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Pá|yázati felhívás

A Budapest Fĺiváros VII|. kerii|etJozseÍVárosi ÖnkormányzataKópvisolő-tcstülct. '../2017.(VI' o7.)
száműhatározata alapján nyilváncls pályázatot hiľĺ|eJ a Budapest VIII. keriilet, Tolnai Laios u. 2ó.
szárn alatti, 3496t hľsz.-u, 354 m2 alapterületű ingatlan értékesĺtésére.

1. A p á|y ńzati felhívá s kiizzététe|e

A pá|yázati felhívást a Kiĺró a Budapest Fővaros VIII. kerütet Józsefoárosi Potgármesteri H ivatat
hirdetőtábláján, a Bonyolító üryfélfogadásra sza|gál|ő helyiségében, a Józsefváros óímrl helyi lapban,
az onkormányzat és a Bonyolító honlapjáĺ; továbbá az onkormányzat és a Bonyolító számára
elérhető költségmentes hirdetési felÜleteken, eryéb rendelkezésre átló internetes hiľdeiési poľtálokon
tesziközzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást aĺľrak bármely szakaszában indokolás nélkíil visszawonni,
és erről köteles hirdetménl kifiiggeszteni. A versenyeztetési e|járás visszavonása esetćn -amennyiben a dokumentrłciót az ajin|attevő ellenéľték fejében kapia meg - a Kiíró köteles az
ellenértéket visszafizetni. A pályázati dokumenüäció ellenértékét a Kiíró ezJn kívti1 semmilyen más
esetb€ÍI nem fizeti vissza.

2. ApáIyńzatĺ kÍírĺ{s adatai

A.pá|yńzat kĺíľója:

A pőůy őtzat bonyolítríj a :

A pő|yńzatjellege:

Apá|yńzat céIja:

A pű|yńzati dokumentácÍĺí rendelkezésľe
bocsátása:

Az ingatlan mÍnímálĺs vételáľa:

Az ajánlatÍ bĺztosíték összege:

Az ajánlatÍ biztosíték beérkezésének
hatĺírÍdeje:

A pí|yńzatok leadásának hatáddeje:

A páIyázatok leadásának helye

Ęudapest Föváros VIIL keriilet Józsefvárosi
onkormányzat ( l 082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)

Józsefuáľosi Gazdálkodási Kö4ont Zrt. (LO82
Budapest, Baľoss u. 63-67.)

nyilvános, egyfordulós pálry ázat

fulajdonjog áhuházás (elidegenÍtés)

5o.ooo,- Ft + ÁFA

7t.070.866,- Ft + ÁFA

9.026.000'- Ft. Az ajánlati biztosíték befizetése
csak maryar foľintban telesÍthető, értékpapírral,
garanciasznrzńdésse|, rÁ|ogfźEggal nem
helyettesĺthető.

Az ajánlatĺ bĺztosíték beÍĺzetésének módja, átutalás, a Józsefuiírosi Gazđálkodási Köąpontszámlaszńm: Zrt.R&HBanknál vęz-ętett t1403g87-ooo28859-
00000006 számú szám|ájála

2017. jtllius 7. (péntek) 24ffi óra. Az aján|att
biĺosítéknak a megielölt hatĺáľidőig a
banl.ĺszáĺnlĺíĺa meg kell érkezĺrie.

20l7' julius 10. (héĹĺÜ) 10m óra

Józsefuĺárosi GazdáIkodási Köąpont zrt., 7083
Budapest Őr u. 8. Elidegenítési Iľoda



A pá|yázatta| kapcsolatban ĺovábbi
infoľnláció kéľhető:

A p á|y ázattal éľi ntett in ga tla n m egteki n th ctő :

A páłIy ázatok bontásának időpontj a:

A' pá|yázatok bontásának helye:

A pá|y ázat eľedményét megállapít ő szerv ezet:

A pá|yázat elbíľálásának hatáľideje és a
váľható eľedményhiľdetés:

A páiyánati eljárás nyelve:

3. A pá|yázattal éľintett ingatlan:

Címe:

Helyľajzi száma:

Jellege:

Telek alapteľĺilete:

KözmÍÍ ellátottsága:

Teľhei:

Józsefvárosi Gazdá|kodási K()z-;ltllll 7,r|,
El idegen ítési Iľodáján

Tel.: 06-1-216-6961

20l7. június 12. és f017. július 7' közötl clózelcs
időpont egyeztetés a|apját.l. Idoponĺ egyeztelésc a
Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zr|.
onkormányzati Házkeze|o Irodáján lehetséges
(1084 Budapest, Tavaszmezó u. 2., Te|.: 06-l-
21 0 -49f8, 0 6-1 -21 0 -4929)

20l7. jlilius 10. (hétfő) l0l0óra

Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 1o83
Budapest, o. u. 8. I. em. tárgya|ő. Az
ajánlattevők a pźiytzatok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Főváros VIII. keri.iIet Józsefvárosi
onkormányzat Képvise|o-testülete, vagy
Yärosgazdttlkodási és Pénzügyi Bizottsága, a
6612012. (XII.13.) önkormányzati rendeletben
m e ghatár ozottak s zeľ i nt.

2017. szeptember 10.

magyar

Budapest VIII. kerĺilet, Tolnai Lajos u.26.

34961

kivett beépítetlen terü|et

354 mz

osszközmÍĺves

8 m2 nagyságú teľi'iletre az ELMU gatozerl
Kft. javźna vezetétjog került bejegyzésre aZ
ingatlan-nyilvántartásbą az ingatlan jelenleg
gépkocsi-beállóként hasznosított, bér|eti joggal
terhelt, a Magyar Al|amnak és Budapest Főváros
onkormányzatának elővásárlási joga van; az
ingatlan egyebekben per-, teher- és igénymentes.

Az ingat|anra vonatkozó részletes adatokat a ptůyźzati kiírás mellékletét képező ingatlanforgalmi
szakvél emény taľtalma zza. Az i n gatlan öv ezeti besorolása : L 1 -VilI- 1 .

