazdá|kodási Kozpont ZrÍ".

..... sk.

Mellékletek:
1. számli melléklet: Jelentkezési lap

- 2. számű melléklet: Ajánlati összesítő. 3. számu melléklet: Nyilatkozat végelszámolásró|, csődeljárásró|, feIszámo|ásľól
4. számű melléklet: Nyi|atkozat a pá|yázati feltételek e|fogadásáĺó|, szerződéskötésľől,

ingatlan szerzési képességro l, aj ánlati kotottségrő |

5. száműmelléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható koztartozásrő|; Kiíróval
szemben fennálló tartozásro|

6. számu melléklet: Nyilatkozat pénnjgyi alkalmasságról
7. számi:, melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés he|yéľő| és a bankszámlaszámró|
8. számú melléklet: Nyilatkozat átlátható szervezetľő|
9. sz,ámíme|léklet: Nyilatkozat aptiyázaton meghiľdetett ingat|an megtekintéséro|. á|lapotának

megismeréséľő| :
10. számu melléklet: Adásvételi szerzodés teľvezet fiiggőben tartássa|

1 l. számu melléklet: Adásvéte|i szerződés tervezet fiiggoben tartással (banki hiteles)

12. számllmelléklet: osszefoglaló a benyrijtandó ajánlat formai és tata|mi követelményeirol,
tźĄ ékoztatás az át|źlthatő szerv ezeÍ foga lmáró l

13. számu melléklet: Ertékbecs]és
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1. számú melléklet
Budapest VIII. keľület, Bérkocsis u.32. szám alatti telek elĺdegenítése

Jelentkezési lap

Társaság neve, cégformája:

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

Statisztikai számiel:

Cégnyilvántartási szäma..

Adószáma:

Szám|av ezető banki ának neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselój ének neve, beosztása:

Meghatalm azott nevet :

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

Buĺlapest,

ptiy áző a|áir tsal c é gszeru a|áir ás

/t
^ ..:...

u':: ,/
/ĺ.

l Meshatalmazott esetén
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2. sztlrn,(l mellélet

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

AJÁNLATI osszEsÍľo

Alulírott..'....... .(név/társaság
neve) a Budapest VIII. keľiilet, Bérkocsis u. 32. szám alatti te|ek elidegenítésére kiít
pá|yázatra ajánlatomat az althbiakban foglalom össze:

Megajánlott vételár: ..'.......Ft

A vételár megfizetésének módja:

Budapest,

pá|yázó a|áirásalcégszęrú aláírás '

4L



3. számú melléklet

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

NYILATKOZAT
végelszámolásľó|, csődelj áľásľól, felszámolásľól

Alulíľott
(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság

. végelszámolás a]att *álllnem áll

. ellen csődeljárás folyamatban *van/nincs

. ellen felszámolási eljárás folyamatban xvaďnincs.

Budapest,

p ály źlzó a|áir äsa/ c é gszeľű al áĺrás

A t-gal meg|elölt részné| a megfelelő szćiveg a|áhllzaĺdő

la, ,Í1"t)t 
^ !:ii..,;.:.l ,,ł,. 'lĺ.



4. számú melléklet

Budapest VIII. keľĺilet, Bérkocsis u. 32. szám alatti telek elidegenítése

NYILATK OZAT
a pá|yázati fettételek e|fogadásáről., szerződésktitésľől, ingatlanszerzési képességľől'

aj ánlati ktitöttségľől

Alulírott.

(név/társaság neve) kijelentem, hogy a pá'Iyázat tźrgyźłt, részletesen megismeľtem, az

aján|attéte| feltéte|eit, apályázati kiíľást magamľa nézve kĺjtelezonek elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyarors zágon ingatlanszerzésre jogosult vagyok

Kijelentem, hogy apźiyázati felhívásban foglalt 60 napos ajánlati kötöttséget vállalom.

Budapest,

th



5. számú melléklet

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

NYILATKOZAT
kĺíľóval szemben fenná|ló taľtozásľól

Alulíľott (név)

mint a '.. (társaság neve) vezető

ti sztsé gvise lőj e kij elentem, ho gy az aj án|attevőnek,

- Kiíróval szemben tartozása(helyi adó, bérlęti díj stb) * vaď nincs;
- Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsé ge * van/ nincs.

amelyeket az a|ábbi okiratokkal igazolok:

1.

2.

Budapest,

p á|y ázó a|áir ása l c é gszeru a|áír ás

4 x-gal jelölt részné| a megfelelő szöveg a|áhinandő.

/,//l
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6. számú melléklet

Budapest VIII. kerület, Béľkocsis u.32. szám alattĺ telek elĺdegenítése

NYII,ATKOZAT
pénziigyi alkalmasságľól

Alulíľott (név)

mint a ... (társaság neve) vezető

tisztségviselóje, kijelentem, hogy a pá|yázat tárgyźĺt képezó ingatlan vételárának

megfizetésére képes vagyok, a szükséges anyagi eszközök rendelkezésemre állnak.

A számlavezeto bankná| az ęlmúlt l évben sorban állás nem volt, amelyeket az alábbi

okiľatokkal igazolok:

1......

.)

Budapest,

p źiy tvo a|tńr źsal c é gs zeľtĺ aláírás

l6



7. számú melléklet

Budapest VIII. kerület, Béľkocsis u. 32. szám alatti telek elĺdegenítése

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéľől és bankszámlaszámľó|

'ř].

Alulíľott ..... lnévl mint a
(táľsaság neve) vezető tisztségviselóje kéľem. hogy a Pá|ytnatta| kapcsolatos mindennemű
nyilatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más informtĺciőt, valamint aPźĺ|yázattal kapcsolatos
esetleges jogvitában minden éľtesítést, idézést és bírósági hatźrozatot, stb. az alábbi címre
kérem postázni:

Címzett:.

Cím:.

Amennyiben az á|ta|am a fentiekben megjelölt cimzett a fenti címen az iratot nem veszi át,

ennek következményeit a gazdasági társaság vállalja. Tudomásul Veszem' hogy amennýben a

címzett a fenti címen az értesítést nem veszi át' az értesítés a postáľa adást követő 5.

munkanapon kézbesítettnek minősül.

A pá|yázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvćĺstlr|äsára fordított
összeget kérem az a|ábbi bankszámlaszámra visszauta]ni:

Bankszárnlaszám: 'ł
Bankszámlával rendelkezni jogosult:
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest.

p ály áző a|áír ásal cé gszeru a|źĺír ás

ł+



8. számú melléklet

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

NYILATKOZAT

Alulíľott kijelentem, hogy cégünk anemzeti vagyonról szóló 201l. évi CXCVI. törvény 3. $

(l) bekezdés l. pontja szerinti

a.) át|tńhatő szerv ezetnek minosül.

b.) nem minősül at|áthatő szeľvezetnek.

(a meýlelő szoveg alóhúzandó)

A jelen nyilatkozatomat a szervezet vezető tisztségviselőjeként büntetojogi felelosségem
teljes tudatában teszem.

Budapest, 
;

pá|y áző a|áír ásal cé gszeru a|áír źs

/8
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tt, 
\
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9. szt.m'ű melléklet

Budapest VIII. keriilet, Béľkocsis u. 32. szám alattĺ telek elidegenítése

NYILATKOZAT
a pźiyázaton meghiľdetett ingat|an megtekintéséľől, állapotának megismeľéséről

Alulírott a pá|yázaton meghirdetett Budapest VIII. keľület, Béľkocsis u. 32. szźm a|atti
telket előzetesen egyeztetett idopontban megnéztem , az źi|apotát és arra vonatkozó műszaki
táj éko ztatást m e gi sm ertem .

p á|y áző a| áir ása/ cé gszeľu a|áir ás

/'/
ł ,,!.,
i-, :! //,ŕ.ír
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10. számú melléklet
ADASVETELI SZERZODES

függőben tartással

ame|y létrejött egyrészľől :.
Buĺiapest Főváľos VĺII. keľiilet Józsefvárosi cnkoľmányzat (székhelye: l082 Budapest, Baross u.

63-67., adószáma: |57357I5-f-42, KSH-szźma: 157357|5-84|1-32|-01, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont ZÍt. (székhely: 1082

Budapest, Baľoss u. 63-67., adőszáma: 2529f499-z-4f, cégtregyzék száma: 0l'10-048457; KSH
száma.. 25292499-6832-||4-0|, képvise|i: ....), mint eladó (továbbiakban: eladó)

másľészro1
..... (székhelye: .'.......; cégjegyzékszáma: .....; adószáma: ... ..; statisztikai számje|e: .......;
képvise|i: ... .'.....), mint vevő (továbbiakban: vevo)

között az a|u|it ott nap on é s he lyen, az alábbi feltétel ekkel :

1.

E|őzmények

l.1. Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsęfvárosi onkormányzat Képviselő-testii|ete .../201ó. (IV.
07.) számű határozata alapján egyfordulós' nyilvános pá|yázatot írt ki Budapest VIII. kerület

3479| k["'4.-,,azingaÍ|an nyi|vántartásban Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u.32. szám alatti
t elek értékesítésére az ingat|an beépítési kötelezettsé gével.

1.2. A pá|yázat nyertese a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képvise|ő-
testtilet ..120|6. (....) számú határozata szeľint vevő lett. Vevo pá|yázatźlban az ingat|al.l cé|ra

tofténő beépĺtéset vállalta.

2.
A szerződés tárgyátképző ingat|an adatai

Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 32.
34791
telek
ttSm-
összközmĺives
per-, teher- és igénymentes, azELMŰ uerozĺrl
Kft' javára 27 m2 nagyságú terĹiletľe vezetékjog
keľült bejegyzésľe az ingatlan-ĺyilvántartásba

3.
Jognyilatkozat

3.l. A nemzeti vagyonról sző|ő 2O|1. évi cxCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a helyi
ĺĺnkormányzat tulajdonában lévó ingat|anra az źú|amnak, valamint az 1991. évi XXXIII. tv. 39. $

(2) bekezdése alapján a Budapest Főváľosi onkormány zatnak elovásár|ásijoga van.

Jogosult elovásárlási jogźxal, postai kĹildemény esetén a küldemény postai feladásának igazo|t

napjátó| számĺtott 35 napon be|ül élhet. Amennyiben az e|óvásár|ás jogosultja é| jogáva|' jelen

szeľződés közte és eladó között jon létľe. Ez esetben a ....... á|ta|bęťlzetett ........l- Ft, azaz
foľint összeget e|ado az elovásáľlási jogľa vonatkozó nyilatkozatok kézhezvételéto|

számított 15 munkanapon belül az .......... źĺ|ta| vezetett ..' számű szźlm|ára visszautalja. A

Címe:
Helyľajzi száma:
Jellege:
Telek alapterülete:
Ktizmíi e||átottsága:
Tcrhci:

hl\), i

(t
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... tudomásul veszi, hogy a befizetett cisszeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcíment..
; elszámolandó költséeet' kártérítést nem fizet.

3.2. Eladó kiköti, vevő tudomásu| vesĘ hogy az ingatlan harmadik személy részére történó
értékesítéséhez abeépitési kötelezettsíg te5eiíteseig áaao hozzájárulása szükseges. Eladó abban
az esetben adja bozzájárulást a továbbértékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vállalja a jelen
adásvételi szeľződésben foglal'. kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzájáru|ását kérni, eladó vevon kovete|i a jelen szerzódésben vá|lalt ktitelezettségek teljesítését'
illetve eladó érvényesítheti visszavásárlási jogát
Felek rögzítik, hogy eladő hozzájárulása nem szĹiksé ges aZ ingatlan harmadik személy részére
torténő vevő á|tali továbbénékesítéséhez, amennyiben az ingat|anra vevő a jogeros haszná|atba
vételi engedé|ý megszerezte, és ezt az e|adő felé hitelt éľdemIő módon igazo|ta'

4.
Jog- és kellékszavatosság

4.|. Az eladó kijelenti, hogy azingat|anjelenleg bérbeadás útján hasznosított. A béľleti szerződések
megsziintetésére 30 nap á|| rendelkezésére. Eladó a bérleti szeľződéseket abban az esetben
szünteti meg, ha a teljes vételár megfizetésre került.

4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező ingat|an kizárólagos tulajdonát képezi, az
ingatlan, a f.,3.|. és 4.1. pontokban rögzitetteken kívül per-, teheľ- és igénymentes, azon
harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyi|vántartáson kívĹili joga, ame|y a vevő biftokláSát' vagy tu|ajdonjog megszerzését
akadá|y ozná, korlátozná, vagy meghiúsítaná.

