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Budapest Fővĺíros VIII. kerĺilet Józsefuárosi Önkoľmányzat Képviselő-testĺitetéĺrek
Vaľosgazdrálkodrási és Peĺlzĺigyi Bizottsárya 
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Előte1jesztő:JózsefuarosiGaz.dálkodésiKözpoĺtZrt. l .......[..ĺ...sz'napirend

ELÓTERJESZTES
a Vĺírosgazdálkodasi és P€nzügyi Bizottsáry20l7. júníus 7-ei ĺĺlésere

Tárgy: Jayaslat a Budapest VIE. kerůilret Tolnai Lajos utct 26 szám ala'tli ĺn$a{Ian nyilvános,
egyfoľdulĺós pályĺĺzatol ttirténő éľtékesítéséľe

Előterjesztő: Józsefuarosi Gazdálkodĺási Központ Zrt.,Bozsiklstván Péter vagyongazÁá|kodźtsíígazgatő
Készite.fu: Gyimóthy Balĺázs iľodave zľ:t(Q'"ĺ
A riapireĺrdet nyilvános iilésen kell táľgyáĺ"i
Adöntéselfogadásáhozegyszerllszavazattőbbségszfü séges
Melléklet: pźůyázati felhívás

értékbecslés

Tisztelt Y átrosgazdźllkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormanyzat) tulajdonát
kepezi a Budapest VIII' kerület, Tolnai Lajos utca 26. szźtm a|atti,3496I he|yrajzi számu,354 Íŕ alapteľületíĺ
Csarnok-negyedb en ta|ä|lntő ingatlan.

Az ingat|an-nyilvántaľtĺás szeľint a telek kivett beépítetlen terület megnevezésű, építési övezęti besoro|ása: Ll.
vm-l.

: u1.

Az Ónkormźnyzat Yźrosgazd.álkođási és Péĺziigyi Bizottsźrya a 1028/2016. Cx.lo.) számú hatfuozatálbart
döntött arról, hogy páiyźaatot hirdet meg az ingatlan értékesítése cé!áo.ól. A nyilvĺános pźiyázalĺľa beĺrffitott
pźiyźľatok alĘán a tisztelt Bizottság60l2017. (tr.06.) számíhatározatáryal döntött úgy, hogy az IRINGBER
Beruhĺázó és Üzemeltető Kft. ajźĺn|atát nyilvánítja nyertesnek. A pźiyźnat szerinti minimális vételar nettó
7|.070.866.- Ft, a megajĺínlott vételar nettó 80.100.000.- Ft. volt. A nyertes pá|yáző kérelmére a
Varosgazđálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 224120|7. (IV.03.) szźtm/ľ-hatärozatával az adźsvételi szerződés
megkötésére és a vételĺáľ megÍizetésére vonatkozó határidőt 2017. május 7. napjáig meghosszabbította. Az
adásvételi szerződés megkötésére aze|oíľt hatlíridőben az aján|attevőnek felróható okból nem kerĹilt sor. A
páiyáuati kiínís szerint ' ha a szerződés megkötése az ajźn|attevőnek felľóhatő, vag1ĺ érdekkörében felmerült
más okból hiŕlsul meg, ajánlattevő a biztosítékot elveszti. A korábban megfizetett 9'026.000.- Ft árveľési
biztosíték a Kiírót illeti meg.
Fentiek szerint a meghirdetettpályénatoredmeĺrýeleĺrvolt. 

ł

Az ingatlant jelenleg az onkolmán,1zat gękocsĹbeĺáltóként iizemclteti, a telken 15 db be.állóhely találhaÍó,
amelyből 8 db helyre van éľvényes bérleti szelződés. A bérleti szeĺ7Qdégek a|apján az onkormrányzatn' ąk
cisszeseĺr 51.81 1 Ft + ÁFA bovétele száĺmaz.ikhavonta' 1 db beállóheýď mozgtásŔorl áltozott szerĺé|ý r'€szqe
siifizeJési]kötelezettség né'!Ę!1'haszr.p,sít az.onkoĺlaĺáńyzat e'bé'.ĺ.ł-'9..!i's igĺ"śýp^930.nąpos'fetmo.ndĺás!;iffiel
bĺáľmikoĺ megsziintethetőek;'A -béľletŕ-sretzőđések az tdáĺsv"ételi *s-zeĺződ"és .mogkt'tése után .klełĺĺtnek-

felnondasra : ,

lĄz Avant.Immo Kft. által 2O|7. május 29.en aktua1izźit forgalmi érték'becslest, Gódor Ltsz|ćl fiiggetleĺr
ingatlĺrnfo'rgatmi szakértő és ?.a[I. tn{jus z94n jővőůlagyt+. Aż éľtékbecs|ő az ingatlĺrn forgahni e'terct
7|..070:866,-Ft+ÁFAösszegbeĺrál1apítottameg. : ĺ' , ,. ....' ' : ';.' ' .i,''

Mivel az ingatlanĺa továbbra iséľdeld.ődésmutatkoziŁ ezeľt javaso$uttogy a páiyázatismétetteľterťitj
kiínásra" és a minimális vételaľ a forg' ą$j értékloo%-ában kerĹiljĺin mpgbatáúołáfjra.
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Fentiek a|apjźn javasoljut hogy a pályáaatot az onkormźnyzat az aláhbifeltételekÍ<el hirdesse meg:

Apźiyáz,atcéIja: a Budapest VItr. kerület, Tolnai l,ajos utca 26. szźtm a|atti, 34961 hĺsz.-ú ingatlan
elidegenítése.

Aľninimális vételaľ összege: 7|.070.866.- Ft + ÁFA.

Az ajźnlatíbiztosíték összege: 9.026.000.- Ft

A' páiyźuat bkáIati szempontja: a legmagasabb vételĺáŕ.

Az éwéĺyes pźiyźzatravorntkozó kikötés: a páiyázinaklvevőnek váĺlalnia kell, hogy

; a telekingatlan biľtokbaadásźttő| szźtmított 2 éven belĺil jogerős ÉpÍtési 9ngędé|ytszere1
- a tele$ngatlan birtokbaa&ásától śzámított 5 éven beltil tnsaálatb'avételi eĺrgełlélyt szerez,
- a jogerős építési engedély megszerzéséĺrek 60 napot meghaladó késedeLne esďéĺr a kötbér összege

15.ooo.oo0,- Ft; a jogerős haszĺlálatbavételi engedé|y megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme
esetén a kĺitbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségekbanki gararrciaszerződés megkötésével vagy
közjegyzoi letétbe helyezes ú{ján'(eg1ĺüttesen: garanciasznrződés) biztosítandók. A garanciaszerződésben
foglaltak 60 napnál kevesebb késedeleń esetén időaľányosan éľvényesíthetők. Az előzőeken tul felmertilő
késedelem esetén vevő által fizetendó napi kötbér méľtéke 30.000,- Ft.

Javasoljuk továbbá, hogy a hirdetmény a Képviselő-testtilet LI2l2oI7. (V.11.) számu, az Öĺkormáĺyzat
tulajdonában álló ingatlanvagyon haszĺrosítasara, tulajdonjogának źltnlházásttra vonatkozó versenyeztetés
szabźiyalrőI sző|ő határozatában foglaltak szerint keriiljön megielentetésre azza|, hogy a felhívás nyomtatott
sajtóban, ťlzetős hirdetésként nem kerül közzététe|re' de megielentetésre keľül a www.ingatlan.com hirdetési
portĺálon.

II. A beteľjesztés indoka

10o M Ft-os értékhatár a|att a Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult az ingatlarl éľtékesítésével
kapcs o lato s dĺintés me ghozata|átr a.

III. A diintés célja, pénzĺigyi hatĺísa

Amennýben az ingatlanértékesítése megtörténit azza| az onkormányzat bevételre tesz szert. Az értékesítés
az onkormány zat 20 17 . évi költségvetését kedvezően befolyásolja.

fV. Jo gszabályi kiirnyezet

A Budapest Józsefuiárosi onkormányzat vagyonźtről és a vagyon felettí tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
66/2012. (xtr.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 17. $ (1) bekezdésének aa) pontja
alapján a 100 millió Ft-ot meg nem haladó értékű vagyon tulajdonjogának átruháEÁsa esetén a Képviselő-
testĹilet Vłárosgazdĺálkodasi és Pénzngy|Bizottstrya a tulajdonosi joggyakorló.

A Vagyonreĺrdelet 13. $ (l ) bekezdése atapjtĘ a vagyoniiýet tulajdonosi joggyakorl ójái- avagyonügyleti érték
határozza meg; melynek megállapítĺísa során ďblanos forga|mi adó nélkiil számított értéket kell figyelembe
venni.

A versenyeztetési eljáľĺás lebonyolíüísĺának ľészletes szabályaira Képviselő.testĺilet |I2l20L7. (v.11.) szátmű,
az ankor1rlźnyzat hrlajdonaban á1ló ingatlanvaryon hasznosításiár.ą.tulajdoqiogąnak átÍLűázására vonatkozó
verseĺryeztďés szabályairól szóló hatÁroz.ata (a továbbiakban: veÍsenyezt ďéki Sziabźtyzat) az irźmyadó.

A VersenyeztotésíSzabáiyzat.11. ponlia érteŁnébeĺr a nýlvános péÄyáz,atife|hlv'álst kizzćł<ell tenni:
a) a Polgármesteri Hivatal hirdetőüíblájráń'
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b)
c)
d)
e)

Đ,

a.

a Bonyolító tĺgyfélfoga&ásra szolgáló helyiségeiben'
a .Iózsefuáros címií lapbaq
az o. nkormányzat és a Bonyolító internetes honlapjĺĘ
ązo.nkolĺmźnyz.at és a Bonyolító rendelkezésere ál1ó egyéb internetes hir' dďési portáljain'
aza)_ e) pontban foglaltaktól tulmęnően aKiíľó diintése szerinti mĺás he'ýeĺl" illétve módon.

A V'ersenye'4etésiSzabźiyzatl2.pontjaszerint apźiyálzatifelhívasról szóló hirdeĺ1éĺryeket legďább 15 napra
ki kell függeszteni

Fentiek alapján kérem a Tísztelt Bizottságot, hogy azingatlan elidegenítésével kapcso|atospźiyérĺat kiínísráľą
és a pźiyávat feltételeire vonatkozó döntesét meghozni szíveskedjeĺr.

Httőrozati javaslat

. . '.../2017 . (VI.07.) számú Yźrosgazdälkodási és Pénzügyi bizottsági hatźtrozat:

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru|a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca 26. szźtm a|attí,3496lhľsz.-ú, 354 Írŕ alapteľületű
telek nyilvános, eryfordu|ős pźiyázat útj án történő értékesítéséhez.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdźůkođátsi Kĺizpont Zrt. vagyongazďíIkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . jtnius 7.

2.) elfogadjaahatźrozatmellékletét képező, a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca 26. száma|atti,34961
hĺsz.-ú, 354 Íł alapterületíĺ telek értékesítéséľe vonatkozó p áiyáľ:ati felhívást az a|źbbi feltételekkel.
a.) a minimális vételar: 7I.070.866.- Ft + AFA,
b.) az ajźn|ati biĺosíték összege: 9.026'000.- Ft
c.) a pźiyźzat bírźůatí szempontja: a legmagasabb megajánlott vételrár,
d.) apźůyázónalďvevőnek vállalnia kell, hogy

da.) a telekingatlan biľtokbaadźsźúó| számított2 évenbelüljogerős építési engedélý szerez,
db.) a telekingatlan biľtokbaadásától számitott 5 éven beliil használatbavételi engedélý szerez,
dc.) a jogerős epítési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér

ĺisszege 15.000.000,- Ft; a jogeľős használatbavételi engedély megszeľzésének 60 napot
meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kĺitelezettségek
garanciaszerződés megkötésével biztosítanđók. A garanciaszeľződésben foglaltak 60 napnál
kevesebb késedelem esetén időarĺányosan érvényesíthetők. Az előzőeken tul felmeľü|ő
késedelem esetén vevő által fizetendő napi kötbér mértéke 30.000,- Ft.

Felelős: Józsefurĺrosi Gazdźlkodátsi Kö4pont Zrt. vagyongazdálkodrási igazgatőja
IJatándő: 20|7 . jttĺlus 7 .

3) a páttyárati felhívást a Képviselő-testĺilet 112/2OI?. (V.11.) számrű hatfuozatŕnak (Versenyez.tetési
Szabáiyzat) 11. pontjĺában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros VItr. kerĹila Iózsefutáĺosi
Polgármpsteri- Hivatala hlĺdetőftźb|,á!,án, a Józsefuĺáľosi Gadálkodráśi Kĺ|zpont 

.Zlt. (Bonyolít'Q

.' .ti-g'y$']-fý*s.a{$ľ.-'^lg?ĺtó !i9ýis9gjĘeq(ĺ.ę1ęp-hebéiń),'aJ.ó'15-e-{vá1o.s-g.ľ.'T.-!i:bg1yi:l4pJ,ąľłK.o..ĺiko-đet11{4!
és a Bonyolító honlapjrĘ továbbá az onkormĺányzat és a Bonyol"ító szĄaqýa elér.hető k<iltségmentes
hirdetési feliileteken' egyéb rendelkezésrę ä|1ó ínternetes hirdetésí'porĺálokou.kell közĺzéteĺni.