Kiíľĺó fe|hívja a figyelmet, hogy

- anemzeti vagyonról szóló 201l. CXCVI törvény 14. s (2) bekezdése alapján aMagylar Állarnot
minden elővásárlási jog jogosultat megelőzo e|ővástr|ási jog illeti meg. Az e|ovásźtrlási jog
gyakoľlásáľa a Magyar ÁIlam részére fennálló határidő az e|óvásárlási jog gyakorlására felhívó
értesítés postára adásának napjától szźlmított 35 nap.



_ az egyes áIlami tulajdonban |évo vagyontárgyak önkormányzaĺok tu|ajdonba adásáról szóló |99l.
évi XXXIII. w. 39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi Önkonnányzatnak e|ővásárlási
joga van.

EIadó az ingat|ant a fent megje|ölt elővásarlási jog jogosultjának etővásár|ási jogról lemondó
nyi|atkozatźlnak kézhezvételétől, illetve az eÍTe rende|kezésre á||ó határidő teteltétőt, vagy a teljes
véte|ár beérkezesétől számított l5 munkanapon belĺil adjavevő birtokába, attól fiiggően, hóry melýir
történik meg később. Amennyiben az e|í5válsĺáľlásra jogosu|tak báľmetyike étni kíván elóvásáríási
jogával, űEy u adásvételi szerzsdés az e|(jvásár|ásra jogosult és azeladó Ĺozott jön létre. Ez esetben a
beťlzetett ajźn|ati biztosítékot eladó a nyilatkozat kézhenéte|étő| szźmított I5 nápon beliil visszautatja
a pá|yźzat nyertese részére. A befizetett összeg után eladó kamatot és bármely jogcímen igényát
költséget nem fizet.

A vétellár baĺlki hitelből történő megfizetése esetén a biľtokátľuhäzÁs a vételár e|adőhoz töľténő
megérkezését követő l5 munkanapon belül - előre egyeztetett időpontban - történik.

4. Apáiyńzat céIja, taľtalma

Az elidegenítésre kertilő építési telek a Budapest Főváros VIII. kerüIet Józsefuarosi onkormányzat
kizárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére anemzeti vagyonľól szóló 2011. évi CXCVI. tv., a
Budapest Józsefufuosi onkormanyzat vagyoniíról és a vagyon feletti fulajdonosi jogok gyakorlásáiól
szőLó 6612012. (xtr. 13.) önkoľmónyzĺti rcndclct, vatomint a Kópvisclő-testiilct I12/2oI7. (V. tl.)
számú határozata (Versenyeztętési Szabályzat) vonatkozik.

Kiíró |ehetővé teszi, hogy a vevő a vétę|árat

. egy összegben' vagy

- banki hitel felhaszrrálásával

egyenlítse ki'

A nyertes pátyázó köteles apä|yázat elbírálĺásĺáról szóló értesítés kézheałéte|étkövető 15 munkanapon
beIüI adásvéte|i szerzÍĺdést kötni.

Vevő a vételár

a) egy összegben történő megfizetése esetén _ az ajźn|ati biztosíték összegével csökkentett _ vételárat
az adásvételi szerződés megkötését követö 60 napon belĺil k<iteles az eladónak megfizetni,

b) a vételáľ banki hĺte|ből tiiľténő kieryenlítése esetén, az áúta|a megajánlott vételár - ajántati
biztosíték összegével csökkentett . 50%-át a sznrzśdés megkötését követő 60 napon belül megfizetni.
A fennmaradő 50% kieryenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely teljesítésére - a Budapest
Fővĺárosi Ónkormrányzat, valamint a Magĺar Áilam elővłásĺĹdási jogának ryäkorlásáľa rendelkezésre
źiló hatańdö leteltéről smló értesítéskézhezvéte|étől szímított 45 munkanap äI| anyertes ajánlattevő
rendelkezésére.

A vételár megflzntéseľe vonatkozó hatláridő nem hosszabbítható meg. Azaján|atibiztosíték foglalónak
minősül.

Az ingat|an birtokbaadĺásĺának időpontja: az elővrásrárlási jog lemondására vonatkozó nýlatkozat
kézheaĺételétől, illetve a teljes vételáľ beeľkezését követő 15 munkanapon belĺil, attól fiiggően, hory
melýk történik meg később.

Az adásvéte|i szľĺződés megk<ĺtésével a vevőt teľhelő köte|ezettségek:

a) a telekingatlan birtokbaadłásátóI szímított2 éven belül jogerős építési engedéýt szerez

b) a telekingatlan birtokbaadásátóIszámított 5 éven belĺil jogerős hasanálatbavételi engedéIyt s?.Erez'

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

JL



késedelme esetén a kötbér cisszege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek ba"nki
garanciaszerzodés megkĺĺtésével, vagy kozjegyzői letétbe he|yezéssel (a továbbiakban:
garanciaszerződés) biztosítandók' A gaľanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb
késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az e|ózóeken tú| fe|merülo késedelem esetén
vevő által fizetendő napi kötbér mértéke 30.000'- Ft.

Az adásv éte| i szerződés megkötéséve I kapcsol atban felmerü l ő költségek :

- 1.670,-Ft/személy JÜB eljárási díj'

- 5.5oo,- Ft + ÁFA etjárasi díj,

- 6.600,. Ft/ingatlaďügylet fiildhivatali eljárási ilIeték A Kiíró felhívja apá|yázók figyelmét, hogy a

véte|źratAFA terheli.

A Kiíró kikdti továbbá, hogy

a) a nyeftes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a versenyezte.tési eljarás soron következő
he|yezettjével szerzödést kötni,

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

c) szükség esetén az aján|attevotő| az ajanlat lényegét nem érintö technikai-formai kérdésekben
írasban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajánlattevő ezzel kapcsolatos
írasbeli vźiasza semmilyen formában nem eredményezfieti a versenyeztetési eljarásban tett

ajánlatában megfogalmazott feltételek olyan megvá|tozását, amely az éĺtékeIés során a beérkezett
aj ánĺatok sorrendjét módosítaná.