4.3. AZ eladó kijelenti és szavatosságot vá||a| azért,hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
rnódjára behajtható koztar!'ozás nem terheli. Az elado kijelenti és szavatolja, hogy az ingatlan
tekintetében környezetszennyezés nem töľtént.

4.3. Avevo kijelenti, hogy az ingat|ant jól-ismeri, többszöľ bejáľta, megvizsgálta, és źůta|afelmém
állapotban, az ingat|anról készĺilt ingatlan éľtékbecslő szakvélęmény ismeľetében írja alá jelen
adásvétel i szerződést'

4.4. Az eladó a jelen szeľződés aláíľásáva| kijelenti, hJgy a vevot az ingat|an minden Iényeges
tulajdonságáró| tájékoztatta, beleértve az á|ta| ismert esetleges rejtett hibákat is' A tájékoztatás
eset|eges elmaradásából eľedő minden kár eladót terheli.

5.
z\z ingat|an véte|áľa, a véte|áľ megfizetése

5.1. Az ingatlan véte|ára Ft + .........,- Ft ÁFA łisszesen Ft, azaz . foľint
+ .....'.... foľint AFA, osszesen .........:.. forint, ame|y osszeg a vevő pźilyázatában ajánlott

:vételárraI azonoS.

5.2. Szerződő felek egyezoen ľögzítik an téný, hogy

5.3. Az ingatlan vételárának megfizetése az a|ábbiak szerint tĺirténik:

5.3.1. A vevő pá|yázatának benyújtásakor megťlzetett aZ eladó szám|ájára |2'500.000,- Ft, azaz
tizenkétmi]lio-ötszázezer forint cisszeget ajźln|ati biztosíték címén. A szerződó felek úgy

,ĺ
ł./ .. ł,',r
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rendelkeztek, hogy a beťlzetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímľe vá|toztarják. A
foglaló összege a vételarba beleszámít. Szerződo fe|ek úgy nyilatkoznak' hogy a foglaló jogi
természetével tisztában vannak. Tudják, hogy a szerzodés meghiúsu|ásáért felelos fél az adott

foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszaÍizetni. Amennyibęn az

adásvételi szerzoĺlés olyan okbĺ3l hiúsul ltleg' alrrelyélt mindkét fél, vagy egyik fél scm fclclős,
az adotlfoglaló a vevőnek visszajáľ. A foglaló teljes <isszegének megfizetése az adásvételi

szeľződés rnegkötésének fe|tétele. Szerzodő felek egybehangzóan rögzítik azt a téný, hogy' a

foglaló teljes összege megfizetésre került.

5.3.2. Felek rögzítik, hogy a vevő a jelen szerződés aláírásáig megfizette az ingatlran vételárának

sO%-źLt, bruttó .'.,- Ft-ot, azaz . forintot, amelybe be|eszámít az e|ózetesen
. megťlzetett ajánlati biztosíték (12.500.000,- Ft), mint foglaló cisszege is, így vevo á|ta| a je|en

. szerződés a|áirásáva| egyidejíileg fizetendo vételámész|et bľuttó ......,- Ft.

5.3.3. Felek rogzítik, hogy vevo az e|ővźsár|ási jog jogosu|tak nyilatkozattételérol szóló émesítés
.:..: kéżhezvéte|ét koveto 8 napon belĺil köteles a vételár fennmaradó 50 o/o-źLt, bruttó . ..,.,- Ft-

ot, azaz . .... forintot e|adő részére megfizetni abban az esetben, ha sem a Magyar A|lam,
sem a Budapest Fővárosi onkormányzat nem él a jelen szerződés 3.1. pontjában biztosított
elővásárlási jogával.
Amennyiben a póthatáridő a|att vevo nem fizeti meg a fennmaradó vételáľat, eladó póthatáľido

kitűzése nólkül jogosult, jelen szerzodéstő| egyoldalú nyilatkozatta|, érdekrnúlás bizonyítása
nélhil elállni'
A vételár megfizetésérol eladó a szám|át a vételár-részbeérkezését k<ĺvetően állít1a ki.

5.3.4, Az ingat|an biľtokának átruházása legkésobb a Magyar Á|lam, i|letve a Budapest Fovárosi
onkoľmányzat e|óvásár|ásijog lemondásáról szóló nyl\atkozatának Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ ZrI.-hez történo megérkezését., vagy aZ arra töľvényben rögzitetÍ határido

eľedménýelen |eteltét, és a te|ies véte|áľ megfizetését követően |egkésőbb 40 napon belü], felek

. álta| előzetesen e1yeztetett idopontban, átadás-átvéte|ijegyzőkonyvben keľiil sor. Vevő a birtok. 
átvételére köteles és a birtokátruházás időpontjától szedi az ingatlan |rasznait és vise|i azok

terheit.

BeépĺtésÍ ktitelezettsé g

6.1. A vevő válla|ja, hogy azingat|ant aJozsefváros Kerületi Építési Szabá|yzatáról szóló 6612001.

(XII. l2.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) eloírásainak megfe|elően beépíti. Vevő beépítési

kötelezettségnek az a|ábbiak szerint tesz eleget
a) az iĺgat,|an birtokhaaĺlásźĺo| sz'ámitotÍ 2 éven belül megszęrzi az építésére vonatkozó jogeros

építési cngcdćlý;
b) a jogerős építési engedé|y megszerzéséto| számított 2 éven be|ü| megszerzi a jogeros

-- 
használatbavételi engeĺlélyt.

6.2. Az ingatlan beépítési feltételei:
Az ingat|an ov ezęti besorolása : L l -VIil- l- A közmĺifejlesztéssel kapcso|atos összes kĺiltség (pl. fej|esztési hozzájárulás, tervezés. stb.) a

vevot terheli.

A beépítés százalék, építménymagasság, .szintszám, szintteľület, Stb. tekintetében az országos
Településrendezési és Epítési K<jvetelményekľől (OTEK) szó|ó 25311991. (XIl. f0.)
Kormányrende|et, az 5120|5. (II. 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ), és Józsefuáľos Kerületi
Építési Szabá|yzatáról szóló 6612007. (XII. 12') önkormányzati rendelet (JOKESZ) e|őírásai az

irányadók.

6.3. Az eladó visszavásárlási joga

6.

\,, I
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Yevő az eladónak az ingat|anon jelen szęrzodés keltétol számított 5 évig - a 6.I. pontban
meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésének késędelme esetére _ visszavásárlási jogot
enged, éshozzájáru| atlhoz, hogy a visszavásárlási jog az ingatlan tulajdoni |apjára bejegyzésre
kerüljon. Vevő egyútta| már most fe|tétlen és visszavonhatatlan hozzt$áru|ását adja ahhoz is,
hogy amennyiben eladó a7.|.1. pont szerinti esetben visszavásárlási jogát je|en szerződésben
meghaÍ-źrozottak szerint egyoldalú nyilatkozattal gyakorolja, úgy ezen egyolda|u ny1IaÍkozaÍ.
a|apján a ťoldhivatal eladó tulajdonjog visszavásárlásának tényét az ingatlan-nyilvántartásba, !l7
arányban, visszavásárlási jog jogcímén bejegyezze' A visszavásárlási jog az ingatlan-
nyilvántartásba töftént bejegyzés a|apján az ingatlanon késóbb jogot szerzőkkel szemben is
hatályos'
Vevő jelen szerződés a|áirásával hozzájáruI al.lhoz, hogy eladó, amermyiben visszavásárlási jogát
gyakorolja, úgy a jelen szerzodésben meghatározott véte|árat a késedelem idejére meghatározott
késedelmi kötbér mértékével csökkentve f,tzesse vissza arészére.

7.
A szerződésben vállalt kö-telezettségek nem teljesĺtésének, il|etve késede|mes te|jesítésének

iogktivetkezményei

7 .1. Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén alkalmazható
jogkövetkezmények:

7 .|.I. Visszavásárlási jog
Eladó visszavásáľlási jogával ajelen szeľződés 6.3. pontjában meghatározottak szeľint élhet,
ha a vevo a 6.l. pontban meghatározott va|amely kötelezettsége teljesítésével késede|embe
esik. A visszavásárlási ár azonos a vételárra|, de az eladó jogosult a felhalmozodott késedelmi
kötbér összegével a visszavásárlási árat lecsökkenteni a visszavásárlási jog gyakorlása esetén.
Vevő jelen szeľzodés a|áirásáva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ását adja aklhoz,
hogy amennyiben eladó él a visszavásárlási jogával, tulajdonjogát az ingat|an-nyilvántaftásban
el adó egyol dalú nyil atko zatáv a| bej e gyeztesse.

7.|.2. Késedelmi kötbéľ
Ha a vevo a 6.|. pontban meghatáľozott valamely kĺitelezettségével neki felľóható okbó|
késedelembe esik' késedelmi kötbért köteles ťlzetni az e|adonak.. 
A késedelmi kötbér mértéke: '- A jogeľos építési engedé|y megszeľzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

kötbér összege l5.000.000,- Ft;
- A jogeros használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot megha|adó késedelme

esętén a kötbér összege 7.500.000,- Ft.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott összegeken felĹil vevo
késeĺlelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigénye kęlętkezik, úgy annak mértéke
30.000,- Ft/nap.
Vevo kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott kötbéľ összegét kcizös megegyezéssel
állapították meg, és. azt nem tekinti eltúlzottnak.

7 .2. Szerzódő fe|ek egybehangzóan rogzítik azt. a tényt-, hogy a késede|mi kötbéľ teljesítéséhez vevő
gaľanciaszeľzodést kotött a ..... Bankkal, me|y garanciaszerződés je|en szerzodés aláírásával
e gyidej űle g átadásra kertilt az e|adő ľészére'
A garanciaszerződés összege a jogeľős építési engedé|y megszerzésére a 6.l. pont szeľint
rendelkezésre á|ló határidő elte|tét követő 60 napig 15.000.000,- Ft, ahasnlálatba vételi engedély
iránti kéľelęm benyrijtásfua a 6.|. pont szeľinti rendelkezésre áI|ó hatáľidő elteltét kovető 60 napig
7'500.000,- Ft. A gaľanciaszerzodésben foglaltak az eladő javára érvényesítésre kerülnek ajelen
szerzodésben meghatáľozott késede|em esetén. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál
kevesebb késedelem esetén idoarányosan érvényesíthetők. Felek rĺigzítik, hogy csak olyan
gaľanciaszerzodés fogadható el, amelyek a|apján eladó egyolda|u tájékoztató nyilatkozaÍáva| a
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bank átutalja a jelen szerződésben meghatározott késedetmĺ.[<ĺtuer cisszegét az eladónak,
mindenféle egyéb feltétel nélkiil. ''

8.
Ingatlan-nýlvántartási bejegyzésre vonatkozó nyilatkozatok

Az e|adő a je|en szerződés a|áírásttva| egyidejűleg kĹi|ön nyilatkozatban fe|tétlen és visszavonhatatlan
hozzájźru|ástlt adja ahhoz, hogy vevő tulajdonjoga az ingat|an tekintetében |l1 arányban, vétel
j o gcímén az ingatlan -nyilvántartásba bej e gyzésľe kerü lj ön.
Felek közösen kéľik a Foldhivata|t, hogy a tulajdonjĺlg bejegyzési e|járást taItsa függőben a

tulajdonjog bejegyzési engedé|y benyújtásáig, de maximum 20|6. ... . .. ' napjáig.
Felek már most kérik az illetékes Földhivatalt _ és ehhez vevő is feltét|en és visszavonhatat|an
hozzájtru|tsát adja _, hogy vevő tulajdonjogának a bejegyzéséve| egyidejűleg az ingat|an-
nyilvántartásba a jelen szerzodés keltétő| számitott 5 év határozott időtartamra eladó visszavásár|ási
j o ga aj elen szerzódés tźlr gy źú képező in gatlanra bej e gyzésre kerti lj ön.

9.
Az ingatlan birtokának átruházása

9.1. Az ingatlan biľtokátruhlŁása legkésobb a Magyaľ Állam, il|etve Budapest Főváľos
onkoľmányzata e|ővásár|ási jogának gyakorlásáról szóló ny||atkozatának eladóhoz, vagy a

képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-hez történó megérkezését, vagy az
aľľa törvényben rögzített határidő eredménýelen |eteltét, és a te|jes vételáľ megÍizetését követo
40 munkanapon belül, felek á|ta| előzetesen egyeztetett időpontban, átadáS-átvételi
jegy zőkönyvben kerü | soľ.