Felelős: Józsefulíros i Gazdáúkodźĺsi Kii4pont Zĺt. vagton$azdálkođás i igazgatőja
Hatĺíľidő: 2017. jriníus 9.
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4.) felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t,hogy a versenyeztetési eljarást bonyolítsa le, és,a

PáIy67u1 eredmtnyére,vonatkozó javas|atźú' terjěssze a Yźrosgazdalkodási és Pénzügyi B;izottság eIé

jővőhagyäs oéIjálbći.

':
Fęl ęlős: Józsefu áiosi Gazdĺálkodĺĺs i Kőąoú Zrt. vagyong.Lzdálko dźsi igazgatőja.

ř'Iatĺáridő:20|7..szsptú'ber.30. '' ]''' ' .

,':
A döntés,vé gebffiqĺt:ĺegłS szewez'et|e.rység:-'Józs. fuĺáľosi cazaalĺ<oaĺsíKö4point7-ĺ.. .. : :.

- .i1.-. a a ,:a. ?

A lakosság széles.köľét érińtő di'ntések esetén az e\őtefiesnéś előkészítőjének javasĺata,aközzététel.módjára:

a honlapon

Budapest, 2017. május 30.
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4

go".ŕ[a Péter
v agy ongazdálko dási igązgatő

e' VÁľ.oscazDÁĹKoDÁSI És PÉNzÜcv
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Pá.ilväzalti felhívás

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat a Képviselő-testtilet ....12017 . (VI. 07.)
szźtmű hatánozata alapján nyilvános ptiyázatot hiľdet a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos u. 26.
szálm alatti, 34961 hľsz.-ú, 354 fiŕ alapteľületíĺ ingatlan éľtékesítésére.

|. A pőĺ|y őzati felhívás közzététe|e

A pźůyźľ;ati felhívást a Kiíró a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal
hirdetőtáb|áján, a Bonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefuáľos címiĺ helyi lapban,
az onkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az onkormányzat és a Bonyolító számára
elérhető költségmentes hirdetési feltileteken, egyéb rendelkezésre álló internetes hiľdetési poľtálokon
teszikozzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljrárást arrnak bármely szakaszában indokolás nélkÍil visszavorľri,
és erľől köteles hiĺdetméný kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljárás visszavonása esetén _
amennyiben a dokumentáciőt az ajánlattevő ellenérték fejében kapta meg * a Kiíľó köteles az
ellenértéket visszafizetni. A pźiytnati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más
esetben nem ťrzeti vissza.

2. Apáiyánatĺ kĺíľás adatai

Apá|yázat kiírója:

A' p á|y ázat bonyolítĺój a :

Apáiyáuatjellege:

A pályázat célja:

A páiyázlti dokumentáciĺó
bocsátása:

Az ingatlan minimálĺs véte|áraz

Az aján|ati' biztosíték łisszege:

Az ajőnlatl bĺztosíték beÍizetésének
számlaszám:

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosl
onkormrányzat (IO82 Budapest, Baross u. 63-67.)

Józsefuárosi Gazdźikodźtsi Központ Zrt. (1082
Budapest, Baľoss u. 63.67 .)

nýlvános, egyfordulós pźiyázat

tulaj donj o g źtruházás (elidegenítés)

rendelkezésľe 50.000.- Ft + ÁFA

7I.070.866,- Ft + AFA

9.026.000,- Ft. Az ajźtĺúati biztosíték befizetése
csak magyar foľintban teljesíthető, éľtékpapíľral,
garanciaszerződéssel, zá|ogfźrggya| nem
helyettesíthető.

módja' źúutal'ás, a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ
ZÍt. K&H Banknál v ezętett 1 0403 3 8 7-00028 85 9-
0000000ó szétmló száĺn|ái ára

^z 
ajánlati

hatáńdeje:

A' páiy őzatok leadásának hatáľÍdej e :

A' páily ánatok leadásának helye

bĺztosíték beérkezésének 2017. július 7. (péntek) 2400 óra. Az ajánlati
biztosítéknak a megielölt hatáľidőig a
b ankszźmlár a me s kell érkezni ę.

2017. július 10. (hétfő) 1000 óra

Józsefuárosi Gazdá|kodási K<izpont Zrt, 7083
Budapest, Őr u. 8. Elidegenítési Iľoda
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A pőiyáuúta| kapcsolatban további
infoľmácĺó kérhető:

A pá|y ázattal éľi ntett i n gatla n megtekĺn thető :

A' pá.Jy á.zztok bontásának időpontj a :

A pőiy ázatok bontásának helye :

A' páiy ázat eľedményét megĺíllapító szeľvezet:

A páůyánat elbírálásának hatáľideje és a
váľható eľedményhirdetés:

Ä' páiy ánati elj ĺĺľás nyelve :

3. A' pőiyánattal éľintett ingatlan:

Címe:

Ilelyrajzi szíma:-

Jellege:

Telek alapteľülete:

Ktizmĺĺ el|átottsága:

Teľhei:

Józsefuárosi Gazdálkodasi Központ Zrt.
Elidegenítési kodáján

Tel.: 06-1-216-6961

2017. június L2. és 2017.július 7. között előzetes
időpont eryeztetés alapján. Időpont egyeztetése a
Józsefuárosi Gazdálkodĺási Központ ZÍt.
onkoľmány zati Hźpkeze|t5 kodáján lehetséges
(1084 Budapest, Tavaszmezó u.2., Tel.: 06-1-
21 0 -4928' 0 6.ĺ -21 0 4929)

2017. július 10. (hétfő) 10l0óra

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 1083
Budapest, Őľ u. 8. I. em. táĺgya\ó. Az
ajánlattevők a pźiyźnatok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Főváros VIn. keľület Józsefuáros
onkoľmányzat Képviselő-testiilete

2017. szeptember 10.

filagyat

Budapest VIII. keľület, Tolnai Lajos a.26.

3496r

kivett beépítetlen terület

354 Ír:ŕ

összközműves

8 m2 nagyságú területre az ELN1.Ű ÍI^Lozllrĺ
Kft' javára vezetékjog került bejegyzésre az

ingatlan-nyi|vántartásba, az ingatlan jelenleg
gépkocsĹbeállóként haszrosított, bérleti joggal

terhelt, a Magyar Államnak és Budapest Főváros

onkormányzatźnak elővásárlási joga var:ľ az

ingatlan egyebekben per-, teher- és igénymentes.

Az ingat|anľa vonatkozó részletes adatokat a pźůyźtz:ati kiírás mellékletét képező ingatlanforgalmi
szakvélemény tarta|mazza. Az ingatlaĺ övezeti b esorolása : L 1 -Vm- 1 .

Kĺíľó felhívja a Íigyelmet, hogy

a nęmzeti vagyoĺľól sző|ó 20|1' CXCVI tĺirvény 14. $ (2) bekezdése a|apjźn aMagyaĺ Allamot
minden elővásárlási jog,jogosu|tat mege|óző elővásárlási jog illeti meg. Az e|ovásárlási jog
gyakorlására a Magyar Allam részére fennálló batárido az e|ővásárlási jog gyakorlásĺára felhívó
értesítés postara adásĺának napjźtő| szźlmitott 35 nap'
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- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkoľmányzatok tulajdonba adźsźtő| sző|ő |99|.
évi XXXIII. tv. 39. $ (2) bekezdése a|apján a Budapest Főváľosi onkoľmányzatnak elővásárlási
joga van.

Eladó az ingat|ant a fent megjelölt elővásĺárlási jog jogosultjának elővásár|ási jogľól lemondó
nyĹ|atkozatának kézhezvételétől, illetve az erte rendelkezésľe álló hatĺáridő leteltétől, vagy a teljes
vételar beérkezésétől számított 15 munkanapon belül adja vevő biľtokába, attól fiiggően, hogy melyik
történik meg később. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak báľmelyike élni kíván e|ővásárlási
jogával, űgy az adásvételi szerződésazelovásár|ásľajogosult ésaze|adő közöttjön |étre.Ez esetbęn a
befizetett ajanlati biztosítékot eladó a nyilatkozat kézhez-łéte|étől számított l5 napon belül visszautalja
a pźůytnat nyertese részére. A befizetett összeg utrán elađó kamatot és bármely jogcímen igényelt
kĺiltséget nem fizet.

A vételár banki hitelből történő megfizetése esetén a bitokátruhánás a véte|ár eladóhoz történő
megérkezését követő 15 munkanapon beltil - előľe egyeztetett időpontban - történik.

4. A'páiyázat célja, taľtalma

Az elidegenítésre kerülő építési telek a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefurárosi onkormányzat
kizarólagos fulajđonát \épezi, elidegenítésére a ĺemzeti vagyonról szóló 2011'. évi CXCVI. tv., a
Budapest Józsefuárosi onkormĺányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáľól
sző|ó 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati ľendelet, valamint a Képviselő-testület I|2l20I7. (V. 11.)
szttmű hattrozata (Versenyeztetési Szabályzat) vonatkozik.

Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevĺĺ a véte|źtrat

- egy <isszegben, vagy

- banki hitel felhaszná|ásźpa|

egyenlítse ki.

A nyertes ptiyáző kóteles a ptiyázat e|birá|ásźről szóló értesítés kézheméte|ét követő 15 munkanapon
belül adásvéte|i szerződést kötni.

Vevő a vételár

a) egy összegben történő megfizetése esetén - az ajtn7ati biĺosíték összegével csĺjkkentett - vétetźtrat
az adásvétę|i szeruodés megkötését követő 60 napon belül köteles az eladónak megťĺzetĺi,

b) a véte|áľ banki hitelből történő kiegyenlítése esetén, az źiÍalra megajánlott véte|źtr - ajánlati
biztosíték összegével csĺilĺJ<entett - 50%.źLt a szerzodés megkötését követő 60 napon belül megf,lzetni.
A fennmaradő 50%o kiegyenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely teljesítésére - a Budapest
Fővárosi onkormányzat, va|amínt aMagyar Állam elővásáľlási jogának gyakorlásara rendelkezésre
źůl'ó hatátidó letelteről szó|ó értesítes kézhezlłéte|étó| számított 45 munkanap á|| a nyertes aján|attevó
rendelkezésére.

A vételáľ megfizetéséľe vonatkozó határidő nem hosszabbítható meg. Az ajánlatibiĺosíték foglalónak
minősül.

Az ingatlan biľtokbaadásának időpontja: az elővásárlási jog lemondásara vonatkozó nyi|atkozat
kézhez-,léte|étől, illetve a teljes véte|źr beéľkezését követő 15 munkanapon belül, attól fi.iggően, hogy
melyik történik meg később.

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevőt terhelő kötelezettségek:

a) a telekingatlan biľtokbaac|ásától számított 2 éven be|tiljogerős építési engeĺlélyt s7.ere7,

b) a telekingatlan biĺtokbaadásától számitott 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélý szeÍez,

c) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbéľ összege
15.000.000,- Ft; a jogeľős haszná|atbavételi engedé|y megszerzésének 60 napot meghaladó 
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késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki
gatanciaszerződés megkötésével, vagy közjegyzői letétbe helyezéssel (a továbbiakban:
garanciaszerződés) bizosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb
késedelem esetén időarányosan éľvényesÍthetók. Az előzőeken tul felmeľi'ilő késedelem esetén
vevő által fizetendő napi kötbéľ méľtéke 30.000,- Ft.

Az adásv ételi szerződés megk<ĺtésével kapcsolatban felnreľülő költségek:

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

- 5.500'- Ft + ÁFA eljaľásí díj,

- 6.600,- Ftlngat|an/igylet ťoldhivatali eljaľási illeték A Kiíró felhívja apá|yázők figyelmét, hogy a
véteItratÁFA tęrheli.

A Kiíró kiköti továbbá, hogy

a) a nyertes ajźn|attevő visszalépése esetén jogosu|t a versenyeztetési eljĺárás soron következő
helyezettjével szerződést kötni,

b) jogosult arra, hogy a veľsenyeztetési eljarást eredménýelerĺrek nyilvánítsa,

c) szĺikség esętén az ajźn|attevőto| az ajźn|aÍ. lényegét nem éľintő technikai-formai kérdésekben
írásban felvilágosítást kéľhet annak előrebocsátásával, hogy az ajźn|attevo ezze| kapcsolatos
írásbeli vtůasza semmilyen formában nem eredményezhętí a versenyeztetési eljárásban tett
aján|atábarl megfogalmazott feltételek olyan megvá|tozásźlt, amely az étékelés soľán a beérkezett
aj ánlatok sorrendj ét módosítaná.

Az ajátnl.attevő tudomásul veszi és elfogadja' hogy a Kiíľó

a) az aján|attételi hatáľidőt indokolt esetben ery alkalommal meghosszabbíthatja, amit - az indok
megjelölésével - a Kiírás közlésével megegyezó helyeken, az eredeti benyujtási hataridő lejárta
előtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjelentetni;

b) jogosult az aján7attételi felhívását a versenyeztetési eljarás bármely szakaszttbarl indokolás nélkiil
visszavonni azza|, hogy eľľől ktiteles a kiírás közlésével megegyező módon hirdetméný
megjelentetni,

c) a pá|yázati biztosítékot a kiírás visszavonása, az e|jźtrás eredménýelenségének megállapítása
esetén, illetve _ az aján|atok elbírálását kovetően _ a nem nyeľtes ajánlattevők részéľe 15
munkanap on b elül v isszaťĺzeti,

d) az aján|ati biaosíték utan kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetési hatáľidőt elmulasztja,

e) a nyeľtes ajánlattevő esetében a beÍizetett biztosítékot az ajtn|attevő źůta| fizetendő vételĺáľba
beszámitja,

Đ nem fizeti vissza a nyertes által teljesített biztosítékot, ha a szeruődés megkötése a nyeľtesnek
felróható vagy érdekköľében felmerült okból hiúsul meg. A vevőnek felľóható ok az is, ha a
vételárat banki hitel felhasználásával kívánja kiegyenlíteni' de a banki hitelt határidőben nem
kapja meg, vaw az a fizetési hatĺáridő napjának f4 ôrźńgnem érkezik meg eladó bankszám|á!źra.