Az ajénlattevő tudomásul veszi és elfogadją hogy a Kiíró

a) az aján|attďeli hat.íridőt indokolt esetben ery alkalommal meghosszabbíthatją amit _ az indok
megielölésével - a Kiíľás közlésével megegyező helyeken, az eredeti benyújtrási hataridő |ejáĺta
előtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megielentetni;

b) jogosult az ajźntattďeli felhívását a versenyeztetési etjáras bármely szakaszában indokolás nélkiil
visszavonní azza|, hog eľrőI köteles a kiíľas kö,zlésével megegyező módon hirdehnényt
megjelentetni,

c) a pźl|yázati biztosítékot a kiírás visszavonása, az eljáĺás eredménytelenségének megállapítása
esetén" illetve _ az aján|atok elbírálását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők részére 15

munkanapon belül visszafizeti,

d) az aján|ati bixosíték utián kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetésihatfuidőt elmulasĺja"

e) a nyertes ajanlattevö esetében a beťlzntett biztosítékot az ajén|attevő által fizetendő vételarba

beszámltja,

Đ nem fizeti vissza a nyeľtes által teljesített biztosítékot, ha a szerződés megkiitése a nyertesnek

felróható vagy éľđekkörében fblmertilt okból hiúsul meg' A vevőnek Íblľóható ok az is, ha a
vételaľat banki hitel felhasarálásávat kívránja kiegyenlíteni, de a banki hitelt hataľidőben nem

kapja meg, vagy azaťĺzptési hatráridő napjĺínak 24 ć.ĺ':źignem érkezik meg eladó bankszámlájĺára.

5. Az aján|at benyújüńsĺĺnak előfe|tételei

Az ajén|atbenyujtĺásának elengedhetetlen feĺtétele az ajźn|ati biztosíték hatĺáľidőig történő befizetése.

A Kiíró az aján|att biztosítékot a páIyár-ati felhívás visszavonása, az eljáĺás eredménýelenségének

megállapítasa esetén, illetve _ az ajźn|atok elbírálását követöen _ a nem nyertes ajiĺnlattevők részśre

köteles 15 munkanapon beltil visszafizetni.

A pźiyáz-aton való részvétel további 
"lőf"ltét"l", 

hogy azajĺĺnlattevő megismeľje a pát|yáv.at táĺgyát, az

ajźnlattéte| feltételeit _ vagyis apá|yázatt dolarmentációt _ és azt magéra nézve kötelezőnek tekintse.



Anemzeti vagyonróI szóló 20l1. évi CXCVI. tcirvény l l. $ (l0) bekezdése alapján apá|yázal'on csak
źtlátható szervezet veheĹ részt.

Az aján|at benyújtási határido |ete|tét kĺivetóen aján|atoĺa Kiíró nem vesz át.

6. A páiyálzaton tiĺrtónő részvóte| fettéte|ei

Az aján|attevő ľészt vehet a pźt|yázaton amennyiben

Đ az ajárúati biaosíték összeget hatĺłridőben megfizeti, és az beérkezik a Kiíró által megielött
bankszámlára'

b) az ajáĺůatok leadásának haĹáridejéig az ajźn7atźibenyujtja.

7. Äz aján|at taľtalmÍ követelményeÍ

Az ajiínlattevőnek

a) az ajánlatban közölnię kell a nevét/cégnevét, Iakcímét/székÍrelyét, adószźmát/adóazonosító jelét,
cég esetében cégsegyzékszámát, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszám|a számát,,
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b) az ajźnlathoa csatolni kell az ajánLatí biztosíték befizetéséről szóló visszavonhatatlan banki
átutalást vagy a bankszárnĺa kivonatot.

c) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy vállalj a a Pá|yáz.ati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leírt szerződéskötési és egyéb feltéte|eket,

d) az ajánJatbaĺ nyilatkozria kell a:ról, hory rá vonatkozóan a 2015. évi CXUII. törvény 62. $ és
63. $-ban foglalt 1<:zźlĺó körülmények nem állnak fenn'

e) az ajánlatban nyilatkozĺria kell a:ról, hogy adó és adók módjáľa behajtható könartozźlsa nincs. E
nyilatkozat mellé kell csatolnia a NAV igazo|ásátarról, hogy nem áIl fenn köztaĺtozása.

Đ az ajánlatbannýlatkoznia kell arról, hogy Kiíľóval szemben bérleti dij taftozáĺsanincs, továbbá a
Kiíróval szemben szeruődésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nin"'.

g) az aján7at'ához csatolni kell a társaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
kęviseletérejogosultak aláínási címpétd.ányánakeredeti példányát vagy hiieles másolatát.

h) az aján|atban nyilatkozria kell arľól, hory nem ál| végelszámolĺís alatt ellene csöd-, illetve
felszímolási eljárás nincs folyamatban.

Đ az ajfuůatban nyilatkozĺria kell aról, hogy a nemzeti vagyonľól szóló 2011. évi cxcu. törveĺry 3.
$ (l) bekezdés t. ponda szerint áft|átható szeľvezetnek minősĺil.

Az aján|attevőnek a pá|yázati e|iĺłnás sorĺĺn benyrijtott ajánLatźfi, továtbbá az aján1at mellékletekéĺlt
benyújtott valamennyi nyi|atkozatáŕ crugsrľurťi aláírással kell ellátnia. CégszerÍí a|őírős során a cég
képviseletére jogosult sznmé|ylszeméýek a társaság kézzs|, nary gépp"l ÍĄ előnyomott, vagj
nyomtatott cégneve alá nevét/nevÍiket önállóaďegyiittesen írjďírj áů< aIá, a hitelés cégaláírĺsĺ
nyi|atkozatuknak megfelelően.

Az aján|at benyrijtásával egyidejűleg, aján|attevő jogosult a pá|yázati felhívás męIlékletét képező
adásvételi szeľződés. tervezetekkel kapcsolatos észrevételet módosítási vagy kiegészítésre inányutó
javaslatok megtételére annak fudomásul vételével, hogy ezeket a Kiíľ@
Ajĺánlattevö köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hory apä|yázatifelhívĺás mellékletét lěpezo
adásvételi szsrződés teľvezetekkel kapcsolatos észrevételek, módošíási vagy kiegészítésre irányu|ó
javaslatok kiíró áltďi elutasítása esetérr is fenntartja aján7atát.