9.2. Abirtokátruházásnapjáigazingat|annal kapcsolatos költségek aze|adot, a birtokátruházásnapját
kĺĺvetően felmeľtilt költségek pedig a vevot terhelik. A birtokátruházás napjátó| a vevo jogosu|t
szedni az ingat|anhasznait, viseli azok teľheit, valamint az ingat|anban bekövetkezó kárveszé|yt.

10.

10.1. Az eladó Magyarország törvényei szerint működó helyi önkormányzat. Vevő képvise|óje
kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett- gazdasági társaság, ügyletkötési és ingatlanszeruési
képessége korIátozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonľól szőlo 201l. évi
CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés l. ponda a|apjánát|áthatő szervezet.

rc,?' Ą sz'erz'oc1ofelek je|en szerződésseIkapcsolatban felmęrü|ő kö|tségeket maguk viselik.

10.3. Vevő tudomásul veszí, hogy a megszerzett vagyon után vagyonźiruhźlzási illetéket kell fizetni.

l0.4. Felek a Polgári Töľvénykonyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizźrják mind eladó, mind vevő
fe|tiĺn ő értékar źnýa| anságon alapu | ó eset| e ges me gtámadás i j ogát.

l0.5. Eljáró ügyvéd tájékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása
megelőzésérol és megakadá|yozásáro| szó|ó 2007. évi CXXXVI. törvény rende|kezései szerint
azonosítási kötelezettség terheli Felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a

szerzodésben helyesen kerĹiltek ľögzítésre az á|ta|uk bemutatott szemé|yi azonosító okmányok
alapjźtn.
Felek jelen szerződés a|áításáva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzźýáru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fenymásolatot készítsen, és azokban ĺögzített adata|kaÍ' a
szeľződéssel egyĺitt kezelj e.
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10.6. Felek tuđomásul veszik eljáró ügyvéd tájékoztatását, amely szerint adataikat az információs
örľendelkezési jogľóI és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezései szerint kizáro|ag jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás' il|etve a
jogszabályokban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.
Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem titktzik a pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása
lllege|őzéséľől és megakaĺJá|yozźsáról szóló f007. évi CXXXVI' töľvénybe.

|O.7. Vevő a szerzodés megkötéséve| kapcso|atos eljárási kö|tségek címén s.íôo,- Ft + ÁFA eljárási
díj összeget, ó.600,- Ft ftildhivatali eljárásí illetéket és l.670,- Ft/fő IÜB eljárási díjat a
szerződés a|áír ását mege |őzoen megfi zetett.

l0.8. A szerzodó felek szeľződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvéte|i szeľzodés
megkötésére és aláírására a szükséges fe|hata|mazásokkal rendelkeznek.

l0.9. Jelen szeľződés a Ptk. éS a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései megfeleloen
irányadóak.

10.l0. A szerződés Felek teljes megá|lapodásáttaftalmazza. A felek kĺizött a szerződés előtt.|étrejĺitt
szóbe|i vagy írásbeli megállapodás hatályát veszti. A szerződés módosítása kizárő|ag írásban
történhet.
A szerződéS egyes rende|kezéseinek ęset|eges érvénýe|ensége nem je|enti atltomatikusan a

szerződés egészének éľvénýelenségét. I|yen esetben a Fe|ek kote|esek az érvényte|en
ľendelkezést ügyleti akaratuknak és a szeľzodéskötéSkor fennál1ó céljuknak leginkább
megfelelő ľendelkezésseI he|yettesíteni.

10.11. A szerződő felek jé|en Szeľzodés elkészítésével és el|enjegyzéséyel, va|amint az il|etékes
fö|dhivatal előtti képviselettel .. .. (. .,..,,)bizzák meg' és meghatalmazzákaz il|etékes
földhivatal eIőtti eljárásra is. Ellenjegyző tigyvéd a meghata|mazást e|fogadja.

A szeľződő felek kije|entik, hogy a jelen adásvételi szeľződés elolvasás és egyezó éľtelmezés után,
mint akaŕatukkal és nyi|atkozataikka| mindenben egyezot irják a|á.

Budapest,2016

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi
onkormány zat ęladő megbizásából elj áró
Józsefvárosi Gazdálkod ási Központ ZrÍ.

képviseli: ....

képviseli:

Jelen okiratot ''. (....'......) budapestiügyvéd készítettem és ellenjegyzem, Budapest,20l6.. '...
:

okiľatkészítő ügyvéd
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T1. számú melléklet
ADÁyVÉnELI yZERZÓDEy

függőben taľtással (banki hitel felhaszná|ásával)

amely |étľejött egyrészrő|
Buĺiapest Főváľos ViiI. keľĺiiei józseívárosi onkormányzat (székhelye: i082 Budapest, Baľoss u.

63-67., adőszáma: |5735715-2.42, KSH-száma:157357|5-84ll-32l-0l, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljáró Józsefuárosi GaŽdálkodási Köżpont Zrt. (székhely: l082
Budapest, Baross u. 63-67., adőszáma: 2529f499-2-42, cégtregyzék száma: 01-10-048457; KSH
száma: 25292499-6832-114-0|, képvise|i: . . ..), mint eladó (továbbiakban: eladó)

másrészrő|
..... (székhe|ye: .........; cégjegyzékszáma: .....; adoszáma:
képvise|i: ..), mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az alulírott napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel:

1.

E|őzmények

l.2. Budapest Fováľos VIII. kerĹilet Józsefváľosi tnkormányzat Képviselő-testü|ete ...12016.
(Iv.07.) számú határozata alapján egyfordulós, nyi|vános pá|yázatot ílt ki Budapest VIII. kerület
34791 Łľsz.-u, az ingat|an nyilr,ántaĺásban Budapest VIII. kertĺlet, Bérkocsis u. 32. szám alatti
t elek értéke sítés ére az ingatlan beépí tés i köte l ezett sé gével .

I.2. A pá|yázaÍ. nyeľtese a Budapest Fováros VIII. kerti|et Józsefvárosi onkormányzat Képvise|ő-
testiilet ..12016. (....) számú határozata szerint vevő lętt. Yevő pá|yázatában az ingat|an cé|ra
töft énő beépítését v á||a|ta.

2.
A szerződés tárgyátképző ingatlan adatai

:-.

Címe:
Helyrajzi száma:
Jellege:
Telek alapteľü|ete:
Kiizmű el|átottsága:
Teľhei:

3.
Jognyilatkozat

3.l. A nemzeti vagyonĺól sző|ő 2O|l. évi CXCVI' törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a helyi
ĺinkormányzat tulajdonában |évo ingatlanra az á||amnak, va|amint az |99|. évi XXXIII. tV. 39. $
(2)bekezdése alapján a Budapest Főváľosionkormányzatnake|ővásárlásijoga Van.
Jogosult elővásárlási jogáva|, postai küldemény esetén a ki'ildemény postai feladásának igazo|t
napjától számitott 35 napon belül élhet. Amennyiben az e|ővásźr|ás jogosultja él jogával, je|en

szerzodés közte és eladó között jön létľe. Ez esetben a ....... á|ta| befizetett Ft, azaz
foľint összeget e|ado az elővásárlási jogra vonatkozó nyilatkozatok kézhezvéte|étő|

számitott l5 munkanapon be|ĺil az......''..á|ta|vezetett '..száműszám|ára visszautalja. A

Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 32.
34791
telek
/t5m'
összközmťlves
peľ-, teher- és igénymentes, aZELMŰ llatozĺĺl
Kft. javáľa 27 m2 nagyságu területre vezetékjog
keľült bej e gyzés re az ingatlaĺ-nyi l v á ntaĺtásb a

);'\
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. ..... tudomásul veszi, hogy a befizetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszámolandó költséget, kártérítést nem fizet.

3.2. E|adő kikóti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik szemé|y részére történő
értékesítéséhez abeépitési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájáru|ása szükséges' Eladó abban
az esetben adja |lozzájilulást a továbbéltékesítéslrez, amemryiben a lrannadik fél vállalja a jelen
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasaja e|adó
hozzájźru|ását kérni, eladó vevőn követeli a jelen szerzodésben váIla|t kcĺtelezettségek teljesítését,
illetve eladó érvényesítheti visszavásárlási jogát
Felek rögzítik, hogy e|adő hozzájárulása nem szĺikséges az ingatlan harmadik személy részére
torténő vevo általi továbbénékesítéséhez, amennyiben az ingat|anra vevo a jogeros haszná|atba
vételi engedélý megszerezte, és eú. az e|ado fe|é hitelt érdemlo módon igazo|ta.

4.
Jog- és kel|ékszavatosság

4.|' Az eladó kijelenti, hogy azingat|anjelenleg bérbeadás útján hasznosított. A béľleti szeľződések
megszüntetésére 30 nap źi| rendelkezésére. Eladó a béľ|eti szerződéseket abban az esetben
sziinteti meg, ha a teljes véte|ár megf,lzetésre kertilt.

4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adásvéte| tárgytú képező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezl, az
ingatlan, a f.,3.I. és 4.1. pontokban rögzítetteken kívtil per-, teher- és igénymentes) azon
harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, Vagy ingatlan-
nyilvántartáson kíVĹili ]oga, amely a vevő biftok|ását' vagy tu|ajdonjog megszerzését
akadály ozná' korlátozná, v agy meghiúsítaná.

4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot váI|a| azért, hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
módjára behajtható koztartozás nem terheli. Az e|ado kijelenti és szavatolja, hogy az ingal|an
tekintetében környezetszennyezés nem töľtént.

4.3. A vevő kije|enti' hogy az ingat|antjól ismeri, többszöľ bejtrta, megvizsgá|ta, és ä|ta|a felmén
állapotban, az ingat|anró| készült ingat|an éńékbecs|ő szakvélemény ismeretében, írja alá jelen
adásvételi szeľzodést. Tudomással bíľ arľól, hogy a telken két darab felépítmény á|I, amelyek
ęlbontandóak. A bontással kapcsolatoš költségek és fe|adatok a vevot terhe|ik.

4.4' Az e|adó a jelen szeľződés aláíľásáva| kije|enti, hogy a vevot az ingat|an minden lényeges
tulajdonságáról tájékonafta' beleértve az á|ta| ismert esetleges rejtett hibákat is. A tájékoztatás
esetleses elmaradásából eredo minden kár eladót terheli.

5.
Az ingatlan véte|ira, a vételár megfizetése

5.1. Azingatlan vétę|źra.........'- Ft+.........,-FtÁFAiisszesen Ft,azaz . forint
+ ..'.'..... foľint AFA, összesen... forint, amely osszeg a vevo pá|yázatában aján|ott
vételárral azonos.

5.2. Szerződő felek egyezoen ľĺigzítik a^ tényt, hogy

t'

5.3. Az insatlan vétęlárának mesfizetése az a|źhbiak szerint történik:
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5.3.i' A vevő pźůyázatának benyújtásakor megfizetett az eladó szám|ź|fua |2.500.000,- Ft, azaz
tizenkétmilliő-ötszázezer forint összeget aján|ati biaosíték címén. A szerzodő felek úgy
rendelkeztek, hogy a befizetett ajánlati biaosíték jogcímét foglaló jogcímre vá|toztatják. A
foglaló összege a vételáľba beleszámít. Szerzódő felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi
természetévěl tisaában vannak. Tudják, hogy a szerzodés meghiúsu|ásáéft fe|e|os fé| az adott
foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszafizetni. Amennyiben az
adásvéte|i szeľzodés olyan okból hiúsu|ineg, ame|yéit mindkét fél, vagy egyik fé| sem felelos,
az adott foglaló a vevőnek visszajár. A foglaló teljes osszegének megfizetéśe az adásvételi
szeľzodés megkötésének fe|tétele. Szerződo felek egybehangzoan rögzítik aú a tényt, hogy a
foglaló teljes összege megÍizetésre kerĺilt.

5.3.2. Felek rogzit|k, hogy a vevő a jelen szerződés a|áírásáig megfizette az ingat|an vételárának
50yo-źLt, bruttó ..........'' Ft-ot, azaz forintot, amelybe beleszámít az e|őzetesen
megfizetett ajánlati biztosíték (12.500.000,- Ft), mint foglaló összege is. így vevo által a jelen
szerződés a|áírástya| egyidejűleg fizetendő vételárrészlet bruttó ......'- Ft.