5. Az ajánlat benyújtásának előfeltételei

Az aján|at benyújtásának elengedhetetlen feltétele az aján|ati biĺosíték hataridőig t<jľténő befizetése'

A Kiíró az ajźnlati biaosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, az e|jtľźs eredménýelenségének
megá||apitźlsa esetén, illetve _ az aján|atok elbíľálását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők részére
köteles 1 5 munkanapon belĹil visszafizetni.

Apáiyźnaton való részvételtovábbi előfeltétele, hogy azajánlattevő megismerje apá|yánattárgĺáť', az
ajtn|attéte| feltételeit - vagyis apá|yázati dokumentációt - és aztmagáranézve kötelezőnektekintse.
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A nemzeti vagyonról szőIő 2011. évi CXCVI. ttirvény 11. $ (10) bekezdése a|apjźn a pźiyázaton csak
átláthatő szervezet vehet részt.

Az ajźtn|at benyújtási határido |eteltét követően ajánlatot a Kiíľó nem vesz át.

6. A' páĺ|y áĺzaton tiiľténő részvétel feltételei

Az aján|attevo részt. vehet a pźůyźaaton amennyiben

a) az ajful7atí biĺosíték <isszeget határidőben megťlzeti, és az beérkezik a Kiírő által megjelö|t
bankszźĺĺl7źtra,

b) az aján|atok leadásának hataridejéig az ajźĺ:Jatźft benýjtja.

7. Az ajőn|at tartalmĺ követelményei

Az ajźn|attevőnek

a) az ajźn7atbaĺ közölĺrie kell a nevét/cégnevét, lakcímét/szélĺ*relyét, adószźtmźú/adőazonositó jelét,
cég esetében cégsegyzékszźlmát, képvise|őjének nevét és elérhetőségét, bankszám|a számat,
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b) az ajźtnlathoz csatolni ke|I az aján|ati biztosíték befizetéséľől szóló visszavonhatatlan banki
átutalást v agy a bankszámla kivonatot.

c) az ajźn7atban nyilatkoznia kell arról, hogy váI|aLja a Pá|yázati dokumentációban, illetve
mellékleteiben |eíľt szeľződéskö'tési és egyéb feltételeket'

d) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozóan a20I5. évi cxLn. törvény 62. $ és

63. $-ban foglalt |<lzárő kĺirülmények nęm állnak fenn.

e) az ajźtnlatban nýlatkoznia kell arról, hogy adó és adók módjára behajtható koztartozźsa nincs. E
nyilatkozat mellé kell csatolnia a NAV igazo|ásźi arról, hogy nem áll fenn köztartozása.

Đ az aján7atbaĺ nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben bérleti díj tartozźsa nincs, továbbá a
Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az ajtniatához csatolni kell a társaság 30 napnáI nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
képviseletére jogosultak aIáńrtsi címpéldányának eredeti pé|dányát vagy hiteles másolatát.

h) az ajźn|atban nyilatkoznia kell aľról, hogy nem áú| vége|számolás alatt, ellene csőd-, illetve
felszámolási eljáĺás nincs folyamatban.

Đ az ajánlatban nýlatkozrria kell arľól, hogy a nemzeti vagyonról szőIő 2011. évi CXCVI. t<irvény 3.

$ (1) bekezdés 1. pontja szeľint át|źthatő szeľvezetnek minősiil.

Az ajźn|attevőnek a pźĺlyźnati eljárás soľán benýjtott ajźnIatźú' továbbá az ajźn7at mellékleteként
benyujtott valamennyi nyilatkozatźú cégszeru aláíľással kell ellátnia. Cégszeriĺ a|áíräs soľán a cég
képviseletéľe jogosult szemé|ylszemélyek a táľsaság kézze|, vagy géppel írt' előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve aIá nevétlneviiket önźi|őan/egyuttesen írjďíĺ1źtk aIá a hiteles céga|tĺĺási
nyilatkozatuknak megfelelően.

Az ajántat benýjtásával egyidejű|eg, aján|attevő jogosult a pźiyźnati felhívás mellékletét képező
adásvételi szerződés tervezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló
javaslatok megtételére annak tudomásul vételével, hogy ezeket a KiÍró nem kĺiteles elfogadni.
Ajánlattevő köteles nyilatkozatot tenni aľľa vonatkozőan, hogy a páiyźaati fe|hívás mellékletét képező
adásvételi szerződés tervezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítĺási vagy kiegészítésre irányuló
javaslatok kiíró általi elutasítása esetén is ferľrtartja ajźtnlattt.

Amennyiben az ajánlattevő észľevételei, módosítĺísra iľányuló javaslatai a versenykor|źńozźs ti|a|mźlba
ütközőek' vagy eryébként jogsértőek, úry azokat a Kiíľó mérlegelés nélkül kdteles e|utasítani.
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Hiánypótlási eljárás soľán a páIyázall felhívás mellékletét képező adásvételi szerződés teľvezetekkel
kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészÍtésre irrányuló javaslatok megtételére nem kerülhet
sor.

A Bonyolító ajánlott, téľtivevényes |evélben, határidő kittĺzésével felszólíthatja az aján|attevót az
ajáĺlJattal kapcsolatos formai vagy tarta|mi hiányosságok pótlásara, amennyiben a szi.lkséges
nyilatkozatokat, igazo|źtsokat nem megfele|ően, illetve nem teljes könĺen csatolta. Amennyiben az
ajźn|attevő a felhívás kézheméte|ét követően az abban megjelölt hatáľidőre alllźnyt nem' vagy nem
teljes köríĺen pótolja, rigy ajźn|ata a hiánypótlási határidő elteltének napját követő naptóI
éľvénýelennek minősü|, és apźiyázat további részében nem vehet részt.

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokľól, a hiánypót|ási hatĺáridőről
egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatrń az összes ajĺánlattevőt.

A hiánypótlás nem terjedhet |<l az ajfu.iat módosításiára.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az aján|attevó aján|ata érvénýelennek minősü|,
amennyiben

a) az ajźn|ati biĺosíték összege a pźiyáľ;ati kiírás 2. pondában meghatározott hatĺáridőn belül nem
kerül jóváírásra a Kiíró bankszáĺllLájźn,

b) nem jelöl meg vételárat.

Amennyiben ajánlattevő nem jelöli meg a véte|ár megfizetésének móđját, Kiíľó úgy veszi' hogy azt az
adásvételi szerzodés megkötéséig egy összegben fizeti meg.

8. Az ajĺínlat foľmai kłivetelményei

Az aján|attevőnek aján|atźú egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, feltüntetve az
adott példányon az ,,Eredeti ajtlnlat" és ,,Másolati ajźn7at" megjelölést, melyeket ktilön - kiilön
sértetlen. lezfut borítékban kell benvĺjtania. A példanyok közötti eltérés esetén az eredeti példány
érvényes.

Az ajźnlat első oldalan kell elhelyezni a megfelelően kitöltött ,,Jelentkezési lapot'', a második oldalon
a kitöltött ,,Aján|ati összesítőt'', különös tekintettel a megajánlott vételáľ és megfizetési módjának
megjelölésére. Ezt követően kell elhelyezni az aján|ati felhívás mellékletét képező értelemszerűen
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7 ' pontbaĺr rész|etezett valamennyi dokumentumot. Az
aján|attevőnek közölnie kell a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét)' ahová a pźůyź.z;ati eredmény
kĺizlését kéń, továbbá azt a bankszámlaszámot és a bankszámla kedvezményezettjének nevét illetve
más azonosítóját, ahova az aján|ati biĺosíték (btnatpélu) visszautalásźLt kéÍl, amennyiben nem
nyertese a páIy ázatnak.

Az ajánlat és az összes melléklet minden oldalót - összefiĺzve, az oldalak számának
dokumentálásával -folyamatos számozdssal (az íires oldalakat is) kell elldtni.

Az iratokat magyar nyelven, |ezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nern postai úton) kell
benffitani' A borítékra k,lztlrőIag apáIyźvattźrgyát kell ráírni, az a|źlbbiak szerint:

,oBudapest VIII. kerĺilet, TolnaÍ Lajos u.f6. szám alattÍ Íngatlan elidegenítése - päiyánat,,

A Bonyolítő |ezźratlan vagy sérĺ'ilt borítékot nem vesz át. Kiíľó minden, az aján|attételi határidőn tul
benffi tott ajtn7atot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az aján|attevő a páiyźaati eljárás báľmelyik szakaszábarl meghatalmazott űtjźn jźr e|, a
teljes bizonyító eľejĺĺ magánokiľatba foglalt meghata|mazás eľedeti pé|dźtnyźú is mellékelni kell az
ajźnl'athoz. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi ltr. törvény 196. $-a szerint a teljes bizoĺyítő
erej ű magánokiľatnak az a|ábbi feltétel ek valame lyikének kell megfelelnie :

a) a kiállító azokiratot saját kezĺĺleg íľta és aláírÍa;
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b) két tanú az okiraton a|áirásźlva| igazo|ja, hogy a kiállító a nem źúta|a irt okiratot előttiik írta a|á,

vagy a|álrását előttiik sajźúkeni a|áirásänak ismeľte el; az okiľaton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel
kell tüntetni;

c) a kiállító a|áírásavagy kézjegye az okiratonkozjegyző által hitelesítve van;

d) a gazdá|kodő szervezet á|ta| liz|eti k<jrében kiáIlított okiratot szabźiyszeruen a|źúrtźk;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az źůta|a készített okiľat szabá|yszeríi ellenjegyzésével bizonyitja, hogy a
kiállító a nem á|ta|a lrt okiratot e|ótte irta a|á, vagy a|áírźstú előtte saját kezu a|źitásának ismeľte
el, illetőleg a kiállÍto minősített elektronikus a|álrásźyal aláírt elektronikus okirat taľtalma az
ügyvéd á|taI készitett elektronikus okiratéval megegy ezik;

Đ az elektronikus okiľaton kiállítója minősített elektľonikus a|áírásthelyezett el.

Ha az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, a páiyźľati eljárás során nevében nyilatkozatot a
cégjegyzékben felttintetett képviseleti joggal rendelkező személy, vagy e személy meghatalmazottja
tehet.

9. Az aián|at módosítása

Az aján|attevó az aján|attételi határidő |ejźrtźńgmódosítha$a vagy visszavonhatja páůyźaati ajánlatźú (a
10. pontban meghatározottak szerint), az aján|attételi határidő |ejtrtát követően azonban a benýjtott
aj ánlatok nem módosíthatók.

Azaján|atikötöttség azajźn|attételi határidő lejártánaknapjával kezdődik.

10. Ajánlatĺ köttittség

Az ajźn|attevő legalább 60 napig terjedő ajźn|ati kdtöttséget köteles vállalni, amely az ajźn|attéte|i
határidő |ejártźnak napjával kezdődik. Az aján|attevő köte|es nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiírő az
ajánlatok eredményének megállapítźsźtra vonatkozó határidőt elhalasztotta, úgy válla|ja az ajźn|ati
kötöttség meghosszabbitźLsáLt a pá|yźaat eredményének megiú|apitésára vonatkozó határidő
elhalasztásának napjai számźxa| megegyezően.

Az ajźn7ati kötöttség tarta|mánakmeghatttrozćlsźra a Polgári Törvénykĺinyv rendelkezései irányadóat
kiilöncjs tekintettel a 6:64. $-ra.

Az ajźtn|at olyan megállapodást kezdeményező nyi|atkozatot jelent, amely a torvény a|apjtn
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mazza, s egyéľtelműen kittĺnik belőle, hogy az abban
foglaltak ügyletkötési akaratot tiikröznek, tehát a nyilatkozó - aján7ata elfogadása esetén - ań' magára
nézve k<jtelezőnek ismeri el.

Az ajźľn|ati kötöttség azt je|entí, hogy ha a másik fé| az adott időhatráľon belül az ajánlatot elfogadja, a
szerzódés a töľvény ľendelkezése folytán létrejön. Az aján|at megtételével tehát fiiggő helyzet alakul
ki, amely az ajfullati kdtöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az ajźn|attevo az ajźn|ati kötöttségének ideje a|att ajźn|atát visszavonja, abeťlzetett
aj źn:Jlati biztosítékot elveszti.

A Kiíró az ajáĺiati biztosítékot a ptůyázati felhívás visszavonása, az eljźlrtls eredménýelenségének
megá|lapitása esetén, illetve _ az aján|atok elbírását követően _ a nem nyeľtes ajánlattevők részére
köteles 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíró az ajtnlati biĺosíték utián kamatot nemťlzet,
kivéve, h a a v i s szaf i zetési határ időt elmulasĺj a.

1 1. A pályázatok bontása

Apźiyázati ajánlatokat tarta|mazó zártbontékok felbontását a Bonyolító végzi apźiyázati felhívásban
megjelölt időpontban. Az ajźn7atok felbontásán, a Bonyolító képviselőjén kívül az ajánlattevők, illetve
meghatalmazoltjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személlyi igazo|vány,
meghatalmazás) igazolni kell.



Az aján|attevők a bontás időpontjaról kiilön éľtesítést nem kapnak. Az ajźnlatok felbontásán jelen
lévők j elen l éťuk igazo|źtsára j elen léti ívet íľnak a lá.