Amennyiben az aján|attevő észrevételei, módosításľa iľányuló javas|atai a versenyko r|átozás ti|a|mába
ĺitközőet vary egyébkéntjogsértőek, úry azokata Kiíró mérlegelés nélkül köteles elutasítani.

A
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Hiánypótlási eljárás során a pźilyázati felhívás mellékletét képezo adásvételi szerződés tervezetekke|
kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésĺe irányuló javaslatok megtételére nem keriilhet
sor.

A Bonyolító ajánlott, téńivevényes levéIben, határidő kitűzésével felszólíthatja az aján|attevőt az
ajánlattaL kapcsolatos formai vagy taľtalmi hiiányosságok pótlásáľa, amennyiben a sziikséges
nyi|atkozatokat, igazo|ásokat nenr megfelelően, illetve nem te|jes kĺjrűen csatolta. Amennyiben az
aján|attevo a felhívás kézhezvéte|ét kĺjvetően az abban megjelölt határidőre atĺźnyt nem' vagy nem
teljes körŕĺen pótolja, úgy ajánlata a hiánypótlasi határidő e|teltének napját követő naptól
érvénýelennek minősül , és apźiyźuattovábbi részében nem vehęt részt.

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról, a hiánypótlási határidőról
egyidejűleg, közvetlenü|, írásban köteles tźtjékoztatri az összes ajanlattevót'

A hián1pótlás nem terjedhet ki azajánlat móđosíüásara.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátasrĺnak, és az ajtn|aÍtevő ajánlata érvénýelennek minősiil,
amennyiben

a) az aján|ati biĺosíték összege a pá|yázati kiírás 2. pondában meghatározott hataridőn belüI nem

kertil jóváírásra a Kiíró bankszámláján'

b) nem jelöl meg vételárat.

Amennyiben ajánlattevő nem jelöli meg a vételar megfizetésének módját, Kiíró úgy veszi, hogy azt az
adásvételi szerződés megkötéséig egy ĺisszegben fizeti meg.

8. Áz ajántat foľmaĺ követelményeĺ

Az aján|attevőnek aján|atát egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, feltiintefue az
adott példányon az,'Eredeti ajánlat' és ,Másolati ajáĺúat'' megjelölést, melyeket kĺĺlön - ktilön
sértetlen lezárt borítékban kell benyúitania. A pél&ányok k<jzĺitti eltérés esetén az eredeti példány
érvényes.

Az aján|at első oldalán kell elhelyezri a megfelelően kitóltött ,,Jelentkezési lapoť', a második oldalon
a kitöItött ,,Ajän|ati összesítőť', kiilönös tekintettel a megajánlott vételár és megfizetési módjának
megie!ölésére. Ezt követően kell elhelyezni az ajén|ati felhívás mellékletét képező értelemszeľiĺen
kitöltött nýlatkozatokat, valamint a 7. pontban részf,etezett valamennyi dokumentumot. Az
ajánlattevőnek közdlnie ke|l a benýjtó nevét, lakcímét (szélĺÍrelyét), ahová a pźilyáz-ati eredmény

közlését kéri, továbbá' az: a banlĺszáĺnlaszámot és a bankszámla kđvez'ményezettjének nevét illewe
más azonosítóját, ahova az ajánLati biztosíték (bánatpéĺz) visszautalását kéľi, amennýben nem

nyertese apélyázaalak.

Az ajdnlat és az łisszes melléklet mínden oldaldt _ összefiĺzve, aíz oldalak szĺ{mának

dokumentĺílásával _folyamatos szőłnozőssal (az íires oldalakaÍ is) kell elldtní.

Az tratokat magyar nyelven' |ezÁrt, sértetlen borítékokban' személyesen (nem postai úton) kell
benyujtani. A boľÍtélaa klzőĺóIag apályázattárgyát kellráími, az alábbiak szerint:

,,Budapest VIII. kerĺile! Tolnaí Lajos u. 26. szĺĺm alattĺ ingatlan elidegenítése. pá|yńzat,,

A Bonyolító |ezárat|an vary sériilt borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az aján|attételi hatáľidön tril

benyrljtott ajáĺlatot éľvénýelennek nýlvánít.

Amennyiben az aján|attevő a p6|yźrati eljłáľás bármelýk szakaszźtban meghatalmazott ritjan jfu eI, a

teljes bizonyító eĘiĺ magĺánokiratba foglalt meghata|mazźts eredeti példányát is mellékelni ke|| az

ajźn7athoz. A polgáľi perrendtaĺtasról szótó 1952. évlltr. t<irvény 196. $-a szerint a teljes bizonltó
erejű magánokiratnak az a|ábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiáltító az okiratot sajátkezu(eg íľta és a|áirta;



b) két tanú az okiraton a|źúrásáva| igazo|ja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük íĺa a|á,
vagy a|áírását e|őttÜk sajátkezíi a|áírásának ismeľte el; az okiraton a tanúk |akóhe|yét (címéĺ) is feí
kell tüntetni;

c) a kiállító a|áírása vagy kézjegye az okiratonkozjegyzł| á|ta| hite|ęsítve van;
d) a gazÁá|kodő szervezet á|ta| uz|eti kĺjrében kiĺíllított okiratot szabályszeľ űen a|áírtźk;
e) ĺiqyvéd (ogtanácsos) az át|ta|a készített okirat szabályszerĺi ettenjegyzéséve| bizonyítja, hory a

kiállító a nem źilta|a írt okiratot előtte írta a|á, vagy a|áíľását elotte ňjet kezíj a|áírásának ismerte
eI, illetőIeg a kiállító minősített e|ektronikus a|áftásáva| aláírt elektronikus okirat taĺta|ma az
ügyvéd által készített elektronikus okiľatéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiá|lŕtoja minősített elektronikus a|źúrźsthelyezett el.
Ha az aján|attevő ga.ÁźL|kodő szeÍvezst, a pźl|yázati eljárrás soľán nevében nyilatkozatot a
cégsegyzékben felttintetett képviseleti joggal renáelkező 

''.ńély, vaw e személy me-ghata|maznttja
tehęt.