5.3.3 Felek rcigzítik, hogy vevő a véte|ár fennmaradó 50%o-át, bruttó .....:......,- Ft-ot, azaz
..... forintot banki hitel felhasználásáva| ťlzeti meg eladó részére abban az esetben, ha

Sem a Magyar Átlam, Sem a Budapest Fővárosi onkormányzatnem él a jelen szeľzodés 3.1.

pontjában biztosított elővásárlási jogával. Vevő a fizetési kötelezettségének az eladó erľe

vonatkozó felhívásának kézhezvéte|ét követő 60 napon belül köte|es eleget tenni.
Amennyiben vevő nem fizeti meg a fennmaradó Véte|árat, eladó póthatáridő kitĹizése nélkül
jogosult, jelen szerzodéstol egyo|dalú nyi|atkozat1a|, éľdekmú|ás bizonyítása nélkĹiI elállni.
A véte|áľ megfizetéséľol eladó aszźm|át a vételár-ľész beérkezését követően állítja ki.

5.3.3' Az ingatlan biftokának átruházźlsa |egkésobb a Magyaľ Álla'n. i|letve a Budapest Fovárosi
onkormányzat e|ővźsárlásijog lemondásáról szóló nyilatkozatának Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zĺ.-hez történo megéľkezését, vagy az arra töľvényben ľögzített hatáľidő
eredménýelen leteltét, és a teljes vételár megťrzetését követoen legkésőbb 40 napon belül, felek
á|ta| e|ozetesen egyeztetett idopontban, átadás-árvételi jegyzőkönyvben kerĹil sor. Vevő a birtok
átvételére köteles éS a birtokátruházás időpontjától szedi az ingatlan haszIrait és viseli azok
terheit.

6.
Beépítési kiitelezettség

6.1. A vevo vállalja, hogy az ingat|ant Józsefváľos Keľületi Építési Szabá|yzatál.ól szóló 6612001,
(XII. l2.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) eloĺľásainak megfe|e|oen beépíti. Vevő beépítési
kötelezettsé gnek az alábbiak szerint tesz eleget:
c) az ingat|aĺ binokbaadásától számított 2 éven belül megszerzi az építésére vonatkozó jogerős

építési engedélý;
d) a jogeľős építési engedé|y megszerzésétő| szálnítoÍl 2 éven belül megszerzí a jogeľős

haszná|atb avéte li en gedél yt.

6.2. Az ingatlan beépítési feltételei:
Az iĺgat\an ovezeti besorolása: L1-VIII-l
A közműfej|esztéssel kapcsolatos ĺisszes kĺi|tség (p|. fej|esztési hozzájárulás, tervezés. stb.) a
vevőt, mint nyertes pá|yázot terheli.

A beépítés száza|ék, építménymagasság, szintszám, szintterület, stb. tekintetében az országos
Telepi'ilésrendezési és Epítési K<jvete|ményekro| (OTEK) szóló 253l|991. (xII. 20.)

Kormányrende|et, az 5120|5' GI' 16.) Főv' KGY. rendelet (BFRSZ), és Józsefváros Kerĺileti
Építési Szabźl|yzatáról szóló 6612007. (Xil. 12.) önkormányzati rende|et (JOKESZ) e\oírásai az

iránvadók.

),,,1

L8



6.3. Az eladó visszavásárlási joga
Yevo az eladónak az ingat|anon jelen szerzodés keltétol számított 5 évig - a 6.I. pontban
meghatározott valamely kötelezettsége teljesĺtésének késedelme esetére - visszavásárlási jogot
enged, éshozzájáru| aŁúloz, hogy a l,isszavásárlási jog az ingat|an tulajdoni |apjára bejegyzésre
kerüljön. Vevő egyúttal már most fe|tétlen és visszavonhatat|an hozzájźru|ását adja ahhoz is,
hogy amennyíben eladó a 7.1'.|. pcnt szerinti esetben visszavásárlási jogát je|en szerzodésben
meghatározottak szerint egyoldalú nyilatkozattal gyakorolja, úgy ezen egyoldalú nyilatkozat
alapján a Íöldhivatal eladó tulajdonjog visszavásárlásának tényét az ingat|an-nyilvántańásba, 1l7
arányban, visszavásárlási jog gyakorlása jogcímén bejegyezze. A vísszavásárlási jog az ingallan-
nyĹ|vźlntartásba történt bejegyzés a|apján az ingatlanon késobb jogot szerzőkke| szemben is
hatályos.
Vevőjelen szerzodés a|áirásáva|hozzájáru| ahhoz, hogy e|adó, amennyiben visszavásárlásijogát
gyakoľo|ja, úgy a jelen szeľződésben meghatározoÍtvéte|árat a késedelem idejére meghatározott
késedelmi kötbér mértékével cscikkentve f,tzesse vissza arészére.

7.
A szeľződésben vál|alt ktitelezettségek nem te|jesítésének, il|etve késedelmes teljesítésének

jogkövetkezményei

7.|. Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén a|ka|mazhato
jogkĺivetkezmények:

7 .1.1. Visszavásárlási jog
Eladó visszavásárlási jogáva| a jelen szeľzodés 6.3. pontjában meglratározottak szerint élhet,
ha a vevo a 6.l . pontban meghatározott va|amely kötelezettsége te|jesítésével késede|embe
esik. A visszavásárlási ár azonos a vételárra|, de az eladó jogosult a felhalmoződoÍt késedelmi
kötbér összegével a visszavásárlási árat lecsökkenteni a visszavásárlási jog gyakoľlása esetén.
Vevő je|en szeľzodés a|áirásáva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáruIását adja ahlloz,
hogy amennyiben eladó él a visszavásárlásijogával' tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásban
eladó e gyoldalú nyilatko zatáv a| bej egyeztesse.

7.I.2. Késedelmí kötbér
Ha a vevő a 6.1. pontban meghatározott valamely kcltelezettségével neki fe|róható okbó|
késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetní az eladónak.
A késedelmi kötbér mértéke:
- A jogeľős építési engedély megszerzésének ó0 napot meghaladó késedelme esetén a

kötbér összege 15.000.000,- Ft;
- A jogerős használatbavételi engedé|y megszerzésének 60 napot megha|adó késeĺ|e|me

esetén a kötbér összege 7.-500'000,- Ft'
Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meg|ratározott cĺsszegeken felül vevő
késedelmes teljesítésére tekirrtettel eladónak kötbéľigénye keletkezik, úgy annak mértéke
30.000,- Ft/nap.
Vevo kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározoťt kötbér összegét közos megegyezésse|
állapították meg, és aztnem tekinti eltúlzottnak.

7.2. Szerződo fe|ek egybehangzóan rögzítik azt a tényt, hogy a késede|mi kotbér teljesítéséhez vevó
garanciaszerződést kötött a ..... Bankkal, me|y garanciaszerzódés je|en szerződés aláírásával
egyidejiĺleg átadásra keľült az e|adó részére.
A garanciaszerződés összege a jogerős építési engedély megszerzésére a 6.1. pont szerint
ľendelkezésreźil|ő hatáľidő e|teltét követő 60 napig l5'000.000,- Ft, a használatba vételi engedély
iránti kéľelem benyújtásáraa6.1. pont szeľinti rendelkezésľe á|ló hatáľido e|teltét követő 60 napig
7.500.000,- Ft. A garancjaszerződésben foglaltak az e|adó javára érvényesítésre kerülnek ajelen
szerzodésben meghatározott késede|em esetén. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napná|
kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők' Felek rögzítik, hogy csak olyan
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garanciaszeľződés fogadható el, amelyek a|apján eladó egyoldaIű tájékoztató nyilatkozatáva| a

bank átutalja a je|en szerződésben meghatáľozott késede|mi kötbéľ összegét az e|adőnak,
mindenféle egyéb feltétel nélki'il.

8.
ingailan-nyilvántartási bejegyzésľe vonatkozó nyĺiatkozatok

Az eladó a jelen szerződés megkötéséve| egyidejűleg kü|on nyiIatkozatban feltétlen és
visszavonhatat|an bozzájáru|ását adja ahhoz, hogy vevo ttllajdonjoga az ingat|an tekintetében l/t
arányban, vétel jogcíménazingat|an-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
Felęk k<izösen kérik a Földhivatalt, hogy a tu|ajdonjog bejegyzési eljárást taftsa fiiggőben a bejegyzési
engedély benytljtásáig, de maximum 2016. .... '.. napjáig.
Felek már most kérik az illetékes Foldhivatalt _ és ehhez vevő is feltétlen és visszavonhatatlan
hozzájáru|ását adja _, hogy vevő tulajdonjogának a bejegyzésével egyidejűleg az ingatlan-
nyilvántartásba a je|en szerződés ke|tétol számított 5 év határozott idotaltamra eladó visszavásárlási
j oga a j el en szerző dés tár gy át képezó in gatlanra bej e gyzésre keľi'ilj ön.

9.
Az ingatlan bĺrtokának átruházása

9.|. Az ingat|an birtokátruházása legkésobb u luĺug|ul. Á||am' il|etve Budapest Főváros
onkormányzata e|óvásáľlási jogának gyakor|ásáľo| szóló llyi|atkozatáLlak eladóhoz, vagy a
képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zt.-hez tofténo megérkezését, vagy aZ
aľra törvényben ľögzített határido eredménytelen |ete|tét' és a teljes véte|áľ megfizetését követő
40 munkanapon belüI, felek á|ta| előzetesen egyeztetett idopontban, átadás-átvételi
j egy zőkönyvben kerü l sor.

9.2. A birtokátruházás napjáig az ingat|anĺlal kapcsolatos költségek az e|adőt, a birtokátruházás napjtt
kovetoen felmeľült költségek pedig a vevőt terhe|ik. A biftokátruházás napjától a veýő jogosult
szedni azingat|an hasznait, viseliazok terheit, va|amint azingat|anban bekcivetkezokárveszé|yt'

10.
Egyéb ľende|kezések

10.l. Az e|adó Magyarország törvényei szerint mriködő he|yi ĺĺnkormál.ryzat. Vevő képviselője
kíjelentí, hogy MagyarországonbejegyzetÍ' gazdasági társaság, ügyletkötési és ingatlanszęrzési
képessége kor|átozva nincs, kijelenti továbbá' hogy a nemzeti vagyonról szőlő 2011. évi
CXCM. tcirvény 3' $ (l) bekezdés l. ponda alapján átlátható szervezet.

I0.2. A szerződo felek je|en szerződésse| kapcso|atban felmertilo kö|tségeket maguk vise|ik.

10.3. Vevo tudomásul veszi, hogy a megszeÍzett Vagyon után vagyonátruházási illetéket kellfizetni.

10.4. Fe|ek a Polgáľi Torvénykcinyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárják mind eladó. mind vevő
fe ltű no értékar ánytalan ságon a lapu ló eset l e ges m egtá m ad ási j ogát.

l0.5. Eljáró ügyvéd Íájékoń'atja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzésérol és megakadźilyozáséró| szó|ó 2007. évi CXXXVI. törvény rende|kezései szerint
azonosítási kotelezettség terheli Felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szerződésben helyesen kerĺiltek rł5gzítésre az á|ta|uk bemutatott szemé|yi azonosító okmányok
a|apján.
Felek je|en szerzódés a|áírásáwa| feltétlen és visszavonlratatlan hozzájźru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró ĺigyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rogzitett adata1kat a
szerzodésse| együtt kezelj e.
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10.6. Felek tuđomásul veszik eljáró ügyvéđ tájékoztatását, amely szerint adataikat az információs
önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 20ll. évi CXII. törvény
rendelkezései szerint kizáro|ag jelen szerződéshez kapcso|ódó megbízás, illetve a
jogszabályokban meghatározotl kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.
Felek kijelentik, hogy jelen jogtigylet nem ütközik a pénzmosás és a terrońzmus ťlnanszirozása
mcae|i\zácátA| Áo ^ono|.ąr14|,,nzÁcĄ.Ą! szóló f007. é,,li CxxXVI. f'ör',énybe.

|O.7 . Vevo a szerzodés megkötéSéve| kapcso|atos eljáľási k<lltségek címén 5.500,.- r.t + Ár.,ą. eljárási
díj osszeget,6.600,- Ft fijldhivatali eljárási illetéket és l.670,- Ft/fő JIIB eljárási díjat a
szerzodés a|áír ását mege lozően megfi zetett.