Az ajtnlatok felbontásakoľ a Bonyolító ismeľteti az aján|attevők nevét, lakóhelyét (székhelyét), az
általukfelkínáltvéteIárajźnlatot,avďelármegťrzetésénekmódját.

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

A Bonyolítő az ajánlatok felbontásźrő|, az ajánlatok ismeľtetett taľtalmáról jegyzőkönyvet készít,
amelyet az ajtn|attevőknek eľľe vonatkoző igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzőkönyvet a
Bonyolító képviselője és a jegyzókönyvvezető irja a|á, és a bontason megjelent ajánlattevők közül
kij el öltek, p eđig a|áir ásulĺĺ<al hitelesítik.

12. A páiyálzat érvénfielenségeÍnek esetei

A Bonyolítő az ajźnlatok bíľálatakor megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénýelenek, és ez alapján
tesz javaslatot a Kiírónak az ajánlatok érvénýelenségének megá||apiÍására. A Kiíró érvénýelennek
nyilvánítj a az ajánlatot, ha

a) azt akiirźsban meghatározott, illetve szabźiyszeríen meghosszabbított ajánlattételi határidő után
nyújtottákbe.

b) azt olyan ajánlattevő nýjtotta be, aki az onkoľmányzattal szembeni, korábbi fizetési
kĺitelezettségét (helyi adó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette.

c) az ajźn|attevó a biztosítékot nem, vagy nem az e|oírtaknak megfelelően bocsátotta rende|kezésre.

d) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem' vagy nem aZ előírásnak megfelelően csatolta'
ideértve, ha az aján|attevő nem csatolta anól szóló nyi|atkozatát' hogy nincs köaartozása (adő-,
vám-, társadalombiĺosítási járulék és egyéb, az á|Ianhánafiás más alrendszereivel szemben
fennálló ťlzetési kötelezettsége),

e) az aján|at nem felel meg a kiíľásban meghatźrozott feltételeknek vary az aján|attevő nem tett a
kiírásban foglaltaknak megfelelő ajátn|atot,

Đ az aján|attevő valótlan adatot közölt.

g) az ajátn|attevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes könĺen tett eleget.

h) olyan ajánlat érkezett, amely a meghatarozottfizetési feltételektől eltérő ajránlatot taĺta|maz.

Az e|jarás további szakaszában nem vehet részt az, aki a).h) pontokban foglaltak szerint érvénýelen
p áiy ázati aj źnlatot tett.

13. A pályázĺti aián|atok elbíľálása, az e|bírállĺĺs szempontjaÍ

A pá|yázati ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül el kell bírálni. A páiyánat eľedményének
megźů|apitására vonatkoző határidő egy a|kalommal meghosszabbítható ' Az tlj hatĺáľidőrő|, illetve
annak fi'iggvényében az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbitásźrő| a Bonyolító köteles
ajáĺúott levélben täjékoztatru az tisszes pźůyźzőt.

A Bonyolítő a pá|yázati felhívásban meghatiározott értéke|ési szempontok alapján bírálja el és
rangsoľolja az éwényes pá|yźnati ajránlatokat, sztikség szerint szakéľtők bevonásával.

Az e|bíráiáłs fő szempontja:

. az ajánlott vételaľ összege'

A Kiíľó a páiyźnati felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgźini az
ajánlattevők alkalmasságźú a szetzłődés teljesítéséľe, és ennek során a csatolt dokumentumok
eľedetiségét is ellenőrizheti.

*E
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A Kiíró szükség esetén az ajźn|attevőtő| az ajźn|at lényegét nem érintő technikaĹformai kérdésekben,
írásban felvilágosíLást kérhet annak előrebocsátrĺsával, hogy az ajźn|attevő pźiyáző ezze| kapcso|atos
írásbeli vtiasza semmilyen formában nem eredményezheti az ajźn7atában megfogalmazott feltételek
olyan megvá|tozásźú, amely a pźiyźzat során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéréséről, és annak taľtalmĺĺró| ha|adéktalanul írásban értesíti a tĺibbi aján|attevőt.

A' páilyázat nyeľtese az, aki a páIyázatí felhívásban rögzített feltételęk teljesítése mellett a vételár
összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételána ttibb ajánlat is
érkezLk a pá|yázat Bonyolítója az azonos aján|affevőket behívja és az addigi legmagasabb vételárat
megajánló ajánlattevőknek lehetőségük, van a véte|ána licit formájában újabb ajánlatot, ajźn|atokat
tenni. Az induló vételár a beérkezett legmagasabb vételár aján|at, a licitlépcső 1.000.000,- Ft, azaz
egymillió forint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyertese az' az ajźn|attevó, aki a legmagasabb
összeget a1tnlja.

A veľsenýáľgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet a Bonyolító je|en lévő képviselője' a
jegyzőkönywezeto, a Bonyolító jogi képviselóje és azaján|attevők jelen lévő képviseloi írnak alá.

A Bonyolító az ajźn|atok éľtékeléséről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: éľtékelési jeryzőkönyv) készit,
amely tartalmazza

a) apéůyázati eljárás r<jvid ismertetését, a beérkezett ajanlatok számźlŕ-,

b) a beérkezett ajánlatok rövid értékelését,

c) a legjobb ajánlatravonatkozó javaslat indokait,

d) az ellenérték (vételar) megllatttrozásának szempontjait (ideértve a véte|fuat befolyásoló
kötelezettségvállalásokat),

e) a kikötött biztosítékok megfele|őségének szempontj ait,

Đ adöntésekindokát,

g) a pá,|yázati e|jźrźs eľedményének összefoglaló éľtékelését, az első két helyre javasolt pźiyźző
megjelölését, ha erre mód van,

h) abirźiatban közľeműködők által fontosnak tartott körtĺlményeket, tényeket.

14. osszeféľhetetlenség

A pźůyázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani , ha a pźiyázatok ęIbirźtlásában olyan
természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjĹik veszrészt, aki maga is ajánlattevó,vagy

a) annak ktizeli hozzátartozója (Ptk. 8:1' $ (1) bekezdés 1. pont)'

b) annak munkaviszony a|apjźn felettese, vagy alkalmazottja,

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

d) ha báľme|y oknál fogva nem váľható eI tőle uuw elfogulatlan megítélése.

15. A páiyázati eljáľás érvénýelenségének és eredménytelenségének megállapításáľa a
VeľsenyeztetésÍ Szabályzat ľendelkezései szeľint keľülhet soľ.

l6. Eľedményhiľdetés' szeľződéskiités

A pźiyazat eredményéľől a Kiíró legkésőbb 20t7. szeptembeľ 10-éig dönt, amelyľől Bonyolító 15

napon beliil valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti.

Kiíró a pá|yázat nyeľtesével a jelen dokumentáciő 4. pontjában meghatározottak szerint adásvételi
szerződést köt.
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A nyertes páiyáző visszalépése esetén az eIadő jogosult a pá|yázati eljarás soron következő
helyezettjével adásvételi szerződést kötni, amennyiben a pá|yźaat eredményének megállapíLásakor a
másodiklegiobbajźn7atmeghatározásrakerült.

A nyertes aján|attevő esetében abeťlzetett biaosíték az ajźn|attevő áita| fizetendő vételar összegébe
beszámításra kert.il, azonbanha a szerződés megkĺités e az aján|attevőnek felróható, vary érdekkö,rében
felmerült más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biztosítékot elveszti. Az elvesztett biztosíték a Kiírót
illeti meg.

17 . E,gy éb ľendelkezések

Az ingat|arl megtekinthető a Kiírás 2. pontjźtban megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt két
nappa| a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. onkoľmźnyzatiHánkeze|ő lrodájának munkatársával
telefonos egyeztetés szükséges a következő telefonszámokon: 06 1 210-4928,2I0-49f9, 210-4930,
210-4766.

Az aján|attevő az aján|atok felbontásáig köteles titokban taľtani az ajźtn|atátnak tartalmát, tovźlbbá a
Kiíró által a részletęs dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden téný,
információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, arrő|tźĄékoztatást harmadik személynek nem adhat.Ez
a tilalom nem terjed ki a finanszíľozó bankkal és konzorciális ajźn|at esetén a ľésztvevőkkel való
kapcsolattartásra. Ha az ajźtn|attevő vagy az érdekkĺjľében álló más személy a páIyźnat titkosságát
megsértette, a Kiíró az ajźnlatát érvénytelennek nyilvránítja.

A Bonyolító az ajánl'atok tartalmát a pá|yázat |ezárástig titkosan keze|i, tartalmułľól felvilágosítást
sem kívĺilállóknak, sem a pályázatonrészlĺevőknek nem adhat.

A Kiíľó az aján7atokat k'lzźlró|ag elbírálásra hasznáIhatja fel, más célú felhasná|ás esetén az
ajánlattevővel ktilon meg kell arról állapodnia.

A Kiíró a pźiyź.zati eljáľás soľán készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőrizni, továbbá ilyen jellegu e||enőrzés esetén az ellenőrzést végző szerv, személyek
rendelkezéséľe bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabźiyozott kéľdésekben a Budapest Főváros VIII. kert'ilet
Józsefuáľosi Önkoľmányzat Képviselő-testiiletének |I2\2OI7. (V. 11.) számú hatźrozata, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezés ei az kányaďőak.

Budapest,2017.

Józsefu árosi onkormiányzat
nevében eljráró Józsefuárosi Gazdálko đási Kozpont Zrt.

Bozsik István Péter vagyongazđá|kodási igazgató sk.

\
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Mellékletek:

1. szttmu melléklet: Jelentkezési lap

2. szĺĺmú melléklet: Ajánlati összesítő

3. szttmí melléklet: Nyilatkozat végelszámolásľól, csődeljĺárásról, felszámolásľól

4. szźlmu melléklet: Nyilatkozat a páúyázati feltételek elfogadásáró|, szerződéskötésről,
ingatLanszerzésikęességrő|,ajźtn|atikötöttségľől

5. szźlmitmelléklet: Nyilatkozat adó és adók módjfua behajthatő kijnaĺtozásróI; Kiíróval
szemben ferrnálló 1artozásrő1^, kizźrő körülményről

6. számumelléklet: Nyilatkozatpénnlgyialkalmasságról

7. szźtmll melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról

8. szämu melléklet: Nyilatkozat źt|źthatő szervezetrő|

9. száma me[éklet: Nyilatkozat a pźiyźnaton meghirdetett ingatlan megtekintéséľől, állapotának
megismeľéséről

10. számú melléklet: Adásvételi szerződés teÍvezet fiiggőben taľtással

11. szźlmllmelléklet: Adásvételi szeľződés tervezet ftiggőben taľtással (banki hitel felvétele
esetén)

12. számú melléklet Adásvételi szerződést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat

13. szźtm,őmelléklet: osszefoglaló a benýjtaĺdő aján7at formai és tartalmi követelményeiľől,
tájékoztatásazźÍ|źLthatőszewezetfogalmaĺól

14. szźlműmelléklet: Értékbecslés

11
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1. szĺĺmú melléklet
,,Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos u.26. szám alattĺ ĺngatlan elidegenítése.

páůyázat,,

Jelentkezési lap

Budapest,

pá|y źzó aláír ása/ cégszeru a|áírás

Taľsaság neve, cégfo rmźĘa.

Székhelve:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax sziíma:

E-mailcíme:

Statisztikai számjel:

C é gnýlvant artási szźtma:

Adőszźtma:

Számlav ezető bankj ĺínak neve :

Bankszámlaszźtma:

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meghatalmazottnever;

Telefonszáma:

Fax szłíma:

E-mailcíme:

{
l Meghatalmazott esetén

L2
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2. szźlműme||é|et

,,Budapest VIII. keriilet, Totnaĺ Lajos u.26. szám alatti ĺngatlan elidegenítése -
pá.Jyánat,,

AJÁNLATr ossznsÍľo

Alulírott. ..(névltarsaság
neve) a Budapest VIII. keľület, Tolnaĺ Lajos a. 26. szálm alatti ĺngatlan elidegenítésére
k1irtpá|yazatraajźn|atomatazalábbiakbanfoglalomössze:

Megajĺánlott vételĺír: .....Ft

A vételár megfizetésének módja:

a) egyösszegben

b) banki hitel igénybevételével

(a megfelelő szoveg aláhúzandó)

Budapest,

pá|y źnő a|áír ása/ cé gszeru a|áír źs

r,üĺ
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3. számú melléklet

,,Budapest VIII. kerületo TolnaÍ Lajos a.26. szám alatti ingatlan elidegenítése.
pź.Jyázat,,

NYILATKOZAT
végelszámolásról, csődelj árásľól, felszámolásról

Alulírott.
(taľsaság neve) képviseletében kijelentern, hogy a tĺłrsaság

o végelszámolás alatt *źůUĺem źi|
o ellen csődeljĺĺrás folyamatban *vaďnincs
o ellen fe|szálmolási eljarás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

páIy aző a|źir ása/ cégszeru a|áír ás

4 ł.-gal megjelölt ľésznél a megfelelő szöveg alźůltlzarńő.

Ąb
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4. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľület To|naĺ Lajos a.26. szám alatti ĺngatlan elidegenítése -
pá|yánat,,

NYILATKOZAT
a páůyáu;atĺ feltételek elfogadásárő|, szerződéskiitésľől, ingatlanszeľzési képességľől,

aj ánlati ktitöttségről

Alulíľott.