9. Ał'z ajńnlat módosítĺísa

Az ajźn|attevő az aján|attéte|i hatrárid ćl |ejártáigmódosíthatja vagy visszavonhatja pźiyá,a1ti aján|atát (a
10. pontban meghatározottak szerint), az ajánl|attételi hatráridő ĺója.tat követőeir änu"n a Ĺenyĺjtott
aj ánlatok nem módosíthatók.

Az ajän|ati kötöttség azaján|attéte|i haĹáridő lejárt.ínak napjával kezdődik.

10. Ajńnlati kötöttség

Az ajän|attevő legalább 60 napig teľjedő aján|ati kötöttséget köteles vállalni, amely az aján|attéte|i
hatráridő |ejártanak napjával kezdődik. Az aján|attevő kt'teles nyilatkoani, hog;lamenńyibeďa Kiírő az
ljár'tatok eređményének mecállaľítłására vonatkozó hatĺĺridői elhalasztottar úgy váilalja az aján|atiklttittsée meghosszabbíüását a páiyźuat eredményének megállapítás ára".vonatkoz-o határidő
elhalasztĺĺsĺának napjai szémáľva| megegĺezően.

Az ajánlati kötöĺség tartalĺnának megllatározására a Polgáľi Tölvénykönyv rendelkezései irrányadóĄ
kiilönös tekintettel a 6:64. $.ra.

ý ajnlat oýan megráltapodást kezÄeményezn nyilatkozatot jelen! amely a törvény a|apjän
Iényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mazzans eryértelmĺĺ"n Ŕitĺn;1.-6"lőlą hory *uaĹ^
foglaltak ügyletk<itési akaratot tÍikrözrret tehát anýlatkozo _ ajánlataelfogadása esetéĺr _ *t o-sa,u
nézľ.e kötelezőnek ismeľi el.

Az ajan|ati kötöttség azt jelenti, hogy ha a mĺĺsik féĺ azadott időhatĺáľon belül az ajánlatot elfogadją a
1vrződýs a tiirvény ĺendelkezése folýĺn lébejiin. Az aján|at megtételével tehát fiiego nelyđalakul
ki, amely az aján|atikötöttség leteltével ér végď.

Am9nnyben az ajánJattevt5 az ajźn|ati kötöttségének ideje alatt ąiánlatát visszavonją a befiz,,tefr.
aj ánlati bizto sítékot elveszti.

A Kiíró az ajánlati biztosítékot a páttyázati felhívás visszavonás a, az e|járás eredménýe1enségénok
megállapítása csetén' illetve _ az ajánlatok elbíľását követĺ5en - a nem nyeľtes ajánlattevök részéľe
kciteles 15 munkanapon beltil visszafizetni. A Kiíró az ajánLati biztosítéí< uÉn řamatot nem fizet
kivéve, ha a visszaÍizetési hatĺ{ridőt elmulasĺja.

tl. A páIyázatok bontósa

ApáIyázati aján7atok.attaÍta|maző zarĺbońtékok felbontását a Bonyolító végzi apáIyánatifelhívásban
megielöIt időpontban. Az ajén7atok felbontásán, a Bonyolító képviselőjén tňu * aj"ĺĺnlattevok, illetve
meghatalmazottjaik lehefuek jelen. A képviseleti jogosultságot meďelelően 1szelnelyi igaza|vány,
meghatalĺnazás) igazolni kell.



Az aján|attevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán jclen
lévók je|enlétukigazo|źtsára je|enléti ívet írnak alá.

Az aján|atok felbontásakor a Bonyolító ismerteti az aján|at1evők nevét, lakóhelyét (székhe|yét), az
általuk felkínált vételár ajánlatot, avételfu megfizetésének módját.

Azajánlattevő a fenti adatok ismeľtetését nem tilthatja meg.

A Bonyolító az aján|atok felbontásárő|, az ajánlatok ismertetett tafta|máróI jegyzőkonyvet készít,

amelyet af 
^:áÍiattevőknek 

eľľe vonatkoz(: igélly eseléll átad, il|etve negküId. A jegazőkönyvet a

Bonyolító képviselóje és a jegyzőkönyvvezető írja a|ä, és a bontáson megielent ajánlattevők közĺil
kij elöltek, pedig aláíľásukkal hitelesítik'

12. A pĺńlyĺńzĺt éľvénytclcnségcinck csctei

A Bonyolító az ajáriatok bíralatakor megállapítja, hogy meĺy ajánlatok érvénýelenek, és ez alapján

tesz javaslatot a Kíírónak az ajánLatok érvénýelenségének megállapítására. A Kiíró érvénýelennek
nyilvránítj a az ajźnlatot, ha

a) azt a kiíľásban meghatározott, il|etve szabáiyszeľuen meghosszabbított ajánlattételi hataridő után

nffitottákbe.

b) azt. olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az onkormányzattal szembeni, korábbi fizetési

kötelezettségét (helyi adó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette.

c) az aján|attev.ő a biztosítékot nem, vagy nem az előíľtaknak megfele|ően bocsátotta rendelkezesľe.

d) a kiírásban szereplö adatoka! igazolasokat nem' vary nem az előírásnak megfelelően csatolta,

ideértve, ha az aján|attevő nem csatolta arról szóló nyi|atkozat.át, hogy nincs köztartozása (adó-,

vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az á||anháztartás más alĺęndszęreivel szemben

fennálló fizetési kötelezettsége),

e) az aján|at nem felel meg a kiíľásban meghatározott feltételeknek vary az ajétn|attevő nem tett a

kiírasban foglaltaknak megfelelő ajánlatot,

Đ azajén|attevő valótlan adatot ki'zölt.

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

h) olyan ajánlat érkezett, amely a meghatfuozottftzętési feltételektől eltérő ajłánlatottartz|maz.