10.8' A szerződő felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés
me gköt é sére és a|áir ásár a a szüksé ge s f e|hata|mazásokka l rende lkeznek.

l0.9. Je|en szerzodés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rende|kezései megfeleloen
irányadóak.

l0.10. A szerzódés Felek teljes megá|lapodását tartalmazza. A felek között a szerződés előtt létrejött
szóbeli vagy írásbeli megállapodás hatályát veszti. A szerzódés módosítása kizárő|ag írásban
történhet.
A szeľzodés egyes ľendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a

szeľzodés egészének érvénýelenségét. l|yen esetben a Fe|ek kötelesek az érvénýe|en
ľendelkezést ügy|eti akaratuknak és a szerződéskotéSkor fennálló céljuknak leginkább
megfelelő rende| kezéssel helyettesíteni.

10.11. A szerzódo fe|ek jelen Szezodés elkészítésével és e||enjegyzésével, va|amint az illetékes
foldhivata| elotti képvise|ettel . '. . (. ... ..,) bízztk meg, és Iĺeghatalmazzák az illetékes
floldhivatal elotti e|jáľásra is. El|enjegyzo tigyvéd a meghata|mazást e|fogadja.

A szerződő felek kijelentik, hogy a je|en adásvételi szerzodés e|o|vasás és egyező éľtelmezés után,
mint akaratukka| és nyi|atkozataikka| mindenben egyezőt írják a|á.

Budapes,20l6

.. Budapest VIII. kerĹilet Józsefvárosi
onkormány zat elađő megbízásábóI elj áró
Józsefuárosi G azdźikodási Központ Zrt.

képviseli:

képviseli: . ' '.

Jelen okiľatot... (. . ) budapestiügyvéd készítettem és ellenjegyzem, Budapest,20l6..

okiratkészítő ügyvéd
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12. számú melléklęt

Osszefoglaló a benyrĺjtandó ajánlat foľmai és tartalmi követe|ményeiről, tíjékoztatís az
át|áthatő szeľvezet fo galnrá ľól

Az aján|atot a társaság képviselóje minden olda|on kézjegyéve| köteles ellátni.

Az aj tn|atnak folyamatos sorszám ozá s sal kel l rendelkeznie.

A borítékon nem szerepelhet a benýjtóra vonatkozo je|zés.

Az aján|atot két példányban, kiilön |ezártboritékban kell benýjtani, az egy1k példányon feltüntetve az
,,Eredeti példány'', a másikon a ,,Másolati példány'' szcĺveget.

A boľítékon a következő szöveget kell és lehet feltüntetni: .,Budapest VIII., Bacsó Béla u. |7. szám
alatti telek elidegenítése - pá|yázat,,

Az aján|atot sértetlen borítékban kell benýjtani, sérült, felnyitott borítékot a Lebonyolító nem vęsz át.

Aho| az nincs jelezve, hogy másolat is elegendo, az eľedeti igazolást kell csatolni azajźn|athoz.

Az aján|ati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a kcjvetkezot ke|I beírni: aján|ati biztosíték

Az aján|attartalmát a következo sorrendben kel| összefűzni:

1. Jelentkezési lap

2. Aján|atiösszesítő

3. Eredeti,30 napnál nem régebbi cégkivonat

4. Eredeti aláírási címpéldány

5. A Pp. elóíľásai szerinti bizonyító eľejű meghata|mazás, amennyiben az aján|atot nem a cég
képviseloje írjaa|á

6. Pá|yázati dokumentáció megvásárlásáról szóló bevételi pénztárbizonylat másolata

7. Ajánlati biaosíték befizetéséľol szó|ó igazo|áš másolata ż

8. Nyilatkozat végelszámolásról, csóde|járásľól, felszámolásról

9. Nyilatkozat apá|yázati feltételek elfogadásáró|, szeľzodéskötésrol, ingatlanszerzési képességľő|'
aján|ati kötottségró|

l0. Nyilatkozat adó és adók módjára behajtliató köztartozásrő|; Kiíróval szemben feĺmálló
Í.artozásrő1'

l l. NAV igazolása

|z. Helyi adóigazo|ás (beszerezhető: Budapest Józsefvárosi onkolmányzatPo|gármesteľi Hivata|a
1082 Budapest, Baross u. 63-67 .)

|3. Béľbeadóval szemben fenná||ó tartozás igazolása (beszerezhető: Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. 1083 Budapest' Losonci u. 2., és Budapest JóŹsefuárosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Ügyosztály 1082 Budapest, Baross u' 63-67 .II. em.)

14' Nyilatkozat pénnlgyialkalmasságról

l5. Nyi|atkozat a kézbesítés helyéľő| és a bankszámlaszámról

|6. Nyilatkozat át|áthatő szęrvezetró|

l7 . Az adásvételi szeľződésse| kapcsolatos észľevételek, módosĺtási javaslatok

Ô"t,



Atlátható szervezet:

A 201 l. évi CXCVI. tv. 3. $ rendelkezései alapján át|áthatő szervezet:

1. ótlátható szervezet:

,) az á||am, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat,
a társulás, az egyházijogi személy, az o|yan gazdálkodó szeryezet, amelyben az á|lam vagy a
helyi önkormányzat kiilön-ktilön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetkozi
szervezet, a hilťoldi á||am, a kiilfi'ldi helyhatósíg, a kĹilföldi állami vagy helyhatősági szerv és az
Euľópai Gazdasági Térségrol szó|ó megál|apodášban részes á|lam szabá|yozotĺpiacára bevezetett
nyi|vánosan miĺkodő részvénytársaság,

b) az o|yan be|földi vagy külfĺi|di jogi személy vagy jogi szemé|yiséggeI nem rendelkező gazdálkodó
szervęZet, amely megfe|e| a következő fe|téte|eknek:

Ďal tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus ťlnanszírozása mege|őzéséről és
megakadályozásáro| szóló torvény szeľint meghatározott tény|eges tu|ajdonosa megismerhető,

bb) az Euľópai Unió tagá||amában' az Euľópai Gazdasági Téľségrol szó|ó megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Egyĺ'ittműködési és Fej|esaési Szeľvezet tagá||amában vagy olyan
államban ľendelkezik adóil|etőséggel, amellyel Magyaroľszágnak a kettős adoztatás
elkertilésérol szóló egy ezmény e v an,

bc) nem minősüI a táľsasági adóról és az osztalékadóról szó|ó töľvénly szerint meghatározott
e l lenorzott ktilfu ldi táľsaságnak,

bd) a gazđálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint f\%o-os tulajdonnal,
befo|yássa| yagy szavazati joggal bíľó jogi szenlé|1,. .jogi személ1,iségge| nenr ľende|kező
gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és äc/ alpont szeńnti feltételek fennállnak;

c) az a civ1| szervezet és a vízitáľsulat, ame|y megfele| a kovetkezo fe|téte|eknek:

c a) v ezető tisztségvi se|ői megismerhetők,

cb) a civi| szervezel- és a vízitársu|at, valamint ezek vezető tisztségviselői nem át|áthato,
s zervezetben nem rendelk eznek 25%o -ot meghaladó részesedés sel,

cc) székhelye az Európai Unió tagá||amában, az Európai Gazdasági Téľségľől szóló
megá|lapodásbaIr ľész.es államban, a Gazdasági Egyĺittlnűködési ô Fejlesztési Szervezet
tagá||amźban Vagy o|yan á|lamban van, ame||ye| Magyaroľsztęnak a kettős adóztatás
elkeľüléséľől szóló egyezménye van;

9. ruegltatĺźrozó befolyds.. az a kapcsolat, amelynek révén tennészetes személy, vagy jogi személy egy
jogi személynek tagja vagy részvényese, és

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségvise|ői vagy Í-elügye|obizottsága tagjai többségének
me gv á|asztására és vi sszahívásá r a, v agy

b) a jogi személy más tagjaival vagy részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül-.
rendelkezik a szavazaÍok több mint ötven száza\ékáva|:

3. $ (2) Az (1) bekezdés l. pont b) és c) alpondában fogla|t feltételeknek való megfe|e|ésľő| a
szerződő fé|nek cégszerűen a|áírt módon nyi|atkoznia ke|l. A valótlan taftalmú ny||atkozat a|apján
kötott szerződés semmis.
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A MEGBĺzÁs rÁRoyR

terület

I 
ngg1lglĄo' tartozó tu |ajdo n h á n

TULAJDONVISZONYOK
Tu|ajdonos neve: Józsefuárosi onrormaffi
Tu|ajdoni hányad: 1l1

yzések: ELMU Vezetéki 27m2 terÜ|etre

Az ING.ATLAN FŐBB JELLEililzŐI
Kerületen be|Ü|i elhe|yezkedés: csar-nokľ.'egya
ovezeti besorolás: L1 -V|ĺ|-1

..E -g..y9u9!9."9_s í k fo ld te r u ĺet

MEGÁLLAPĺToTT ÉnĺÉx
Fĺĺ lĺcos pl ecl ÉnĺÉx: RLnľlER ÜL e.rłr. (7 ? 3 uĄ:
BBcsÜlT Pre.cr-, FoRGALMI ÉnľÉx:

162 eFĺ/łvĺ2

12s.000.000 -Fr+4P4.

BpnunÁzÁssĺr, nłóo osÍľoľľ PIAcI-' FoRGALMI ÉnľÉľ :

Az anrÉrrrps roRnuI.óľ.q.pĺn. : faft_a3-21

[--BecsÜl,ľ Pncl-

EUF tM F eI s<ĺfokú ingatlan értékbecslo. I gazságiĺgyi Szakér1ő
Master of Science in Real Estate, Mriszaki e]lenőr ,'É., ..M''
Appreal Kolĺár Ingat|anszakértő Kft'
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f LL -\PP\-vąi í\vitđ'i irrBaĹ|afiszai(eiio .Ĺi.I.. Lnegblzásí kapoit a io84 Budapest, VIII. keľület,Béľkocsi utca 32. szám aLatt talá|ható 3a?9| he|ytajzi szamú tulajdoni lapon kívett beépítetlenterület megnevezésű természetben beépítetlen ftĺtáte.rilet lĺt tuĹ;áonĺ neńy"o|l'g"tian becsultpiaci-' foľgalmi értékének meghatároásáľa.

Az ingatlanérté'kelés cé|ja az ingatlan píacĺ értékének rnegállapíĺása.

EľtÉkelt in.satlan: |08.ĺ Btldapest. Vl|ĺ. ker.. Béľkocslsu."'.
ćpĺlIc(.. nlegnevezćsil bcépiíetlen teľü|et

1.1sZAKÉRToI JEtEffi ľpľrlÉs

l.f.1A szAKÉR IVI LAT M

Elemzéseink, véleményeink és következtetéseink kidolgozasa és szakvéleménytinkelkészítése a TEGoVA (Thc European QroyR of Vďueľsí Associations), iľĺínyeivei esajánlásai szerint' valamint a MAISZ (Magyar Ingatlarrszovetség) által összeállított értékelésis{enderdekkel és iľányelveRel cisszhangban tortént.

A sztenderdek és jogszabríIyok uonatŕozásában azértékelés EVS 2003 és EVS 20l2 irrányelveiés 26/2005 (uli.1l) rendelettel módosítoĺ 25a997 ĺvnl'r.l plr,ĺ renaeu elő,ĺ.asai alapján.azok figye|embe vételével és az éľtékelési *oa''...l.Jiu"l. uł".tásával kéizült.

A piaci éĺték az IV SC/TEGo y A zl|fdeÍiníció szeľint:

.A plłcĺ ÉnĺÉ< aza.be.csültossz
géí'.dg!_$9lę!bę!-9gyl.ąĺ!4ldósąca! mutató vevő és epv haila',.tĺęáonŕ mtlÍąĺÁ

Az éĺékbecslés rövidített fonnában készĺilt' amely az éĺékbeesles módszeĺani kellékeit
szűkĺtett foľmában Íartalmazza. A szakértő az ingatlant a megtekintett műÉzaki átlupotu* otulajdoni lapon megnevezett helyiségként értékelte. Az átékbecslés korlátozott dokr.rmenláció
mellett késziilt. amely esetben azt feltételezzrik. hogy meglévő đokumentumol. .t"g*ałĺ.I. uz
élĺékelés céljának elérésére.