... (névltźrsaság neve) kijelentem, hogy a péiyazat ttrgyźtt részletesen megismertem) az

ajánlattéte| feltételeit, apá|yźzatí kiírást magaÍruÍanézve kötelezőnek elfogadom.

Kij elentem, hogy Magyarors zźryon íngat|anszerzésre j ogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a páIyź.zati felhívásban foglalt 60 napos ajźn|ati kötöttséget vállalom.
Nýlatkozom, hogy amennýben a Kiíró az ajanlatok eredményének megá||apitására
vonatkozó hatźndőt elhalasztotta, tlgy vállalom az ajźnIatí kötöttség meghosszabbitásźtt a
pá|yázat eredményének megállapitźsfua vonatkoző határidő elhalasztásanak napjai számźxa|
megegyezően.

Budapest,

pá|y aző a|źńr ása/ cégszeríi a|áirás



5. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľiilet, Tolnaĺ Lajos u.26. szám alatti ingatlan elĺdegenítése .
pá|yázat,,

NYILATKOZAT
adó és adók módjára behajthatőköztartozásľól és a Kiíľóval szemben fennállĺĎ

tar tozásr ő|, |<izá.ľ ő kö ľü lm ény rő l

Alulírott (név)

mint a (tĺĺrsaság neve) vęzętő

ti sztsé gv i se l őj e kij elentem, ho gy az aj áĺIattevőnek,

- Adó és adók módjaľa behajtható köztartozása * van / nincs;
- Kiíróval szemben tartozása (helý adó, béľlęti díj stb.) * van / nincs;
- Kiíľóval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített k<itelezettsége * van / nincs.

amelyeket az a|źtbbi okiratolĺJ<al igazolok:

1.

Alulírott kijelentem, hogy cégĹinket éľintően a kozbęszeľzésekľől sző|ő 20|5. évi CXLIII.
törvény 62. $ és 63. $-ban foglalt kizźltó körĺilmények

a.) nem állnak fenn

b.) fenn állnak

(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

Budapest,

pá|y aző a|źir źsa/ cé gszeríi alźúr ás

A *-gal jelcjlt résznél a megfelelő szöveg a|źŕ:rűzandő.

2.

a
J.

4.

I6
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6. számú melléklet

,oBudapest VIII. keľület, Tolnai Lajos u.26. szám alatti ĺngatlan elidegenítése.
pá.tyázat,,

NYILATKOZAT
pénzügyi alkalmasságľól

Alulírott (név)

mint a ... (trĺľsaság neve) vezetó

tisztségviselője, kijelentem, hogy a pá|yázat targyát képező ingatlan véte|áĺźnak

megfizetéséľe képes vagyok, a szĹikséges anyagi eszktizĺik rendelkezéseĺnÍe állnak.

A szímlavezető bankná| az e|milt 1 évben sorban állás nem volt. amelyeket az alábbi
okiratokkal igazolok:

Budapest,

páLy aző alźńrźsa/ cégszeru aláitźs

1.

2.

&
t,

)/1z_'l



7. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľület Totnai Lajos u.26.szám alattĺ ingatlan elidegenítése.
pá|yánat,,

II"YILATKOZAT
a kézbesítés helyérőI és bankszámlaszámľól

Alulíľott ...... lnévl mint a
(táľsaság neve) vezetó tisztségviselője kéľem, hogy a Pa|yazattal kapcsolatos mindennemú
ný|atkozatot, felhívást, értesítést, YäEY más informácíőt, valamint aPá|yázattal kapcsolatos
esetleges jogvitában minden éľtesítést, idézést és bírósági hatźnozatot, stb. az a|źbbi címľe
kérem postĺízni:

Címzett..

Amennyiben az á|ta|am' a fentiekben megielölt cimzett a fenti címen az iratot nem veszi át,
ennek következményeit a gazďaságs társaság vá||a|ja. Tudomásulveszem' hogy amennýben a
címzett a fenti címen az ffiesitést nem veszí źú, az értesítés a postáľa adást kĺivető 5.
munkanapon kézbesítettnek minősül.

A pá|yázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásáĺ|ásźlra foľdított
ö s sz e get kéľem az a|źlbbi b ankszrĺml aszźtmr a vi s szautalni :

Bankszáml av ezeto péĺuintézet: . . . . . . .

Bankszámlaszźrrl:

B ankszámlával rendęlkezni j o go sult :

(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

pźiy aző alźirása/ cégszeru a|źńr ás

\qsŁ
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8. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľiilet, To|nai Lajos u.26. szám alatti ingatlan elidegenítése.
pá|yázat,,

IYYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy cégünk anemzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja szerinti

a.) át|źúhatő szerv ezetnek minősül.

b.) nem minősül át|ź./rhatő szervezetnek.

(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

A jelen nyilatkozatomat a szervezet vezetó tisztségviselőjeként büntetőjogi felelősségem
telj es fudatában teszem.

Budapest,

pá|y áző a|źir ásal cégszeríi alétír ás

,4ť
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9. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľület, Tolnai Lajos a.26. szám alattĺ ingatlan elidegenítése.
páůyánat,,

NYILATKOZAT
a páiyázaton meghirdetett ĺngat|an megtekintéséről, állapotának megĺsmeréséľő|

Alulírott apáůyázaton meghirdetett Budapest VI[. keľület, To|nai Lajos u.26. szám alatti
ingatlant előzetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az źt|Iapotát és arra vonatkozó
műszaki tź.i, éko ztatást megi smeľtem.

Budapest,

pá|y aző a|áírása/ cégszeríi a|áír źs

š 20
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10. számú melléklet

ADASWTELI SZERZODES
függőben taľtással

(egy iisszegű Íizetés esetén)
(tervezet)

amely létrejött egyrészrő|
Budapest Főváľos VItr. keľůilet Józsefuáľosi Onkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., adószźlma: 15735715-2-42, KSH-szánla.. 157357|5-8411-32l-01, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester), mint eladó meghataImazźsából és megbizźsábőI eljaró Józsefuárosi Gazdálkodási
K<izpont Zrt. (szét,hely: 1082 Budapest, Baľoss u, 63-67., adőszźtma: 25292499-2-42, cégtregyzék
száma: 0 1 - 1 0 -04845 7; KSH szźlma: f5292499 -6832 -| I 4 -0I, képviseli : . . . .).

másrészről
..... (szélĺüelye: '.......,; cégsegyzékszźlma: ....,; adőszáma: .............; statisztikai számjele: ..'....;
képviseli: ..), mint vevő (továbbiakban: vevő)

egyĹittesen továbbiakban felek

között az ahiirott napon és helyen, az a|ábbi feltételekftel:

1.

Előzmények

1.1. Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő.testiilete ...l20t7. (...)
számíhatźlrozata a|apjźn egyfordulós, nyilvános páIyázatot írt ki Budapest VIII. kerület 34961
hĺsz.-ú, az ingat|an nyi|vántartźlsban Budapest VIII. keľület, Tolnai Lajos u. 26, szttm aIatti
ingatlan értékesítésére.

1.2, A pźilyázat nyertese a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuáľosi Önkormányzat Képviselő-
testiilet ..12017. (....) számú határozata szerint vevő. Vevő pźiyźnatában az ingat|an beépítését
vállalta.

f.
A szeľződés tárgyńtképző ingat|an adatai

Címe:
Helyľajzi szímľ.
Jellege:
Térméľtéke:
Ktizmíĺ el|átottsága:
Teľhei:

Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos u. 26.
3496r
kivett beépítetlen terület
354nŕ
közművek nélkĺil
8 m2 nagyságú teľületre az ELMĺJ ÍIAI'ozarĺ
Kft' javźtra vezetékjog került bejegyzésre az

ingatlan-nýlvántartásba, a Magyar Államnak és

Budapest Főváľos onkormány zatának elővásárlási
joga van; az ingat|an bérleti jogga| terhe|t, az

ingatlan egyebekben per-, teher- és igénymentes.

Ż
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3.

Jognyilatkozat

3.1. A nemzeti vagyonról szó|ő 2011. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése a|apjźtn a helyi
önkoľmányzat tulajdonában lévő ingatlanra az á||amnak' valamint az I99I. évi XXXIII. tv. 39. $
(2)bekezdése alapján a Budapest Fővárosi Önkoľmányzatnakelővásráľlási joga van.

Jogosult elővásárlási jogával, postai küldemény esetén a kü|demény postai feladásának igazo|t
napjától számított 35 napon belül é|het. Amennyiben az elővásárlás jogosultja él jogával, jelen
szerződés közte és eladó között jön létre. Ez esetben a vevő źita|befizetett ................,- Ft+
LFA, azaz ...... foľint +ÁFA összeget e|adő az elővásárlási jogra vonatkozó
nyilatkozatokkézhezlételétó|számított 15 munkanapon belül avevő . .........Bank
Zrt á|tal vezetett ......' HUF számú számlájétta visszautal1.a. A
vevő tudomásul veszi, hogy a befizetett összeg után eladó kamatot, vagy báľmely jogcímen
elszámolandó költséget, kártérítéSt nem fi zet.

Az ingatlan jelenleg béľleti jogokkal terhelt, a bérleti szerződések felmondásĺára az adásvéte|ĺ
szerződés megkötését követően kerül sor.

3.3. Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan haľmadik személy részére történő
értékesítéséhez abeépitési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájźlrulrása sztikséges. Eladó abban
az ęsetben adjahozzájárulást a továbbértékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vállalja a jelen
adásvételi szeľződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzź|źtru|ását kérni, e|adó vevőn ktjveteli ajelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.

Felek rögzítik, hogy e|adő hozzájárulása nem szfüséEes az ingatlan harmadik személy részére
töľténő vevő á|tali továbbétékesítéséhez, amennyiben az ingat|anra vevő a jogerős haszná|atba
vételi engedélý megszeľezte, és ezt az e|adő felé hitelt érdemlő módon igazolta.

3.4 E|adő köte|ezettséget vállal, hogy jelen szerzodés a|áirźsált követő 8 naptáľi napon belül postai
ú1on, ajánlott tértivevényes ktildeménnyel megktildi a Magyaľ Allam és a Budapest Főváľosi
onkormányzat részére a jelen szerződést az',al a felhívással, hogy a megkĹi|déstő| szźtmított 35
naptári napon belĹil nyilatkozzon,hogy kíván-e elővásárlási jogáva| élni.

4.

Jog- és kellékszavatosság

4.I. Az eladókijelenti,hogy azingat|anĹirestelek, a2.pontbarl foglaltakfigyelembevételével.

4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adásvéte| tźLÍgyźú képezó ingatlan kizáľólagos tulajdonát képezi, az
íngatlan, a 3.1. pontbanrögzitetteken kívül a továbbiakban per-' teher- és igénymentes' azon
harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyilvántartáson kívüli joga, amely a vevő birtoklását, vary tulajdonjog bejegyzését akadát|yozntĺ'
kor|átozná, vagy me ghiúsítaná.

4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot vál|a| azért, hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
módjára behajtható könartozás nem terheli. Az eladó kijelenti és szavatolja,hogy az ingatlarĺ
tekintetében környezetszernyezés nem történt.

4'4. A vevő kijelenti, hory az ingat|antjól ismeľi, bejáĺta, megvizsgálta, és źůta|a felmért állapotban,
az ingat|anről készült ingatlan éľtékbecslő szakvélemény ismeretében fuja a|á jelen adásvételi
szerződést'

Ąl/\t,t- \

+
22



4.5. Az eladó a jeIen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vevőt az ingat|an minden lényeges
tulajdonságźtő| ttýékoztatta, be|eértve az á|tala ismert esetleges rejtett hibákat is. A tájékoztatás
esetleges elmaľadásából eredő minden kár eladót terheli.

t.

Az ingatlan véte|ára, a vételáľ megÍizetése

5.I. Az ingatlan vételaľa ....,- Ft, melyet 27%o á|taIános forgalmi adő terheI, (azaz

:...................... foľĺnt + 27yo AFA). A vételĺár általános forgalmi adóval növelt összege
összesen ......,-Ft, azaz ,.... forint, amely összeg a vevő pá|yázatábarl
aj ánlott v éte|źn a| azonos.

5.2.Azingatlanvéte|áránakmegfizetéseaza|źlbbiakszerinttörténik:

5.2'I. Avevő pźúyźaatźtnak benýjtásakoľ megfizetett az e|adó szźtm|ájfua ....- Ft, Lztz ..,......
foľint összeget ajźn|ati biztosíték címén. A szerződő felek rigy ľendelkeztek' hogy a befizetett
ajánlatĺ bĺztosíték jogcímét foglaló jogcímľe vźitoztatják' így felek a beťlzetett összeget,
bruttó '.......'- Ft összeget foglalónak fogadják el (,'Foglalĺó''). Előbbiek a|apjźn tehát vevő
foglaló jogcímen megÍĺzetett bľuttó .,. Ft összeget eladó részére. A Foglaló
összege a vételárba be|eszámít. Szerzódó felek úgy nyilatkoznak, hogy a fogla|ó jogi
természetével tisztában vannak. Tudják, hogy a szerződés meghiúsulásáéľt felelős fé| az adott
foglalót elveszti' illetve a kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszafizetni. Amennyiben az
adásvételi szerzodés olyan okbóI hiúsul meg, ame|yéľt mindkét fé|, vagy egyik fél sem felelős,
az adott foglaló a vevőnek visszajár.

A Foglaló teljes összegének megfizetése az adźsvéte|i szerződés megkötésének feltéte|e.
Szerződő felek egybehaĺgzőan rogzitik azt aténý, hogy a Foglaló teljes összege megfizetésre
került.