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

13. A pályázati ajánlatok elbíľńlása,az e|bírűtiís szempontjaĺ

A ptĺ|yźvati ajanlatokat a lehetö legrövidebb időn belül eI kell bírálni. A pźiyäzat eredményének

ĺnegáliapítlásĺĺra vonatkorś hatźndo egy alkalommal meghosszabbÍtható. Az tlj határidőröl, illetve

o'u*k ftiggvályébell az aj,łul|ati ktittitség ĺdiiĺaľĺiĺrĺłrlak lllcghusszal.lbításárĺ5l a BonyolíĺĺS ktiteles

ajánlotĺ |evélheĺl tĄiékozÍatni az ŕisszes pályázőt',

A Bonyolító a pźlyáz-ati felhívásban megýatározott értékelési szempontok alapján bíľálja el és

rangsorolja azérvényespá|yáz-atiajánlatokaĹ szükség szeľint szakértők bevonásával.

Az elbíráIĺĺs fő szempontja:

. az ajánlott vételar összege.

A Kiíľó a pá|yźaati felhívasban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgáůni az

ajánlattevő-k álkalmasságát a szptződés teljesítésére, és ennek soran a csatolt đokumentumok

eredetiségét is ellenőrizheti.



A Kiíró szükség esetén az aján|attevőtő| azaján|aÍ |ényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben,
írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásáva|, hory az aján|attevő páilyáző ezze| kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eredményezheti az ajźnLatáb* -"gfogu|mazotL feltételek
o|yanmegvá|tozását, amely apá|yázat során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéréséről, és annak tartalmaľót hatadékta|anut ínĺsban értesíti atöbbi ajánlattevőt.

A pályázat nyeľtese a4 aki a pźiyźp;ati felhívásban rogzitett feltételek teljesítése mellett a vételár
ös.szegére a legmagasabb aján|atot tette. Amennyiben a legmagasabb vételána több ajánlat is
érkezik a pá|yźnat Bonyolítója az azonos ajántattevőket behívja és az addigi legmagasabb vételárat
megaján|ó ajánlattevőknek lehetőségüt van a véte|źma licit formájában ĺ.jibu aian|átot, aján|atokat
tenni. Az induló vételár a beérkezett legmągasabb vételár ajánlat, a licitlépcso ĺ.ooo.oool-Ft, 

^,u,egyrnillió forint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyertese az5 az aján|áttevő, aki a legmagasabb
<isszeget ajtnJja.

A versenýárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet a Bonyolító jelen lévő képvisetője, a
jegyzőkiinyvvezető, a Bonyolító jogi képviselője és azaján|attev,ók jelen Iěvő képviseló,i írnak alá.

A Bonyolító az aján|atok éľtékeléséról jeryzőkönyvet (a továbbiakban: értékelési jegyzőkönyv) készít'
amely taĺta|mazza

a) apá|yáz.atieljaĺás röüd ismertetését, a beeľkezett ajánlatok szÁmát,

b) a beérkezett ajánlatok rövid értékelését,

c) a legiobb ajánlattavonatkozó javaslat indokait,

d) az ellenérték (vételár) meghatározasának szernpontjait (ideértve a vételárat befolyásoló
kötelezettségvállalásokat),

e) a kikotott biĺosítékok megfele|őségének szempontjait,

Đ a dĺintések indokát,

g) a pälyárati eljríľás eredményének összefoglató éľtéke|ését, az első két helyre javasolt pźilyázćt
megielölését, ha erre mód van'

h) a bínĺlatban közremríködők által fontosnak taľtott körtilményeke! tényekeĹ

14. Összeféľhetetlenség

Apa|yázati edárás során összeférhetetlenséget kell megĺállapítani,ba apályáz.atok elbírálĺásában olyan
természetes szcmé|y, szcrveznt, illetőIeg képviselőjük vesz ľészt, aki maga is ajánlattev ő, vagy

a) annak közeli hoz?ÁtaÍtozója (Ptk. 8:1 . $ (1) bękezdés 1 . pont),

b) annak munkaviszony ďapjan felettese, vagy a|ka|maznttja,

c) annak más szeľződéses jogviszony keľetében foglalkoztatój 4 vaw fĺoglalkoztatottją

d) ha bármely oknál fogva nem várható oI tőlo uíůw elfogulatlan mcgíté|ése.

15. A pÁlyázĺti eljáús éľvénytelenségének és eľedménytelenségének megáIlapítńsáľa a
Veľsenyeztetésĺ Szabályzat rendelkezéseĺ szeľĺnt kerĺilhet soľ.

1ó. Eredményhiľdetés, szerződéskiites

A páiyazat eredményérőI a Kiíľó legkésőbb 2017. szeptember 10.éÍg dönt amelyről Bonyolító 15
napon belül valamennyi ajánlattevőt írásban éItesíti.

Kiíró a péiyázat nyeľtesével a jelen dokumentiíció 4. pontjában meghatározottak szďnt adásvételi
szerződést köt.



A nyertes pá|yáző visszalépése esetén az e|adő jogosult a pá|yázati eljárás soron következo
he|yezett1ével adásvételi szerződést kötni, amennyiben a ptńyźzat eredményének megállapításakor a

másođik legi obb ajánlat meghatározásra kenilt.

A nyertes ajánlattevő esetében abefizetett biĺosíték az aján|attevő źúta| fizetendő vételár ĺĺsszegébe
beszámításra kerÍil, azonbanhaaszerződés megkötése azaján|atĺevőnek felróható,YdW érdekkörében
fe|męrÍilt más okból hiťlsul meg, ajánlatÍevő a biztosítékot ę|vęszti' Az elvesztett biztosíték a Kiírót
illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések

Az íngat|an megtekinthető a Kiíľás f. ponÍjában megie|ölt időpontban, de a megtekintés előtt két
nappal a Józsefoáľosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. onkormányzatiHźvkeze|ő Irodájának munkatársával
telefonos egyeztetés sziikséges a következő telefonszámokon: 06 | 2104928,2704929,2104930,
210-4766.