A szakvélemény keszítŕÚ e igazo|ja, hogy a ténybeli megállapítások. melyeket e szakvélemény
tafla|ĺnaz, igazak és helytallóak. Javadalnazrłsunk nem ÍĹigg az éĺékelt vagyontargy értékétőt'
semmilyen intézkedéstő| vagy eseménytői. nrely e szakvéleményben ťoglalt"elemzések,
vélemények és következtetések megjeleníĺćse vagy fe|haszná!ása eredményekéllt j<ĺhet létre' A
szakvéleménybenfoglaltakatkorlátozofeltételekhataroljak. :

Az ćltékelćs piaci foľgaimi ćĺćk mcgállapítása céljábói készült. A silakvélemény a Ptk.86.$ (I-
4) bekezdése atapjan torvénnye| véĺlett szellcmi a|kotás. A szakvćIeményt más céIra felhąsználni
nem lehet' A dokumentum reszei vagy egésze nem hozható nyilvánosságl.a a készítő el<ĺzetes
irásbeli jóváhagyása nélkül. Az éľtékelés éľvényessége 90 nap' a szakvéleményben rogzite1t
feltételek fi gyelembevételével.

ĺ
Ü,7/
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Apprcal Kol|ár tngat|anszakértö Kĺi' Tel. / Fax :1Ą| 27 73. Ą|3 .I0 
20 E-maíl: kollarz'líllĺlnIinę.511 ;
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Az EVS 2003 útmutatója az értékelésére vonalkozóan az alđbbi ťłtmutalđst aĺIjo:

GN 1.02
Az érléktlőnek tekinĺetbe kell vennie az intenzívan ircinyíhĺt befekteĺĺj,,;ek és fejteszté.si
tcrtłIetek ,,érzékenysĺłgét,,, ,-alaminÍ tl k()zos váItalknąsok és epéb par|neri sierződések
meglétét (lásd: 1] útmutató). Íg, annak ellenére, hog1l léuzĺk osśzehąsonlíĺhaĺósag a
befektetési célokból tÓrĺénÍ łértékelések megkozelítése krjzotĺ (B. szabvány) jellemzően nemąz osszes poľtfolió (és néha eg/ sem) tekinthető befekĺetésnek, és azok cu
előfeltételezések amelyeket az érlékelĺí hasznólĺ lényegesen befotyásolni .fog.ák az
értékzt.,,

''Speciľźtís mlisząki ićs danési ismereĺek

GN1.t)3 ' *

Az értékelőnek speciĺźlis és széle's körű műszaki és dontéshozói képességekre van sdłksége
ahhoz, hog eI tuđja végezni.fejlesztési' területek érÍékeĺését, és az ilyen ćrtékelésekeĺ csąk
akkor lehet végrehajĺaní. ha ąz értékelĺÍ rendelkezik a szüksége.ľ kompetenciuva!. Nem
helyénvaló, az iig,ýěl vélenényere ĺamaszkodní, ,.iko, piaci lór!ékeléseket visz véghez.
nég ĺlkkor :;em ha, az érĺékelés alapelve a használati érték megĺillapításą.,,

,, K iil ö n te g es 1fe lÍéte le1és e k,, :

GN 1.01
Á kiiĺiinĺeges leltětelezćsek alkalmazhalóságđt kivételes körťilmłlnyek indokĺ:ljdk pćIdául
úľaiónlal elindíĺúsa vag nlegvédése, anrcly eĐ) javasolĺ ,ĺ,ásárlashoz vctgy
összeolvadáshoz ktl1lcsolódik. Ha az értékelő .feladata' hogy:" l,tistÍrĺúskor véĺelnéiyĺ
J.ormaljon a portfolió vagl egledi ingaĺlan poĺenciáIis értékérőĺ, ez olyan.feltúĺelezések
ĺĺlkalmazĺtsáĺ indokolhatja, amely nlós kĺjrtilmények l<izólt nem lenne helyes. Íp, olyan
.feltéĺelezéseket lehet tenni, amelyek az adott piaci kÓrtilmények kazdu nem várhątók az
érĺékelőtől, bízalni katelességének glakorlása során, kivéve a ktilanleges érdekettségű
vdsárló fulönfelkérése esetĺlben (ósd' S a.a| ,,

,.GN 4.05
Á kült)nleges Jéltevések nem (łZ! jelentilc hog1ł a pĺaci valósóglt gtlndatĺanul 'figlelmen
kívúI hag$a, és rl kulanleges korülmények kozött is érvényesnek és./bntosnuk kelt lennia.
Adodhatnak o|yan korĹilmĺjnyek amelyekben az értćkcĺłinek inlcabb vis.sza kell vonulniĺt,
inkábh, mintĺlogł megkockázlassa az ug{él .fělrevezeté',;ét, Áz éľtékelĺjsnek' ezekben az
e,.;elekben is köte\ező része a piaci érték alapjón megálĺapított érté'kkovetkzztetćs. Nem
létealek olyan |urĺilmények melyek kĺjzöu megengedheĺő lenne a klłlanleges érĺćk
nlérlegbe valĺj beépítése, habár helyet kaphat a konyvelłźs jegyzeteiben, olyan esetekben,
ahol lénye ges kalanb'ség van a kĺ,łlönleges érték és a piaci ér|ék ktjzrÍL

tę

I Apn'ea| Kolláľ tns'at|anszakértő Kft. Te|. / Fax : 34| 27 73,4|3 70 20 E.maíl: kq||ą1;'ĺil-on|inc.hu l| _-.-l-r -._*-_:=_-
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Iiľtđkcll-ingłrtlan: l 0ł|4 Buc|apest. V l tĺ. ker.- Béľktlcsis tlĺca j2.. l.lrsz. rąi.l l ,.kir,ett lakóház, trdvaľ' gaz<laságĺ
len iĺľiilet

GN 1.0ő.
.4 küIönleges feltételezé,selrre legpalłabban a .fal&erületek fejtesztésekor kerülhet sor.
Például ierv*ezési engedélyek megszerezhelő1égé're csak adłiĺiá mérĺéktg Iehet alapozni,
amíg az cÍltalában normali,ĺ piaci ktirĺ)lmények kozat ,feké-ĺelezhető. i, pĺac gs íg *
é r t é ke I ő ĺ e r v e z é s i e ng edé lye k fel té t e l ez és e e s e té n b e ka lkutáIj a :

o az engedély iránĺi kérelem elutasításának kockjzaĺát, annak módját és mérĺéket,.
(iĐ a szĹila.éges engedélyek megszerztźséhez szt)Irséges idő miatti fejĺesztési

késlekedést.
Abban az esetben, ha már léĺezik éľvĺźnyes tervezési engedéIy, ésszerű azl feltételeznĺ,lzogy a kiláIősban Iévő vásár!ó ezt a bizonyos tervet ftoga használni, és iz érĺékelést
ennek megfeĺelően lehet végrehajtani, igl lényegesen kisebb ą kockázat. Ha nem
alkalmazott ilyen engedményelĺłl az éľtćkelő, mert nem vette teńntethe a kedvező
kżrĺilményeket, akkor az értékelésĺ úgl ketl ĺekinteni, mint amelynek eretlmćnye a
h)l ĺnleges fe lt é tcl ezés ek'fił ggvényében val t ozik.,,

,*oox:,,:,"nĺlossággal 
kell łnegfogalmązni ł, u,)ag",,i azokaĺ ĺl kérd,ésekeĺ, amelyek

pć|dául ąrra uz id(íĺartamra vonaÍkoznak, lníg az aĺloĺt helyszín ązonnal bekakazńeĺő
ĺillapotba kerüI' vagl 1ľí819 adott - afejlesztési elképzelés negvulósĺtasáhozsztiks,ége.ľ
_ parcella megvásóroĺhntó' Ha ezek a.feltételezések eĺbuknqk a piac resztjĺźn, akkor iem
.felelnek meą{ 0 mćrlegek.céljóból rcrftnő érĺéketés.ekhez és ennek megfeletően ktilonleges
feltéĺelesések közé kell sorolni őkeĺ.,,

., Á l ka lmazo t t mód^s:zerek :

,'Speciális érték.
GN 4.09
Figlelmeĺ .kell .fordítani minden olyan helyzetre, amelyben .feltételezhető, hogl eg;
speciális éľdekeltséggel bíró yásárló a piaći értéknél lényegesen többet kínúl, Ktvéteiős
esetben az értékelést ezt '/iglelembe véve is el lehet készĺĺeni, de eglidejűIeg mindig et kell
készíteni a tárgli ĺulajdon piacÍ értékét negĺillapíĺó heszámolót.,,

í}
\b

//
.' .!.ĺL/r,/
,3
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... épil|ct.' megnc.ve."sĽbe:Ľľet!|r.n ĺeľü|et

f. t. 
^z 

értékelés a következő információk alapján és koľIátozó feltételekkel készii|t:

l. Az értékbecslés rÓviclített formában készĹĺIt' asne|y az értékbecslés módszertani kellékeit
szükített ťormában tarta|nlazza. A szakértő az ingatlant a megtekintenműszaki állapotbalta tulajdoni lapon megnevezett hasznalaĺú helyiségként értékelte' Az énékbecslés
kĺ:riátozott dokumentáció mellett készült' amely esetben an' fe|téte|ezziik' hogy meglévő
dokumentumok elegendőek az éńékelés céIjrínak eléréséľe' : --

2. Az éľtékelés EVS 2003, EvS 20l2 (Eu.ópai Éĺékelési Sztenclerdek) vagyonénékclési
ťrtmutaĺójának módszertani elveí és gyakorlati szempontjai alapjĺán készuĺí' A szakértő
altalában azingatĺan nyilvántartás szerinti teniletét fogadja el vaiósnak, amennyiben ettől
eltérés történik, azt a szakvéleményben ľészletesen indokolni sztikséges.

3. hz értékelés szemrevételezés alapjĺán tdŕént. A szakéĺő <liagnosztikai, statikai
vizsgálatot rrem végez, ezért nenl észlelhető vagy rejtett hibakért felelôsséget nem váIla|.A fulajdonos rendelkezésre bocsáÍotta az értékbecsléshez sziikséges dok-umentaciót és
informácíókat, azt féltételezzrĺk' hogy a rendelkezésre bocsátoti adatok helyesek és
pontosak.

4. A tulajdonos tájékoaana a szakéĺőt a jelenlegijogállásróI és a tulajdorĺi viszonyról. Az
értékelt vagyontargyra vonatkozó trrlajdonviszonyok tekintetében a tuiajdoni |ap adataira
és a tulajdonostól kapott informáciokra támaszkodĺunk. Feltételeztük' ľ'ogy a tulajdonosi
igény éľvényes' a tuĺajdonviszonyok rendezeilek' illeĺve nincsenek ólyan tulajdoni
rendezet|enségek' amelyek az ingatlan hasalÁlatát' illeĹve a vele való rendelkeześi 1og

. , akadá|yozhatnák.

5. A szakértő nem válla] felelösséget az ingatlannal kapcso|atos jogi természetli
problémakért. A szakértő neln végzett az ingat|anok jogi helyzetére vonatkoz$
vizsgálatoJ<at. A szakéĺő az ingatlant peľ, Teber, igénymentes ingatlan-nyĺlvántartás
szempontjából ľendezett állapotra vonatkozóan értékeli.

I z.z Hr'wszÍNI szEMLa És lnlpoľľĺĺ.: 2016. MÁRcIUs 18.

I

ł 2.3 Fsĺ.ľĺsZNÁL]' DoKUMENTUMoK: I

_l

Az értékelés folyamán megvizsgaltuk az ingat|anral
ľend e I kezésĹĺnkľe bocsátott - következő do kumentumokat:

o Tulajdoni lap (nem hiteles) másolaÍ,
o A tęIek he|yszinrajzą építési övezet.

kapcsolatos - a Megbízó źłta\

[ --.App'."l K"'|ál. l''g"t|.#ké',ö Kft
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| 3.1.1 Az''ľcłrrĺn ounruvp lgľvĺzil:
f---.t--, | '.I.rrBalIąll Kornyeze[e

Kerületi Iokáció Csaľnok ne
vezeti besorolás: Ĺ1-VIII-1

Köm
Infrastruktu.ĺlis'iiaĺottsae. köz'Ń
Mesköze|íthefőséĺ'

-9ĺ!lE"łłl-q[ ľl19É (!g!qłę4ék ł )
ľ.repsżĺńi áiattĺ uąepĺtes

fg!Ls-z'ľt.'gPÉęt.k
azlÍcában mesfelelő

A telek jellemzoi

Közúton' aszfalt út

Utca iellemzöi Rendezeľt

1/1

közel aľakĺ nes'sżös 
.-

Elektromos vĺz, csatonra

A tuIajdon jellemzői, telek- szabá|yozási jellemz$k

TerĹilet
- -;- - Tulajdoni tapon: 773 ń

ś:p!é]yqą4.-9Ľ?9!l'b' .'9I9]Ą
Legnagyobb beépí tenség

.. . saĺok75 %o

sarok 4
Saĺok:l 00%

Leskisebb zcĺldfelület sarok:0oÁ

tpítméjly magasság legk iseb b l6m
23m

A.tulajdon Budapest VII]. keriiletében, a Csamok negyeclben található. A te1ket 3 utca hatáľolja:A Déri Miksa' az Aur.óľa és a Fecske uÍca. A Te|ek ,,L'' alakú, a ,téglalapból a Fecske utcai
oldalon kivesz egy négyszog alakot egy kriltin telek, A telken ELMU traraiaz, található a Déri
Míksa utcai olda|on' Nem messze találhato a Corvin P|áza'
A beépítésijellemzők az alábbiakbal ľoglalhatók cjssze:

- Epítési övezet: L1-uI]-l'
- Telek Alaptenilere:773 mf,
- Szintterületi mutató: saľ.ok:4
. Beépítési%o: térszín felett : sarok:75Yo, térszín alatl; sarok: 1O0%.
- Zöldfelületi mutató: saľok: 0%.
. Épĺtmény magasság: nrinimum:16nl, m,aximum: 23m'

f,,
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lt ingaľ|łrn: ĺ084 Budapest. Vl|Í. ker.. Bérkocsis (lrca -12.. l.lrsz.3479l '.kivctĺ |akóház. trĺ|var. gazdaságí.. 
|rlcgncvczć síi bcurpítut !'.:n teľiilcl

4Jliqi.