Tekintettel arra, hogy az aján7ati biztosíték összege a pźiyázatról való döntés napjtxa| vállt az
Áľ.a w. 59. $ (1) bekezdése a|apján meghatározott előleggé, eladó a Foglaló összegéľől a
pźiyázatró| való d<jntés napjźna|, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő
részére.

5,2.2.Fe|ekrogzitik, hogy vevő a fennmaradó ......... ....,-Ft, azaz ... ..összegű
vételáľ hátralék megfizetéséľe jelen szeľződés a|źúrźsátő| számítotl 60 naptáľi napon belül
köteles' az elađő K&H Bank Zrt.-néI vezetett 10403387.00028570 szálmű bankszámláj źtra va|ő
átutalással. Eladó a biĺokátruháuás napjźxal, mint teljesítési nappal köteles végszámlźú
kiállítani a bankszámlájźntörtéfi jóváírást követóen vevő, illetőleg az áita|a megjelölt haľmadik
személv részére.

6.

Beépítési ktitelezettség

6.1. A vevő vállalja, hogy azingat|ant aJőzsefväros KerĹĺleti Építési Szabźl|yzattről szóló 66/2007.
(xu. 12.) <inkormányzati rende|et (ĺórÉsz) előíľásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettsé gnek az alábbiak szeńnt tesz eleget:

a) a telekingatlan birtokbaadásátő| számitott2 éven belül jogerős építési engedélý szerez és ŕ .

b) a telekingatlan birtokbaadásától szźtmitottS éven belĹil jogerős haszrálatbavételi engedélý s,e,egĺff /
u
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6.2. Az ingatlan beépítési feltételei:

Az ingat|an ĺjvezeti besorolása: Ll -VuI- 1

A k<izműfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl' fejlesztési hozzájźra|ás, tervezés. stb.) a
vevőt terheli.

A beépítés százaLék, épÍtménymagasság, szintszám, szintterület, stb. tekintetében az országos
Településľendezési és Építési Kĺĺvete|ményekről (oTÉK) szóló 253/1gg7. (xII. żo.l
śoľmányrende|et, az 5/f0|5. (II. 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ), és Józsefváros Kerületi
Epítési Szabá|yzatáról szóló 6612007. (xII. 12') önkormányzati rendelet (JóKÉSa ek5irásai az
iľányadók.

7.

A szerződésben vállalt kiitelezettségek nem teljesítésénet illetve késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményeĺ

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

7.I.2. Késedelmikötbér

Ha a vevő a 6.1. pontban meghatározott valamely kötelezettségével neki felróható okból
késedelembe esik, késedelmi kötbéľt köteles fizetnl az eladónak.

A késedelmi kötbér mértéke:
- A jogerós építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

kötbér összege 15.000'000,- Ft;
- A jogeľős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott összegeken felül vevő
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigénye keletkezik, úgy annak mértéke
30.000,- Ft/nap.

Vevő kijelenti, hogy a je|en pontban meghatározott kötbéľ összegét nem tekinti eltulzottnak.

7.2' Szerződő felek egybehangzóan rögzítik azt atényt, hogy a késedelmi kötbér tetjesítéséhezvevo
banki garanciaszerződés megkötésével/ közjegyzłĺi letétbe helyezéssel (a továbbiakban:
garanciaszerződés) biztosítanđó garanciaszerződés nyujtási kötelezettségének eleget tett, a .....
Banlďközjegyző á|ta| kibocsátott számű garanciaszetződés jelen szerződés a|áírásáĺval
e gy idej ű l e g átadásr a keriilt az e|adő r észére.

A garanciaszerzódés összege a jogerős építési engedély megszerzéséľe a 6.1. pont szerint
rendelkezésre álló haÍźridó elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 15.000.o0o,- Ft,
a jogerős használatbavételi engedély megszerzésére a 6.I. pont szerinti rendelkezésre álló
hatátidó elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000,. Ft. A
garanciaszerződés az e|adő javźtra lehívásrďátutalásra kerĹil a jelen szerződésben meghatározott
késedelem esetén. A gaľanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén
időarányosan érvényesíthetők. Felek rłigzítik, hogy csak olyan garancia fogadható el, amelyek
alapján eladó egyoldalú tźĄékoztatő nyllatkozatáva| a bank/közjegyzó źúuta|ja a jelen
szerződésben meghatáľozott késedelmi kötbér összegét az eladónak, mindenféle egyéb feltétel
nélkĺil.

->-
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8.

Ingatlan-nyilvántartásĺ bej egyzésre vonatkozó nyi|atkozatok

8.1 Az eladó a je|en szerzodés aláírásával egyidejiĺleg ktil<ĺn nyilatkozatban (,,Bejegyzésĺ engedélý)
feltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatat|an hozzźĄźru|ásźtt adja ahhoz, hogy vevő
tulajđonjoga a 2. pontban meghatározott ingatlan tekintetébęn a teljes vételár megfizetését
követően vevő javźra |lI tulajdoni arźlĺyban, vétel jogcímén az ingatlaĺr-nyilvántartásba
bejegyzésre kerüljön. Eladó a Bejegyzési engedélý az e||enjegyző ügyvédnél, külön ĺigyvédi
|etéti szetződés alapján ügyvédi letétbe he|yezi, amelyet e||enjegyző tigyvéd minden további
feltétel kikĺitése nélkiil k<jteles vevő ľészéľe kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésére az illetékes
Ířildhivatali osztálynak benýjtani, amerrnyiben a teljes vételrár eladónak maradéktalanul
megťtzetésre került.

8.2. Felek hozzájáru|lnkatthoz, hogy jelen szerzódés benyújtásra kerüljön az illetékes füldhivatalhoz'
azonban azza| a feltétellel, hogy Bejegyzési engedély vevőnek t<iľténő kiadásáig, azonban
legfeljebb a jelen szeľződésnek a ft'ldhivatalba töľténő benyújtásától számított 6 hónapig, a
ftildhivatali eljĺáľás fiiggőben taĺtźsźń kezdeményezik az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997' éví
CXLI. törvény 47lA. s (1) bekezdés b) pontja szerint.

9.

Az ingatlan birtokának átruházősa

9.I Az ingatlan biľtokának źúru\lźu;ása legkésőbb a Magyar Állam, i|letve a Budapest Főváľosi
onkormányzat e|óvásźrlási jog gyakorlásáról szóló nyi|atkozatának Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-hez történő megéľkezését, vagy a 3.4 pontban rogzített. határidő eredménýelen
leteltét és a teljes vétę|ár megfizetését, a bérleti szeľződések megszüntetését, az ingat|an béľlők
által töľténő elhagyását követő 15 munkanapon belül, fe|ek által előzetesen egyeztetett
időpontban, éLtadéLs-źItvételi jegyzőkönyvben keľül sor. A binokátruhtaás napjáig az ingatIanna|
kapcsolatos költségek az e|adót, a birtokátruhźaás napjźlt k<jvetően felmertilt költségek pedig a
vevőt terhelik. Vevő a birtok átvételéľe köteles és a birtokátruhźuás időpontjától szedi az ingatlan
hasznaít és viseli azok terheit.

10.

Egyéb ľendelkezések

10.1. Az e|adóMagyarország törvényei szeľint míĺködő helyi önkormányzat.

Vevő Magyarorszźlgon nyLlvtntartásba vett jogi személy, ügyletkcitési és ingatlanszerzési
képessége kor|éltoma nincs, kijelenti tovźlbbá, hogy a ĺemzeti vagyonĺól szó|ő 20Il. évi
CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja alapján átlźthatő szewezet. Eladó képviselőjének
eredeti cégkivonata szźlm a|att és aláírási címpéldanya és

szám a|att korábban csatolásra kerĹilt a Földhivata| részére.

I0.2' Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett vagyon utĺán vagyontinlhźuásí illetéket kell fizetni'

10.3. Felek a Polgári Töľvénykönyv 6:98. $ (2)bekezdés alapján kizźrjźtk mind eladó, mind vevő
feltíĺnő értékarźnýalanságon alapuló esetleges megfámadźlsi j ogát.

10.4. Eljáró tigyvéd tájékoztatja feleket, hogy a pénzrnosás és a terrorizmus finanszirozása
megelőzéséľől és megakadáiyozźsáról szóló 2007. évi Cxxxu. törvény ľendelkezései szeľint
azonosítási kötelezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a

,4ŕ
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szerződésben helyesen keľültek rögzítésre az á|ta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apján,

Felek je|en szerződés a|źúrźsá"ľa| feltétlen és visszavonhatatlan hozzźtjź.ľu|átsukat adják a|,lhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a
szerződéssel együtt kezelje.

10.5. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tźljékonatását, amely szęrint adata1kat az információs
cinrendelkezési jogról és az információs szabadságró| szólô 20II. évi CX[. törvény
rendelkezései szerint kizźrő|ag jelen szerz(5déshez kapcsolódó megbízás, illetve a
jogszabályokban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.

Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás és a terrońzmus finanszirozźsa
megelőzéséről és megakadźiyozásźről szóló 2007. évi CXXXVI. törvénybe'

10.6. Vevő a szerzodés megkötésével kapcsolatos eljĺárási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljárási
díj összeget,6.600,- Ft fiildhivatali eljárási illetéket és 1.670,- Ft/fő JuB eljárási dijat a
szerzł5désa|áításátmegelőzőenmegfizetett.

10.7. A szerződő felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés
megk<itésére és a|áiĺásétra a sziikséges fe|hata|mazźlsokkal rendelkezrek.

10.8. Jelen szerződés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok ľendelkezései megfelelően
irányadóak.

10.9. A szerzodés fe|ek teljes megállapodását taľtalmaz'z'a. A felek k<jzött a szerzódés előtt létrejött
szóbeli vagy írásbeli megállapodáshatźiyźú veszti' A szerződés módosítása kizźró|ag írásban
tĺiľténhet.

A szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szerződés egészének érvénýelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesek az érlłénýe|erl
rendelkezést ügyleti akaratuknak és a szerzodéskötéskor fennálló céljuknak leginkább
megfelelő ľendelkezéssel helyettesíteni.

10.10. A szerződő felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illetékes
ftildhivatal előtti képvise|ettel iigyvédet bizzák meg, és
meghata|mazzák az illetékes ftildhivatal előtti eljáľásra is. Ellenjegyző ügyvéd a
meghatalmazást elfogadj a.

A szerződó felek kijelentik, hory a jelen adásvételi szeľződést elolvasás és egyező éľtelmezés után,
mint akaľatukkal és nyi|atkozataikkal mindenben eryezőt írjáka|á.

Budapest,2017.

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuárosi
onkormányzat eladó megbizásźlból elj áró
Józsefuaros i Gazdźlkodási Koryont Zrt.

képviseli: Bozsik István Péter
v agy ongazdálkodási igazgató Vevő
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Eladó

Jelen okiľatot ... ('..........) budapestiügyvédkészítettem és ellenjegyzem, Budapest,2017.' ..'.

okiratkészítő ügyvéd
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|I. szźtmumelléklet

,ąnÁsvÉrzĺl szERZőDÉs
(terveTet)

banki hitel felvétele eseuĄn irónyadó

amely létrej ött egyrészĺó|
Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefuáľosi onkoľmányzat(székhelye: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., adőszáma: 15735715-2-42, KSH-száma:75735715-841I-32I-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármesteľ), mint eladó meghatalmazásáből és megbízásából eljaró Józsefuárosi Gazdálkođási
Központ Zrt, (szék,hely: 1082 Budapest, Baross u.63-67., adőszttma:25292499-2-42, cégsegyzék
száma: 0 1 - 1 0-04845 7 ; KSH száma: 25292499 -6832 -I I 4 -0 I, kęviseli : . . . .).

másrészről
..... (székhelye: .... ..'..; cégsegyzékszźlma: ....,; adőszźtma
képviseli: ..), mint vevő (továbbiakban: vevő)

együttesen továbbiakban felek

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

1.

Előzmények

1.3. Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefoárosi onkormányzat Képviselő.testiĺlete ...l20t7, (...)
szźlmihattrozata a|apjtn egyfordulós, nyilvános pá|yźnatot írt ki Budapest VIII. kerület 34961
hľsz.-ú, az ingat|aĺ nyilvántartásban Budapest VIII. kertilet, Tolnai Lajos u. 26' szám alatti
ingatlan értékesítésére.

|.4. A péiyźaat nyeľtese a Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat Képvĺselő-
testület ..ĺ2017. (....) számú határozata szerint vevő. Vevő páůyázatában az ingat|an beépítését
vźi|alta.

aŁ.
A szeľződés tárgyńtképző ingat|an adatai

Címe:
Helyľajzi száma:
Jellege:
Téľmértéke:
Kiĺzmű ellátottsága:
Terhei:

Budapest VIII. kerĹilet' Tolnai Lajos u. 26.
3496r
kivett beépítetlen terület
354nŕ
közmÍĺvek nélkĹil
8 m2 nagyságú teriiletľe az ELMÚ ÍIÁLozerl
Kft. javźtra vezetékjog került bejegyzésre az

ingatlan-nyilviántartásba, a Magyar Államnak és

Budapest Főváros onkoľmány zatźnak elővásárlási
joga van; az ingat|anon bérlők ta|źihatőak, az

ingatlan egyebekben per-, teher- és igénymentes.
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3.1.

3.

JognyÍlatkozat

A nemzeti vagyonĺól szőIő 20L1. évi cxCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése alapjan a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanľa az źi|amnak' valamint az 1991'. évi XXXItr. tv. 39. $
(2)bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkoľmányzatnakelővásáľlási joga van.

Jogosult elővásárlási jogával, postai küldemény esetén a küldemény postai feladásának igazo|t
napjátő| számitott 35 napon belül élhet. Amennyiben az elővásáľlás jogosultja él jogával, jelen
szeľződés közte és eladó között jön létľe. Ez esetben a vevő źitaIbefizetett ................,- Ft+
ÁFA, azaz ....... forint +ÁFA összeget e|adő az elővásáľlási jogra vonatkozó
nyilatkozatokkézhez-,łéte|étő|számított 15 munkanapon beliil avev<ĺ .. .........Bank
Zrt źitaI vezetęt| ... HUF számú szźm7ájźlra visszautalja. A
vevő tudomásul veszi, hogy a befizetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszámolandó kĺiltséget, kártérítést nem ťlzet.

Az ingat|anon jelenleg béľlők ta|źihatőak, a béľleti szeľződések fe|mondására az adásvéte|i
szerződés megkötését követően kerül sor.

Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan haľmadik személy ľészére történő
értékesítéséhez abeépitési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájélru|ása sztikséges. Eladó abban
az esetben adjahozzájźtrulást a továbbértékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vállalja a jelen
adásvételi szerződésben fog|alt köte|ezettségeket. Amennyiben vevĺĺ elmulasztja eladó
hozzájźtru|źtsát kéľni, eladó vevőn követeli a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.

Felek rögzítik, hogy e|adő hozzź|árulása nem sziikséges az ingatlan harmadik személy részere
töľténő vevő általi továbbéľtékesítéséhez, amennyiben azingat|anra vevő a jogeľős haszná,|atba
vételi engedély megszerezte, és ezt az e|adő felé hitelt érdemlő módon igazo|ta.

Eladó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés a|źúrásźtt követő 8 naptári napon belül postai
úton, ajánlott tértivevényes kiildemérĺryel megküldi a Magyar Allam és a Budapest Fővárosi
Onkormányzat részére a jelen szerződést azza| a felhívással, hogy a megktildéstő| sztmított 35
naptáľi napon belül nyilatko zzon, ho gy kíván-e elővásárlási j ogával élni.

J.J.

3.4

4.

Jog- és kellékszavatosság

4.I' Az eladó kijelenti, hogy azingatlaniires telek, a2.poĺtbaĺfoglaltak figyelembevételével.

4.2' Az eladó kijelenti, hogy az adásvéte| tátrgyźt képezó ingatlan kizálrőlagos tulajdonát képezi, az
ingatlan, a 3.I. pontban rĺigzítetteken kíviil a továbbiakban per-' teher- és igénymentes' azon
harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyi|vźntartátson kívüli joga, amely a vevó biľtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadźt|yozná,
kor|átozná, vagy meghiúsítaná.

4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot vá||a| azét, hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
módjára behajtható kőztartozás nem terheli. Az e|adó kijelenti és szavatolj a, hogy az ingat|arl
tekintetében környezetszennyezés nem történt.
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4.4. A vevő kije|enti,hogy'az ingatlant jól ismeri, bejárta,megvizsgá|ta, és tůta|a felmért állapotban,
az ingat|anról készült ingatlan éľtékbecslo szakvélemény ismeretében írja alá jelen adásvételi
szerződést.

4.5. Az e|adó a jelen szerződés a|áírźsźlva| kijelenti, hogy a vevót az ingatlan minden lényeges
tulajdonságźrő| tź$ékoztatta, beleértve az źita| ismert esetleges ľejtett hibfüat is. A tájékoztatás
esetleges elmaradásábó| eredő minden kár eladót terheli.

5.

Az ingatlan vételĺíľa, a vételáľ megÍizetése

5.1. Az ingatlan vételára ....,- Ft, melyet 27%o źůta|ános foľgalmi adő terhe|, (azaz

:...................... forĺnt + f7oÁ AF.Ą). A vételar általános forgalmi adóval növelt összege
összesen ......,.Ft, azaz ,. forint' amely összeg a vevő pźiyázatában
aj ánlott vételárľal azonos.

5.2. Az ingatlan véte|árźnakmegfizetése az a|ábbiak szerint történik:

5.2.1. A vevó pźiyázatának benyújtásakor megfizetett az eladó szám|ájźra .........,- Ft, Lzaz
.. foľint cisszeget ajźn|ati biztosíték címén. A szerzódő felek úgy rendelkeztek,

hogy a beÍizetett ajánlati bĺztosíték jogcímét foglaló jogcímľe vá|toztatját így felek a
beÍizetett összeget, bruttó Ft összeget foglalónak fogadják el (,,tr'oglalĺí'').
Előbbiek a|apjźtn tehát vevő foglaló jogcímen megÍizetett bľuttó .........,- Ft
iisszeget eladĺó ľészéľe. A Foglaló összege a véte|źtrba beleszámít. Szerződó felek rigy
nyi|atkoznak, hogy a foglaló jogi teľmészetéve| tisztában vannak. Tudják, hogy a szerződés
meghiúsulásáéľt felelős fé| az adott foglalót elveszti' illetve a kapott foglaló kétszeres összegét
köteles visszafizetni. Amennyiben az adtsvéte|i szerzódés olyan okból hiúsul meg, amelyért
mindkét fel, vagy egyik fél sem felelős, az adott foglaló a vevőnek visszajár.

A Foglaló teljes összegének megťlzetése az adásvéte|i szerzódés megkötésének feltétele.
Szerzódő felek egybehangzőan rögzítik azt a téný, hogy a Foglaló teljes összege megfizetésre
került.

Tekintettel arra, hogy az ajźĺ.iati biztosíték cisszege apźńyázatről való döntés napjával vállt az
Áp,q. tv. 59. $ (1) bekezdése aIapján meghatérozott előleggé, eladó a Foglaló összegéľől a
pźiyźnatrő| való dĺjntés napjával, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő
részérę,

5.2.2.Fe|ek rogzitik, hogy vevő a foglaló összegével csökkentett, a véte|źtr 50 %o-átnak megfelelő,
. .. ...,-Ft, azaz ... ..... forint vételánészlet megfizetésére jelen szerződés a|áírásźltő|

számitott 60 napon belül köteles az ę|adő K&H Bank Zrt.-né| vezetett 10403387-00028570
számtl bankszámláj ára torténo átutalással.

Eladó az I. vétęIárrészlet összegéró| a bankszámláján történt jőváirás ĺapjáva|, mint teljesítési
nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő részéľe.

5.2.3. Felek ri5gzíĹik, hogy vevő, az elővásáľlási jogrĺil lenlondĺi nyilatkozatok vagy az elővásrłrlási jĺlg
gyakoľlásáľa vonatkozó hataridő eredménýelen elteltére vonatkozó eladói értesítés vevő részére
történt sikeres kézbesítését követő 45 munkanapon belül k<iteles a vételar fennmaradó 50 %o-źLt,

bľuttó Ft.ot, az^z ........ foľintot (,,Vételáľhátľalék'') eladó
K&H Bank Zrt,-ĺéI vezetett' 10403387-00028570 szźlmubank'szám|ájára megťtzeÍru abbaĺ az
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esetben, ha sem a Magyar Allam, sem a Budapest Fővárosi onkormányzat nem él a je|en
szerződés 3.1. pontjában biztosított elővásár|ási jogával. Amennyiben a vevő késedelembe esik
a vételárhźúralél.ĺJ<al, eladó póthatźridó kiťnzése nélkĺil jogosult a jelen szerzódéstó| egyoldalú
ĺyilatkozattal,érdekrnú|źsbizonyitásanélkÍilelállni.

Eladó a Vételar hátralék tisszegéről a bankszámlźĄźn tortént jőváírás napjźnal, mint teljesítési
nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő részére. Továbbá eladó a biÍtokźLtruháLzás napjával
mint telj esítési nappal köteles v égszźtm|ált kiállítani vevő részére.

6.

Beépítésĺ kłitelezettség

6.1. A vevő vállalja, hogy az íngat|ant a Józsefuáros Kerületi Építési Szabá|yzatźrő| sző\ő 66/2007.
(xII. 12.) önkormányzati ľendelet (JóKÉSa előírásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
ktitelezettségĺek az alábbiak szerint tesz eleget
a) az ingat|an biľtokbaadasától számított 2 éven belül megszęrzi az építéséľe vonatkozó jogeľős

építési engedélý és
b) az íngat|an birtokbaadasától számított 5 éven belül megszerzi a jogerős használatbavételi

engedélý.

6.2, Az ingatlan beęítési feltételei:

Az lngat|an övezeti besorolása: Ll -VilI- 1

A kĺizmiĺfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztési hozzájtlrulás, tewezés. stb') a
vevőt terheli.

A beepítés száza|ék, építménymagasság' színtszám, szinttertilet, stb. tekintetében az országos
Teleptilésrendezési és Epítési Követelményekľől (OTEK) szóló f53/|997. (XII. 20.)
Kormányľende|et, az 512015. (II. 16.) Főv. KGY. ľendelet (BFRSZ)' és Józsefuáros Keľĺileti
Epítési SzabáIyzatfuől szóló 6612007. (x[. 12.) önkormányzati ľendelet (JoKEsZ) e|óirásaĺ az
irányadók.

7.

A szerződésben vállalt ktĺte|ezettségek nem teljesítésénet illetve késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményei

7.I' Az beépítési k<jtelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén alka|mazhatő
jogkövetkezmények:

7 .I'2. Késedelmi kötbér

Ha a vevő a 6.|. pontban meghatźrozott valamely kĺitelezettségével neki felróható okból
késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles ťĺzetni az e|aďőnak,

A késedelmi kötbér mértéke:
- A jogeľős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

kötbér összege 15.000.000,- Ft;
- A jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatátrozott összegeken felĹil vevő
késedeĹmes teljesítésére tekintettel eladónak kĺitbérigénye keletkezik, úgy annak mértéke
30.000,- Ft/nap.
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Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott kötbér összegét nem tekinti elfulzottnak.

7 .2. Szerződő felek egybehangzóan rögzítik azt a téný, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhe z vevő
banki garanciaszerződés megkötésével/ kozjegyzői letétbe helyezéssel (a továbbiakban:
garanciaszerzódés) biztosítandó garanciaszerződés ny$tźtsi k<jtelezettségének eleget tet1, a ,....
Banlďkĺizjegyző źúta| kibocsátott ...' számú garanciaszerződés je|en szerződés aláíľásával
egyidej űleg átadásra került az e|adő részéľe.

A gaľanciaszerzódés összege a jogeľős építési engedély megszerzésére a 6.l. pont szeľint
rendelkezésre álló határidő elteltét kĺjvető, 60 napot meghaladó késedelem esetén 15.000.oo0,- Ft,
a jogerős hasznźiatbavételi engedély megszerzésére a 6'I. pont szerinti rendelkezésre á11ó
hatĺáridő elteltét követő' 60 napot meghaladó késedelem esetén 7.50o.o00,- Ft. A
garanciaszerződés az ę|adő javźtra lehívásrďátutalásra kerül a jelen szerződésben meghatározott
késedelem esetén. A gaľanciaszeľződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén
időarányosan érvényesíthet.ők. Felek rögzítik, hogy csak olyan garancia fogadható el, amelyek
a|apján eladó egyoldalú tájékoztató nyí|atkozatáva| a bank/közjegyző átutalja a jelen
szerződésben meghatározott késedelmi kötbéľ összegét az e|adőnak' mindenféle egyéb feltétel
nélkiil.

8.

Ingatlan-nyilvántaľtási bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

8.1 Az eladó a je|en szerződés aláírásáva| eryidejűleg kĹilön nyilatkozatban (,,Bejegyzési engedély')
feltétlen, teljes, |<lzárő|agos és visszavonhatatlan hozzáĄáru|ásźú adja ahhoz, hogy vevő
tulajdonjoga a 2. pontban meghatározott ingatlan tekintetében a teljes vételár megfizetését
követően vevő javźra I/I tulajdoni aráĺyban, vétel jogcímén az ingatlan-nyilvántatásba
bejegyzésre kerüljön. Eladó a Bejegyzési engedélý az e||enjegĺzĺc üguédnél, külön iigyvédi
|etéti szerzódés alapján ügyvédi letétbe he|yezi, amelyet ellenjegyző ügyvéd minden további
feltétel kik<itése nélkiil kötęles vevő részére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésere az illetékes
ftildhivatali osztálynak benyújtani, amennyiben a teljes vételaľ eladónak maradéktalanul
megfizetésre került.

8.2. Felek hozzź$áru|nak ahhoz, hogy je|en szerződés benyújtásra keľüljön az illetékes ftildhivatalhoz,
azonban azza| a feltétellel, hogy Bejeryzési engedély vevőnek tcjrténő kiadásáig, azonbarl
legfeljebb a jelen szerződésnek a fijldhivata|ba történő benyújtásátó| szźtmitott 6 hónapig, a
floldhivatali eljáľás fi'iggőben tartźsát kezdeményezik az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. torvény 47lA. s (1) bekezdés b) pontja szerint.

9.

Az ingatlan birtokĺĺnak átr.llházása

9.| Az ingatlan biĺtokának átruházźsźra |egkésőbb a Magyar Állam, illetve a Budapest Fővárosi
onkormányzat e|ővásźtrlási jog gyakorlásaról szóló nyl|atkozatźnak Józsefuárosi Gazdálkodási
Kĺizpont Zrt.-hez történő megérkezését, vagy a 3.4 pontban rögzített határidő eredménytelen
leteltét és a teljes vételár megfizetését, a bérleti szerződések megszüntetését, az ingatlan bérlők
által történő elhagyását követő 15 munkanapon be|ii|, felek által előzetesen egyeztetett
időpontban, átadás-átvételi jegyzőkönyvben kerül sor. A birtokátľuhźaás nap1tlig az ingat|ama|
kapcsolatos költségek az eladőt, a biľtokátruhźaás napját kĺjvetően felmerült költségek pedig a
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vevőt terhelik. Vevő a birtok źúvéte|ére köteles és a biľtokátruhźuás időpontjától szedi az ingatlan
hasnlait és viseli azokterheit.