Az aján|attevő az aján|atok felbontásáig kĺĺteles titokban tartani az ajźntatźnak tartalmát, továbbá a

Kiíró áttal a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden téný,
információt, adatotkĺjteles bizalmasan kezelni, anóltájékoztatást harmadik személynek nem adhat. Ez
a tilalom nem terjed ki a finanszíľozó bankkal és konzorciális aján|at esetén a résztvevőkkel való
kapcsolattaĺtásra. Ha az ajźn|attevő vagy az érdekkörében álló más személy a pá|yázat titkosságát
megsértette, a Kiíró az aján7atźÍ érvényteleľmek nyilvánítja.

A Bonyolítő az ajźn7atok tartalmát a pźiyáu;at |ezźlrźsáig titkosan keze|i, tartďmulaól felvilágosítást
sem kívüláIlóknak, sem apáiyázaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajźnLatokat |ĺrzÁĺólrag elbírálásra hasmálhatja fel, más célú felhasná|ás esetén az
ajĺínlattevővel kĺilön meg kell arról állapodnia.

A Kiíró a pźiyávati eljárás során készített jeryzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőrizni, továbbá, ilyen jellegű e|lenőrzes esetén az ellenőrzést végzó szew) személyek
rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabźńyozott kérdésekben a Budapest Főváľos VIII. kerÍilet
Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testiiletének ||2/2017. (V. 11.) számú hatÁrozata, valamint a

vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irłányadóak.

Budapest,2017.

Józsefuárosi Önkomrányzat
nevében eUáró Józsefuárosi Gazdálkodási K?izpoĺt Zĺt.

Bozsik István Péter va61yongazđá1kodási igazgató sk.
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Mellékletek:

1. számli'melléklet: Jelentkezésilap

2. számúmelléklet: Ąán|atiösszesítő
3. szamúmelléklet: Nyilatkozatvége|szĺmolásrót, csődeljáľásról, felszłmotásró|

4. számű melléklet: Nyilatkozat a pźiyźazti feltételek elfogadásáľó|, szerzi5déskö,tésľőt,
ingat|anszerzésiképességről,ajánlatiktitöttségró|

5. számú melléklet: Nýlatkozat adó és adók módjára behajtható könaĺozásről; Kiíróval
szemben fennálló tartozásról, kizÁrô körĺilményrő|

6. számúmelléklet: Nýlatkozatpénnigylalkalmasságról

7. számú melléklet: Nýlatkozat a kézbesítés he|yéről és a bankszámlaszĺmró|

8. szĺmú melléklet: Nyilatkozat źúlláúható szervezetről

9. számrimelléklet: Nyilatkozat apá|yázaton meghiľdetett ingatlan megtekintéséről, áIlapotának
megismerésérő|

10. szamúmelléklet: Adásvételi szerzódésteweretfiiggőben tartással

11. számúmelléklet: Adásvételi szeľződés teÍvezet Íiiggőben taľtássat (banki hitel felvétele
esetén)

12. szěműmelléklet Ad{ásvételi szprződéstéľintő módosíúísi javaslatok és nyitatkozat

13. számúmelléklet: Osszefoglaló a benyujtandó aján|at formai és tartalmi követelményeiľőt,
tájékoztat.ásazátIáthatőszer:łezetfogalmáról

74. szäműmellékleĺ Étékbecslés
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l. szálnťl mellék]eĺ
,,Budapest VIII. keľiilet, Tolnai Lajos u.26. szám alatti ingatlan elidcgenítése -

pá|yźnat,,

Jelentkezési lap

Trĺrsaság neve, cégfo rmźĄa:

Székhelye:

Postacíme:

Telefonsziłma:

Fax száma:

E-mail címe:

Statisztikai számjel:

C égnýlvantaľtási szénna:

Adószĺíma:

Szárůav ezető bankj ának neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselőjének neve, beosztasa:

Meghatalmazott nevel:

Telęfonszrłma:

Fax száma:

E-mail címe:

Budapest,

:=q' 
' Meghaüalĺnazott esetén

pólyózó olóíľísďcégszeľÍĺ ďóĺrós
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2. számú mellé|et

,,Budapest vlil. kerÍilet, Tolnai Lajos u.26. szám alattĺ ĺngatlan c|idegenítése -
pá|yázat',

ÁJÁNLATr osszpsÍľo

Alulíľott. ....(névltársaság

ryvĐ a Budapest VIII. kerĺitet Tolnaĺ Lajos a.26. szám alatti ĺngatlan elÍdegenítésere
klírtpźiyź:zatraajőnlatomatazalábbiakbanfoglalomössze:

Megajánlott vételár: ...........Ft

A vételrír megfizetésének módja:

a) egyösszegben

b) banki hitel igénybevételével

(a megfelelő szÓveg aláhúzandó)

Budapest,

pzĹyán alaírasal cégszeľű alĺíínás

t3
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Ł-. .^-.'1*1'!

,,Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos u.26. szám alatti ĺngatlan e|idcgenítése.
pźilyźnat,,

NYILATKOZAT
végelszámolásról, csődelj áľásróI, felszámolásróI

Alulírott.
(tarsaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a taĺsaság

o végelszámolás alatt *álllnem áll
o ellen csődeljĺíľás folyamatban *vaďnincs

o ellen felszĺámolási eljáras folyamatban *vaĺýnincs.

Budapest,

peiy aző a|áir asa/ cégszeriĺ alaíras

A *-gď megielölt résznél a megfelelő szöveg a|áhtpandő.

-sś-:š
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4. számú mellóklct

,,Budapest VIII. kcľÍilct, Tolnai Lajos u. 2;6. szám a|atti ingatlan elidegenítése -
pá|yánat,,

NYILATKOZAT
a pá|yázatĺ feltótelek elfogadásá rő|, szerződéskötésľől, ĺngatlanszeľzési képességről,

ajánlati kiitiittségrő|

Alulírott.

... (névltarsaság neve) kijelenteľn, hogy a pá|yźzat tátgyát részletesen megismertem' az

ajrínlattétel feltételeit, apáIyézatikiírást magamra nénłekötelezőrrek elfogadom.