Piaci cĺsszehasonlítĺłs: Budapest, VIIi. keľiiletében az ingatlan
hason|ó adottságú telek ingatlanok piaci adataít hasonlítjuk össze.
adja:

kömyezetében elhelyezkedó
Az elemzést az alźĺbbi tźńtáza-t

T Fekvés/utca Funkcil
TenJlet

(mz) Ár íFt'|
Faj|ago.s ár

8.ker. Jlzsef utca telek 864 120 000 000 138 889
8.ker Bérkocsis telek 1184 194 800 000 164 527

Eggę.P9$-g..E9!- Bauer Sándor telek 1036 2'10 000 000 202703
Budapest. 8.ker. csąr.n.q'! r'ęgyęd telek 600 120 000 000 2o0 00Ô
Budapest, E.ker. _ Fecske telek 300 60 000 000 200 000
BudaPęst' 8.ker TolnaiLaios telek 864 ĺ20 000 000 138 889
Budapest, 8.ker Baross utca telek 869 159 000 000 182 969

-a-qÉp€s!'-9-!9Ĺ- Orczv neoved telek 920 150 000 000 163 043
Budapest, 8.ker Kálvária utca telek 1714 280 000 000 163 36'r
Budapest, 8 ker. Aurira telek 277 60 000 000 216 606Ąilu telek 172709
Medián 164 527
Korĺĺqá|t fai|aoos áĺ:

1 65 000

Jéyeg-o-LIgJggps =r.tuť- 165 000
Budapest. ĺ.ker 773 1?'7 sős ôno

5. -Y.3J il' laccsr

Ertéknövelő tényezők:
- Saroktelek (két saľok): + |0%},

Értékcsokkentő tényezok:
- Nem kiszámítható illeszkedési és egyéb veszteségek: - fi%,

Énéknövel ő és éľtékcsot kentö hatĺísok összegz.'ése :'

A Budapest, VIil. keľiilet hasonló jellenzővel, fekvéssel és hasonló beépíÍési jellemztikke|
bíró épÍtési telkek piaci összehasonlító adatainak elernzeséból 82. értéknövelő és
éĺékcsökkentő tényezők összegzćse 0 oń-os korrekciót ad eľedményül. A becsült éľték
szĺmítása az a|źlbbiak szeľint alakul:

A piaci adathalma.z ĺĺsszehasonlÍtó adatok elenrzése a|apján

A l084 Budapest' VIII. kerĹilet' Fecske utcaf4. szám alatti 3479l llelyľajziszźmú tulajdoni

lapon kivett \akiház, udvar , gazdasági éptilet megnevezésii beépítetlen terĺilet ingatlan értéke

keľekítve:

128.000.000.- Fĺ. azaz százhuszonnyolcmilIió Ft.

i)')K 
8
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h]nékelt illgaĺlan: i084 Budapcśĺ. Vĺl l. ker.. Bé'í,crcim

A I084 Budapest. VIII. kerület. BérkocsÍ utca32. szám a|atti34791

tulajdoni lapon kíven |akőhaz,udvar , gazdasági épület megnevezésĺi

ingatlan éÍtćke keľekítve:

vuzrsii bećpitct|cn tcĺü|el
Iakiház' uc|va ľ. gazclasĘT---l

helyĘzi szamú

beépítetlen tenilet

ćpĺilct..

Az adatbázísból kiemelve a leginkább hasonló ingatlanokat az alábbi táblázatban páronkénthasonlítunk összę, az, a|ak, a fekvés, és egyéb jell"*řoI* aapja kuĺrigálunk.

I -ĺf44q:q00,- F t. azaz szĺŁliuszonnégymi I lió Ft.

//ľ
?,.Í //

!/

ł,?, 
,

4.2 Páronké.'tĺ ó.o.t'*o''ľto .l".,lze"

enrÉxrtÉs. plecl
lsszEľasoľÜrÁs

osszeäaso/,'í'ás
szempontjaí Er|6keIendö Ćĺssze.

nasonlltó. 1
Ossze-

hasonlttó.2
Őssze-

hasonlftó.3

Cim,'feloés,
utca

BudapesL V!!.
Reŕi]lel, Fecske

Budapest, Vill.
Fecske

Budapest, Wil-
Tolnai Lajos

Budapest, vilĺ.
Bérkocsis

eezoesÁel rÉnvezix

Ärft)
60 000 000 120 000 000 195 800 000

Korrígált ár 54 000 0u) 108 000 000 176 220 000

Terület (m,)
300 864 1 184

KorrÍgáIt ár (Ft) 180 000 1 25 000 148 834

K orrekc i o s b e épl th etős ég 1,05 1,05

Telek nagysáEa 0,80 1,00 1,05 |

Korrekció, aĺak 1,00 1,10 1.00

Korrekciós, egyéb í,o5 1,05 1,05

Korrekció, Íekvés 1,00 1,00 1.00

P:ľ,y:: 158 760 151 594 172 294

I Haszĺlos terÜlet m2
I

773

Fl GY ELEM BEVETT átlagár (Fumz ) 190 883 mÍnimum 151 594

weatnĺlÉnrÉx Fum,) 124 362363 maximum 172 ?51

w o aĺ t n p Én r É R.kerek ltve (F!/mz ) 124 (n0 000 számtanÍ átlad I 60 883



Ir*r* |08.1 Buc|apest. Vĺ|l. kcr.. Bérkocsis utca j2.. l,lrsz". 3479t ..kivett ĺakóhńz, uJ*.. gazdaságí
.'.. éptllct.. nlcgnevczćsű beépiteľlcn teľü|et

' 

i.ry1,^nn ovÁľ yÉnľ Érr lÉsoľ-4!4ł!@{ĘśT szÁ M ÍTAson Ą",*'i ) * io,".* l
A niaradványéľték számítását az a|ábbi tźlb|ázatban a vár.ható bevételek és viłľható köItsések

koltség-nemenkénti részletezeťtséggel sámítj uk.

Maľadvánvérték számítása:

A fenti kiindulo adatokat és kalkulációkat fe|használva a maradványérték szánítása az alábbi
tźrblázaL szerinti alakul :

Proiect u. 32
város ( cily ) VĺÍI
}lľsz. (lot No.): 3499?
Fejlcszió { devcloper )
Benlházás ( project ) Lakóhaz
Tanácsadó ( consultant Kollar lngatĺanszakćrtö KÍl
Dátum ( date f0t6.03.22

Teleknagyság ( plot size ) 77J.00 lm'?

SZABALYOZAS ( REGULATORY REQUI REMEn-'l'S
)

9g9Pítés-ijclIemZtik 0.']5

Bećpĺĺhcttiség szjnt ĺ-e|ett ( site covcragc trbovc ground ) s79-8

I]eét)ĺtheÍöség szinl a|aĺt ( sĺte cor.cľage bclorv gruund ) r 00% 773-0 m-

Szintęk száma ( number ol'flooĺs 5.00 2 ml
Épületvo|umelr szint Jclctt ( maximum building volumc
abovc gľound ) .: 2 898,8 ntz

Épĺiletvoltlmen szint alutt ( maximum bui|ding volume
belorv ground ) 616 m2

Moximális becnithctôsép' ( total bui|ĺjing vo|ume ) 2 898.8 m'

TERVEZE'ľT lÉľpsĺĺn,ĺÉľY (Peľameters of thc
DESIGNED EUILDING)

Bruťtđ / Gross Ncttó / Net

Összes Lakás + ľs7- Üzleti tcriilcl f 464 f 094 m-

Uzler l. kOliln 0 ml

LAKAS (ĺlzleI néłkül) ? 094

Üz|et elaĺlńs tüilagos (t:t/tn2) 350 000.00

Üz|cĺ (is-szeseĺl (pr) |.łó 604 28l'2j

LAKÁs f 094

E|adásĺ ĺ.ąĺ|aeos Ft/m2 350 000,00

EL.ĄD^S bevćtel ( Ft) 733 021 406.2s

Génkocsibcál|ó eladús 70 000 000

Összgs';cvétel 949 625 687.5A

Korrckció
Ł,L{DÁSI BEvÉTEI, + Tőkecrtékl 6f5 68',1,50 i Ft

/
,- .i.'łO:ĺ 'ł

Jí 5 7./

Tef. / Fax : 341 27 73,413 7A 20r A"*..l Kollár ĺngatlanszake
l--.'-.,--,.,.,

ľtô Kft



Eľtékelĺ ingatIan:

teľĹilet

I rnĺleszľÉsl xol-ľsÉcsx ( DE\,ELoPMENT
ĺ cosTs l

LTeľüieieiőkészÍtes ( ignd preparation )
ttonlts (demolrlron)

TerilIetelđkészítési kiiltség 6sszesen (total Iend
preparation costs)

2 000 000 Fr 0.0 Fťeevség.

2 000 000 Fr

Közmfi fejlcsĺési hozzájárutások (public utility

rvater) 2 000 000 Fr t1
UsatomB (sewage)

Elcktr.omoshálózat (c|ectricity)
. 3 000 000 Fr

5 000 000 Fr

FI

Gáz (sĹs)

U(há|ózat. nyíttléri parkolók
4 000 000 Ft Ft
2 000 000 Fr

Ktĺzmüfejlesztési Hozzájár. Összesen (total of pubkic
utilitv devc|onmenÍ feesI 16 000 000 F'r

Epítkezés neĺtó árakon (building construction on net
base)

alzletek 220 000 F'r Ftlml 2 463.9
rárolók (storage. units) 0Fl FÍ/m] ó l.8
lrodák, ílzletek (ofí.ices. sh Fl/m: 0.0

l Irodák 0Fr Frlm: 0.0
Felszin l|ani szinĺ I 00 000 Fl FtlmI 900,0
Kŕtzlekedö 1stailcasc 0Ft It/ m- 0,0

Í'ssz€sen ĺtota| of bu 632 066 250 Fr

.s3tĄt{LaijgŁ.1golęns]gglfe$I--

.|Eĺe.zJgg!'itęĐ 2,0% ]?_6_{!-]3$ l'(
51atIKlts (slrucluraI enqlnceí} 0-5o/o I 160 33 t-l tsl

5zaKmernähÖk (oth-elr Jpggia]iĐ-- t.()% 6 320 662,5 FI

s.Zgkéľtłii költség -ö.łs-zę-en (tota| of professíonal ľees) 22 lzf 319 Ft

Menedzł-menÍ kö|tségck (mánagcment cosb)
K ivitclczés tb|Í'eyclcte (sire supeľvision) 2,0% l3 00r 325-0 Fr
Műkidési managenlent. irodák (oĺTice overheads)