10.

Egyéb ľendelkezések

I0.1. Az eladó Magyaľország törvényei szerint működő helyi önkoľmányzat.

Vevő Magyarországon nyilvántaľtásba vett jogi személy, ügyletk<itési és ingatlanszerzési
képessége kor|źúozlla nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonĺól szőIő 2011. évi cxcvl.
törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja aIapjźn ttlátható szervezet. Eladó képviselőjének eredeti
cégkivonata 2651415312010. szám alatt és a|ákási címpéldánya ,.... ..,... szálm a|att
korábban csatolásra került a F<jldhivatal részére'

I0.2. Vevő tuđomásul veszi, hogy a megszeruett vagyon után vagyonźtnlházźsi illetéket kell Íizetni.

10.3. Felek a Polgáľi Töľvénykönyv 6:98. $ (2)bekezdés alapján kizźtrjá./ľ. mind eladó, mind vevő
felhĺnő értékaránytalanságon alapuló esetleges megtámadási jogát.

I0,4. Eljáró ügyvéd tź|ékoztatja feleket, hogy a pénzrnosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséľől és megakadźůyozźsźľól szóló 2007' évi CXXXVI. töľvény rendelkezései szerint
azonosítási k<jtelezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szeľződésben helyesen keľültek rögzítésre az źůta|uk bemutatott személyi azonosító okrnányok
a|apjźn.

Felek jelen szerzodés a|źirásźxa| feltétlen és visszavonhatat|an hozzáĄátruIźtsukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okiĺataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a
szerződésse| együtt kezelj e.

10.5. Felek tudomásul veszik eljáľó tigyvéd tźýékoztatását, amely szerint adataLkat az információs
önľendęlkezési jogľól és az információs szabadságró| sző|ó 207|. évi Cxtr. törvény
rende|kezései szerint kizáró|ag jelen szeľződéshez kapcsolódó megbízás, illetve a
jogszabályokban meghatározott kötelezettsége teljesítése éľdekében kezelheti.

Felek kijelentik, hogy jelen jogrigylet nem ütközik a pénzmosás és a teľrorizmus ťrnanszíroztsa
megelőzéséről és megakadéúyozásźról szóló 2007. évi CXXXVI. töľvénybe.

10.6. Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljárási
díj összeget, 6.600,- Ft ftildhivatali eljárási illetéket és 1'.670,- Ft/fő JÜB eljárási díjat a
szeľződé s a|áír ásátt me ge|óző en me gfi zetett.

I0'7. A szerzódő felek szerződést aláíľó képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés
megkötésére és a|źúrásźtra a szĹikséges fethata|mazásokkal rendelkeznek.

10.8. Je|en szerződés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően
irányadóak.

l0.9. A szeruődés felek teljes megállapodását tarta|mazza. A felek között a szerzodés előtt létrejött
szóbeli vagy íľásbeli megállapodáshatźúyźú veszti. A szeľződés módosítása kizźrő|ag íľásban
történhet.

A szerződés egJes rendelkezéseinek esetleges éľvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szerződés egészének éľvénýelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesek az érvénýelen
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rendelkezést {igyleti akaratuknak és a szerzódéskötéskoľ fennálló céljuknak leginkább
megfe|elő rendelkezéssel helyettesíteni.

10.10. A szerzodó felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjeg1lzéséve|, valamint az illetékes
ftildhivatal előtti képviselettel ................ iigyvédet bizzák meg, és
meghata|maz'zttk az illetékes ftildhivatal előtti eljárásľa is. Ellenjeryző iigyvéd a
meghatalmazást elfogadj a.

A szerzódó felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szeruijdést elolvasás és egyezó érte|mezés után,
m i nt akaratukkal é s ny i|atkozataikka| m indenben e gyező t irj źk a|á.

Budapest,20l7.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi
onkormány zat eladő megbizásából elj áró
Józsefuárosi Gazdálkod ási Kozpor,ŕ- Zrt.

képviseli: Bozsik István Péteľ
v agy ongazdálko dási igazgatő

E1adó
Vevő

Jelenokiratot... (...........)budapestiügyvédkészítettemésellenjegyzem,Budapest,2017......

okiratkészíto tiryvéd
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,,Budapest VIII. keľület, Tolnaĺ Lajos u.26. szám alatti ĺngatlan elĺdegenítése.
pá.J.yázat,,

Adásvételi szeződést éľĺntő mĺídosítási javaslatok és nyĺlatkozat

Alulírott (név)

mint a ... (tarsaság neve) vezetó
tisztségviselője jelen pá|yazatban található adásvételi szerződéshez laz alábbi módosítási
javaslatokat teszem / nem teszek módosítási javaslatotx

Alulírott (név)
mint a (táľsaság neve) vezeto
tisztségviselője nyilatkozom, hogy pá|yźzati felhívás mellékletét képező ađásvételi szętzódés
tervezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre iranyuló javaslatok
kiíró általi elutasítása esetén is fenntartom ajránlatomat.

Budapest,

pá|y áző a|źlír ása/ cégszerls aláír ás

4 *-gal jelĺilt részné| a megfelelő szöveg a|źůlinandő

2.
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13. szĺĺmú melléklet
osszefog|a|ó a benyújtandó ajánlat foľmai és taľtalmi ktivete|ményeiľől, táilékoztztás az

áú|őúhatő szerv ezet fo ga|máľól

Az aján|atot a táľsaság képviselője minden oldalon kézjegyével köteles ellátni.

Az ajźnlatnak folyamatos soľszámo zássa| kell rendelkeznie.

A borítékon nem szerepelhet a benýjtóra vonatkoző je|zés.

Az ajźnlatot két példányban, kĹilön lezárt borítékban kell benyťljtani, az egyikpéldanyon feltĹintetve az
,,Eredeti pé|dźtny,,, a másikon a,'I\dásolati példány'' szöveget.

A borítékon a következő szöveget ketl és lehet felttintetni: ,,Budapest VIII., Tolnai Lajos u. 26.
szám alattÍ ĺngatlan elidegenítése - pőÄyázat,,

Az ajźnlatot sértetlen borítékban kell benyrijtani, sérült, felnyitott borítékot a Bonyolító nemvesz źlt.

Aho| az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az ercdeti igazo|źstkell csatolni az aján|athoz.

Az ajźnlati biĺosíték beťlzetésénél a kĺizlemény rovatba a következőt kell beíľni: ajánlati biztosíték
Tolnaĺ Lajos u.26.

Az ajźnlattarta|mát a következő sorrendben kéťfü összefúzni:

1. Jelentkezési lap

2. Ajánlatiösszesítő

3. Eredeti,30 napnál nemľégebbi cégkivonat

4. Eredeti aláírási címpéldány

5. A Pp. előírásai szerinti bizonyitő erejtĺ meghata|mazás, amennyiben az aján|atot nem a cég
képvise|ője írjaalrát

6' Pźiyźnati dokumentáció megvásárlásáról szóló bevéte|ipéĺutárbizonylat másolata

7. Aján|ati biztosíték befizetéséről szóló igazo|ás másolata

8. Nyilatkozat végelszámo|ásról, csódeljáľásról, felszámolásról

9. Nyilatkozat apáiyázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingat|anszerzési képességről,
aján|atik<itöttségről

10. Nyilatkozat adó és adók módjara behajtható kiinartozásről; Kiíróval szęmben ferľrálló
tartozásró|

11. NAV igazolása

|2. Helyi adóigazo|źs (beszerezhető: Budapest Józsefilárosi ÖnkormányzatPo|gármesteri Hivatala
1082 Budapest, Baross u.63-67.)

13. Kiíróval' bonyolítóval szemben fennálló tartozás igazo|ása (beszerezhető: Józsefuiárosi
Gazdá|kodźtsi Központ ZÍt. |O84 Budapest, Őr u. 8., és Budapest Józsefuárosi Ónkormĺányzat
Polgármesteri Hivatala PéÍIzügyi Ügyosztály 1082 Buđapest' Baross l,:,. 63-67.II. em.)

14. Nyilatkozat pénzjgyialkalmasságról

15. Nyilatkozat a kézbęsítés helyéľől és a bankszámlaszámró|

16. Nyilatkozat źtt|źthatő szewezetro|

---,- 17.

:{
Az adásvételi szeľződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok
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Atlátható szervezet:

^2011' 
évi CXCVI. tv. 3. $ rendelkezései alapján źúltúhatô szervezet:

I. ótlótható szervezet:

a) az á|Iam, a kciltségvetési szerv, a kĺiztęstület, a helý önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat,
a társulás, az egyházi jogi személy, az oIyan gazdźikodő szervezet, amelyben az á||arĺ vagy a
helyi önkormanyzat kĺiltjn-kĺilön vagy egyĹitt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetkiizi
szersłezet, a ktilfilldi állam, a ktilfřildi helýatóság, a kiilfřildi állami vagy helyhatósági szerv és az
Európai Gazdasźryi Térségről szóló megállapodásban részes á||am szabźt|yozottpiacára bevezetett
nyilvánosan működő tészvéĺytársaság,

b) azo|yanbelťoldi vagy külfoldi jogi személy vagy jogi szemé|yiséggel nem rendelkező gazdźůkodó
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) n|ajdonosi szeľkezete, a pénzmosás és a teľrorizmus finanszírozása megelőzéséľől és

megakadályozásárő| szóló törvény szeľint meghatźtrozott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamźtban, az Európai Gazdasźryi Térségről szóló megállapodásban ľészes
államban, a Gazdasźęi Együttmiĺködési és Fejlesztési Szeľvezet tagźú|amában vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adónatás
elkeľi'iléséľől szóló egy ezmény e v an,

bc) nem minőstil a társasági adóról és az osztalékadóľól szóló törvény szerint meghatáľozott
ellenőrzött kii|fr ldi táľsaságnak,

bd) a gazdźtlkodó szęrvezętberl közvetlentil vagy közvetetten több mjnt 25%o-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíľó jogi személy, jogi személyiséggel nem ľendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) aIpont szerinti feltételek fennállnak;

a) az a civi| szervezet és avizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezetó tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civi| szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem źt|źtható
szervezetben nem rendelkeznek Lío/o-ot meghaladó részesedéssel,

cc) szé|<he|ye az Európai Unió tagźi|amźtban, az Euľópai Gazdasági Téľségről szô|ő
megállapodásban részes államban, a Gazdasáryi Együttmtĺködési és Fejlesztési Szervezet
tagá||amźban vagy olyan államban van, amellyel Magyaľországnak a kettős adőnatźs
elkertiléséről szóló egy ezménye v an;

9. meghatórozó befolytźs: az a kapcsolat, amelynek révén természetes személy, vagy jogi személy egy
jogi személynek tagja vagy részvényese, és

a/ jogosult e jogi személy vęzető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének
meg:,ĺźůasztására és visszahívására, vagy

b) a jogi személy más tagjaival vagy ľészvényeseivel kĺitött megállapodás alapján egyedĹil
rendelkezik a szav azatok több mint ötv en sztzaIékával:

3. $ (2) Az (|) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a
szerződó félnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyi|atkozat a|apjźn
kötött szeruodés semmis.

,u
+4

3t



14. számú melléklet
Éľtékbecstés
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Avant.|mmo Mérnoki és |gazságÜgyi Szakértőĺ Kft. T: 06-30i 908.1995
1031 Budapest, Városfal köz 5. e-mail: avantimmo@t-email.hu

I NGATLAN FoRGALMI SZAKVÉLE M ÉNY AKTUALEÁLÁS
a Budapest Vlll. Tolnai Lajos u. 26. 34961 hrsz

aĺattitelekrő|

Budapest, 2017 mĄus 29,
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Avant.|mmo @ Mérnoki és lgazságĹigyi SzakértÖĺ Kft'

Avant.lmmoMérnÖkiéslgazságĹtgyiSzakéľtőĺKft. T:06-30/908-1995
í031 Budapest, Városfa| koz 5. e.mail: avantimmo@t-on|ĺne.hu

AKTUAL|ZÁuľ ÉRĺÉKELÉ$ BEoNYĺWÁNY

Kerü|eti övezet: Csarnok negyed
Építésiovezet
Te|ek mérete m2

Fajĺagos forga|mi érték FUm2

Forgalmi érték bruttó Ft
Áfa tarta|om Ft
Forga|miérték nettó Ft

L1-Vilt-1

354
254 978

}.'.90.260. .ť . ĺĘi

19 189 134
71 070 866

A korábbi értéket fenntartom.

Az aktua|ĺzálás az eredeti értékbecslésben rögzített értékbecs|ésben rógzÍtett területi adatok,
és az abban rögzített műszaki á|lapot alapján készu|t, az aktua|izá|ás az eredeti értékbecs-
lésseĺ egyutt érvényes.

Budapest, 2017.05.29.

.ęĐfu+a^:. }+iú-l-
Bártfai László
okl. ü. mérnök

ingat|anforgaImi igazságugý
szakérto

...--'
-t-*-;.

Budapest, V||l. TolnaiLajos u. 26. 34961 hľsz
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