Erĺékesíĺés (agcnťs fee)
.3"_O!:

l.sYo
r3 00r 32:,0
9 8r2 828.5

l.t

Fr
Maĺketing (maIketinP costs) t.5% 9 8 12 828.s Ft

MenedzsmentköItség összesen (totaI of management
costs) -_ 45 628 307.t FI

Ta ľ tal é kk.éazĺis .Ĺ..s!Ĺ|n-c94.ę !gĐ ó72 |88 5ó8.|t Ftból
Elórc nenl |á|ható ktĺ|tségek (contingeĺlics) 

| 5.0% 3] ó09 428..t Fł
Ta r ta | é kl!ép.zés .pézg: eŁ.$g-t4 e!-cjüĘsg!ÉĐ 33 609 4f8-44 Fŕ

esztés kö|Ísége (cost of 'rst 4f6 304.25 Ft
ćptl|et bruttó alaptcro|etre vetítve (dcve|opmenĺ cost pĚr
gross floo ľ.a-re-a)- -- 243 784-s6 FI 235 089

Fĺnanszĺroz:lsi mulatók (financins inde

Tel. / Fax '. 341 2'l 73- 413 70 20
,í

... ,/
L,:
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ingatlan: |084 Buc|apest. VIl|' keľ.. Bérkocsis utca j2.' !lrsz. 3479| ..kiľ':ľt lakóház. u.|uo.. guo|ooĺgi
cPtiIc t'. mcgnc vozÚ sü bcćpĺtetl(.n tcĺ.ĺileĺ

Bctétj-kamaĺláb (deposit rale oť iľ-eE$I- 2.0Yo
Epĺtkezćsi kölcsÜlr kamatláb (construction loan rate of
inteľąst) 5,00

A|talanos cćlú, tánloBaĺas mentes kÖIcsön kamaĺ|áb (r8te ot.
ínterest ofgeneral loan without subsĺdrJ 6.4%

sajÁt t6ke (ołvn capital) s0.Öy" J75 7t3 t52.1 Ft
Yevőfi nanszĺrozŁs ( fi nancing customer
K{ĺlcsłJn 30 057 052.2 Ft

és ParanciďĹöltsés' ícost of I 300 570.5 Ft
Kam8tköl{scEÍcost of intercst) l0 I 50 285.3 Ft./év

Bevóte|ek és kiĺdások kü|tinbsége (difference of incomes
and exoenses) t97 504 74f-9 Ft

N 0 ._ 10,00/o 75 t42 630,4

M-ĺradók..inget|ĺné|ték (resid ual vaIue): r2236f lrfs FT

AmaĺadvmyértékszámításaaJapjánazértékazalábbiakszeľintalakul:

A l084 Budapest' VIII. kerĺilet' ge,ko"si utca 32. sziím ďatÍi 3479I helyľaj zí szÁnu

tuląjdoni lapon kír,ctt lakóház, udvar , ga7-dasági épĺiiet megnevezésű beépítetlen terület

ingatlan értěke kerekíwe:

I

t-- 122'000.000,- Ft' azŁ!!ĘB!!9!!9gymillio ľ.t. 
I

/
Ü,+!,//

4ľ

Appreal KoIlár lngar|anszakénĺi Kfr. Tel' / Fax ..34| f.] 13, Ą|3 70 20 E.lnail: lnl|it,l-z.iit-oll|ínc.bq j



Enékelĺ ingatlan: l084 Budapest' u.|],|;5:.:':]u*'ľ 
ľľ..,i.. I{rsz. 34.79l ''t.i".tt l"l.oiiaą 

'.ĺ""..**ł.'..gi.czésĺt beépĺĺet|cn tcľilIet

A becsült érték kialakítasanál piaci ĺjsszehasonlító elemzést végeaünk kétféIe
cisszehasonlítással' és maľadványérték szÁmítási módszer szerint kĺizelítetúk az értéket. Apiaci adatok ĺisszehason]ító elemzése és a maradványérték szĺmítása a|apjáĺnkĺjze}ített értékek
szárntani źt|agźú tekindrik relevánsnak és mértékadónak' a módszerck által sámított értékek
át|agát vesszük a becsĺilt éľték alapjául.
A legpontosabb értéket a maradványérték szamítása ad abban az esetben, amíkor megvannak
a beépítés tervei, a pontos eladható tenileti aĺlatok, amelyeket jelen esetben a legjelřemzőbb
építésĺ paraméterekből megbecsťllttink.

Becsüłt piaci.ęÍéŁ

A l084 Budapest, VIII. keriilet, Béľkocsi arca 32. szĺĺm alatti 34791be|yľajzi számĺi
tulajdoni lapon kivett lakóhĺłz, udvar, gazdasági e}ilet megnevezésĺÍ beépítetlen terü1et l/l

tulajdoni hanyadot képezt1 ingatlan éŕéke per, igény és tehermentes, valamint rendezett jogi
és ingat|an-nyilvántartási áIlapoÜa vonatkoztatva, kerekítve:

5. oSsZEFoGLÁ.LÁs

125.000.000,- Ft +,ą1ł6, azaz szazhaszoniĺtmilliĺĺ foľint +

Ivĺegjegyzés: A tervek
éĺékeket.

Budapest, 2016.03.21.

pontosítjak az éľtékesíthető teľületeket és egyben az e|lhezkapcsolódó

'- :

Epítőméĺnti k' Mérnok-kö zgazda
okleveles Ingatlanszakértó' Ma.steľ of Scíence in Rea| Esfate

EUFIM Felsőfokú ingatlan éľtékbecslő,
Appľeď KoI lár ingatl anszakértĺ5 Kft'

MELTEKLETEK:

o Ttllajdoni lap (ncm hiteles) másolat,
o Fotók

rel. l ľax ; :é l 2z zs, ą l3 z0 20 E-nlail: hĺlłJüą!ľ'liljltqfu -.-"l
IJ

ę-.ĺ

łe oŁ,

I Aooreal Kol|ár ĺneatlanszakértö Kft.



rrékelÍ ingĺltlan: ĺ084 Budapest' VIIl. kel., Bć:ľkocsit urca 32., t.trsz' ]47ĺ]l ,.ti*.tt tol.eĺĺii.lut s*i;*a
épület., megnevezésii beé;lítetlcn teńĺIet )

)

(

)
(

ł:

(

)

)

-)

I

s

)

(

>

'l

ł

(

r(

I

)t

,

(

)
I

'ĺ
.l

(

.)
:

; j.. ..r .--'-. 
^ 

-.-,r-,r,. \ .-."a,l^!'..' 
.j\.-.....:..'..ł '..!.Ą'^j'a,\....J'.\.\./.r'r.'\^.'.l'.

)

ĺ
tl 084 Budapest, Bérkocsí utca 32' hrsz' 3479l

tertilet a szzbáJyoztlsi térképen
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A Fecske utcai oldalÁ telek a Bérkocsis-Fecske utca

A Fecske utcai paĺkoló bejfuatA teĺek Fecske utcábóĹ

Telek mellet elekhornos szehćnv



t"

1.Á KAR NE'.r FoItlhivaraI i lnfrlrmáciĺ.ls Rcndsz.cĺ Pase I of 2

Nem hĺteles rulajdoní lap

Bl,üpc . Fńłiĺos }i' n.l'1ä - ..rb..il }bÍ..ici''. }Ĺ1-J:lr

s ąiz:..'Ý'Ň . !i. laol.ĺ u':59 !5l 9 iłl' ĺai..l'; .||5

NemĘtďes hrlajdonilap

N@ bit€le' tul'jÍlui bp . Te13e- mĹtJĺ
i'É.,ĺori' -:.. :z.inl: ii J ;.' .rłj I lłi..' |. i l.,

.3.ď
3

4)
o

a

F

-d

'tt.F
d
6
6.1

ą,.Ą

t
7.

C.dl tí rddwi .. -:

ot)

Sr:.1

D'JoÄr'zsT 'ŕI: I - XB
Be.'t ńru1l.

i. Ä? t.''^:}ěx gilt.l:
Šl!.3BI.ť .t:4toi.

*l:'elóar ág/kr, .l t ńiąn'...ążé ' /

I.REsz 

-

l rJj". kit.t.]é'' .;cí|tiii r.(At....
h: n2 k.tlll iiłi'.+':' kÁt. )gJ

.;.'..ríil l.eirI

B.R ES:]
]. t!..lJidoi! h;:,ęť.d: lii

br'..<y::. hrtśyo}.1ť. :]:'rG:łaí ld:l ů4]i5'ri..,|ĺ

1<r ;-rn: ,1? i- . {ĺi l!''iJTI . }.ý

]o9ül.i 'iŚ ' lul!]dcn6.
nrul \i; Ii.Kg}]. ]'j'{:r','!iN!aÄt
ciĺ: l03J eÚo}ś'zśT (łtlÍ':'r'R. gäřoá. (*'::!-{i?

ltr.nÉŚ7
i b.1 !y'Ĺ F't.:!í':!.. ':ři.]:;it tdôj t :6Ě.,I.,:l)I,',..:'|-

li.:ét. .] )4
: ? -'. í.i,.jsś!u tEľulstE' .''h:átŁo:ó'.r.. $.l]-:U,,'' :: ,

id'

đ.
a
ô
{.t

T

.áJz

ą

't3

t
@
śJ.đ

.4,
{,

.ď

l=

u
Ĺ)

d
Uf

.1

a
o

oz

t ', aĺlł' l: . ''r : TI rl:T

ť.1:cygy=ő h:táio.at' śÍłęŹ. |} r(l(

ŕ(ll(bl. :t'j
Ä (i J! !,/i...uj 3. *:*ł łlrri [ : ó \c::Jt13nr'/..

logorui t .

ńé2: 
' 

..Łts:.+]iiľ''. rE
cí. : lo:'' a<E.trJT J.':!rl. do-.' ' : j '

toIl. l..lt !o: lt: ]04,.jólI..1ji3lIĺ 'Ur

j:t1'frł]r t\.l.ĺ' 'i'łt :;.:'.

at.Á to1'r'd6ł lJP łoi.
hacfoálhatö.

Tt'I"äJD(ilÍl LAP l;ĹGE

Nełn hitďes tulajdoni lap Nem hĺteles fulajdoni lap

'.. :' :ii:l .a:&ÁY! . l i.ifáÉ T' j' l'rib.i l,1řt:. ľ- ľ trlł.r.tá. liłsí.r nłtl

20|ó.0j'|(,. ,,.ĺ ,

/ł8,- ,,,
511p5;'YtľrľrľJ.{akarnct.hL|.itk'l.t/nemhiteIcs tejie55 D.hl.{z sól':id=ű10.l20|(l0..i|6||0]]5io].zÁe|Jrľr..jkircQnrid'..9l804587&fd.1"2|87



L1.uII je|ű zártsorú beépĺtésíi, nagyváľosias Iakóterĺilet épÍtési övezeteinek részletes
előíľásai

22.$

( l ) Az L1-VIII je|ű építési civezetek terĹiletén

a) Az épĹiletek földszinti beépĺtési mértéke _ teremgaľázs, intézményí, kereskedeľmi
funkció létesítése' illetve ezek vegyes a|ka|mazĄsa esetén _ az Ll-VIII-5
kivérelével _ eléľlretia |00%.ot.

b) A felso szintek beépítési méľtéke, a mar meglévö épületek utólagos udvaĺlefedése
- esetének kivételével - nem haladhatja meg az elóírt beépitési mértéket.

c;95 Az epítési ővezpt teniletén létesítendő ĺij lakóházban kiskereskedelmi rendeltetési
egység csak az épület pinceszintjén, fuldszintjén' valamint első emeletén alakítható
ki. a bľuttó kereskedelmi célú szintterület |egÍ.e|jebb l.00o m2 lehet.

d) Az övezetekben |étesíthetö, lakóÍunkciót nern tartalmazo közintćzményi és
szĺtlásjellegű intézmények épiileteinek beépítési nrértéke az 1. számú táblázatban
meghatározott méľtéktől eltéró lehet, fölđszinti beépĺtés elér.heti a 100%-ot'
floldszint fdlötti beépíÍés elérheti a 80 o/o-o|, az LI-VIII-5 jelĺi építési övezet
kivételével.

e)9ó Meglévĺi tetotuir - kizári|ag a meglévo tetosíkok megtartásáVal _ beépíthet,Ó, de az
irlgatlan beépĺtése az 5,0-ös szintĺeľÜleti mutató értékét nem haladhatja meg.

f;97 alapfokú <illkoĺmzĺrryzati feladatokat elłátó inĺézmények esętén az építménymagassáf
l. száľnu tźlblázat szerinti legkisebb éĺékénęk legalább 6,00 méternek kell lenni. A
csatlakoásnál az illeszkedés szabályait ke]l alkalmazni.

ę2)98 ez építési övezetek teniletén a telkek es az építrnények kialakítására vonatkozó
t paramétereket a 1 . számťr táb|ázat Laĺta|mazza'
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