Kij elentem, hogy Magyarors zágon ingatlanszerzésre jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a páĺryźľ'ati felhívĺłsban foglalt ó0 napos ajrántati kötöttséget vállalom.
Nýlatkozom, hogy amennýben a Kiíró az ajłĺnlatok erďményének mégfllapítására
vonatkozó hatłíľidőt elhalasztotta, úw vállalom az aján|ati kötöttség meghosszabbłtását a
páIyazat eredményének megallapítasara vonatkoző hatźnďtj elhďasztlásĺĺnak napjai számával
megegyezően.

Budapest,

paly źaő aIáfu ása/ cégszenĺ oláínís

,rfu



5. számú melléklcl

,,Budapest VIII. kerÍilet, Tolnai Lajos u.26. szám a|attĺ ĺngatlan elidcgenítése -
pá|yázat,,

NYILATKOZAT
adó és adók módjára behajthatőköztartozásről és a KÍíróval szemben fennállĺĺ

tartozás r ő|, kizár ő kłi rĺĺ lm ény ľő l

Alulírott (név)

mint a (táľsaság neve) vezęto

ti szts égvi s előj e kij el entem, ho gy az ajźn|attevőnek,

- Adó és adók módjara behajtható köztartozźsa * van / nincs;
- Kiíróval szemben l.artozása (helý adó, bérleti díj stb.) * van / nincs;
- Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van / nincs.

amelyeket az a|úbi okiratol.ĺkal igazolok:

Alulírott kijelentem, hogy cégĹinket érintően a közbeszerzésekľől szo|ő 20t5. évi CXLIII.
töľvény 62. $ és 63. $-ban foglalt kizźrő korülmények

a.) nem állnak fenn

b.) fenn állnak

(a me. gfel eI ő s zciv e,g a l á h ú za nd ó)

Budapest,

pá|yźnőaLäírasa/cégszęrualláfu ás

4 ł.-gal jelölt résznél amegfelelő szöveg ďahuzandó.

1.

2.

).
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6. számú mellóklet

,,Budapest VIII. keľüIct, Tolnai Lajos u.26. szám a|atti ingatlan elidegenítése -
pá|yázat,,

NYILATKOZAT
pénzügyĺ alkalmasságró|

Alulírott (név)

mint a (hrsaság neve) vezető

tisztségviselője, kijelentem, hogy a pá|yźaat targyáft képező ingatlan vételĺíranak

megfizetésére képes vagyok, a szĺ'ikséges anyagi eszközök ľendelkezéseÍnľe állnak.

A számlavezető bankná| az e|millt 1 évben sorban áIlás nem volt, amelyeket az a|ábbi
okiľatokkď igazolok:

Budapest,

páIy azó alatása/ cégszeriĺ a|áíÍás

1.



7. sztmu melléklet

,,Budapest VIII. keľiilet, Tolnai Lajos u.26. szám a|atti ingatlan elĺđegenítése -
páIyánat,,

NYILATKOZAT
a kózbesítés helyéľől és bankszám|aszámról

Alulírott .... lnévl mint a
(tarsaság neve) vezeto tisztségviselője kérem, hogy a Pźiyazattal kapcsolatos mindennemii
nyilatkozatot, felhívást, éľtesítést, V&gY mas információt, valamiĺt a Pá|yźaatta| kapcsolatos
esetleges jogvitában minden éľtesítést, idézést és bírósági hattrozatot, stb. az alábbi címre
kérem postrázni:

Címzett... ..:.....

Cím:....

Amennýb ęn az źitaLarĺ a fentiekben megielölt cimzett a fenti címen az iratot nem veszi át,

ennek következményeit a gazdaságs taľsaság vállďja. Tudomasul veszem, hogy amennýben a
címzett a fenti címen az éľtesítést nem veszi źń, az értesités a postiíľa adast követő 5.

munkanapon kézbesítettnek minőstil.

A pá|yazati felhívás visszavonĺása esetén a Kiíľó a dokumentáció megvásĺáľlásara fordított
összeget kéľeľn az a|ábbí bankszáml aszámra visszautalni:

Bankszáml avezetó péruintézet: . . . . . . .

Bankszámlaszéĺn:.

BankszaÍnlával rendelkezni jogosult: . . ..
(név, lakcím vagy székhely)

Buđapest,

pziy aző a|áíĺásal cégszcrĹí ďáírás
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8. számú melléklet

,,Budapcst VIII. kcľíite! ToInai Lajos u.26. szám alatti Íngatlan e|idegcnítósc -
pá|yázat,'

NYILATKoZÁT

Alulíľott kijelentem, hogy cégĺink a lrelrlzeĹi vagyonrĺil szó|ő 20|1. évi CXCVI. törvény 3. $(1) bekezdés 1. pontja szerinti

a.) átláthatő szerv ezetnek minősül.

b.) nem minősül átlrź.ichatő szervezetnek.

(a me{elelő szÓveg aláhúzandó)

A jelen nyi|atkozatomat a szervezet vezető tisztségviselőjeként bĺintetőjogi felelősségem
telj es tudatrĺban teszem.

Buđapest,

paľyźlző alźirásal cégszenÍ aláśrás

ĺ..ilv
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9. számú melléklet

o,Budapest VIII. kcrĺilet Tolnai Lajos ll.26. szám alatti ingatlan elĺdegenítése -
páIlyánat,,

NYILATKOZAT
apáilyázaton meghiľdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának megĺsmeľéséľő|

Alulírott apźiyěaaton meghiľdetett Budapest VIII. keľület, Tolnai Lajos u.26. szám alattĺ
ĺngatlant előzetesen egyezteteÍt időpontban megnéztem, az á||apotát és aľľa vonatkozó
miĺszaki taj éko ztatást megi smeľtem.

pá|y źaő alźńrása/ cégszeríĺ aláíras

"=š
20



10' szálnri melléklet

,ąnÁsvnrrtl szERZóDÉs
fĺiggőbcn taŕással

(egy łisszegÍi |izctós csctén)
(tervexet)

amely létrejött egyrészľől
Budapest Főváros VIII. keľůilet Jĺízsefvárosi Onkoľmányzat (székhe.lye lOl}Budapest, Baľoss u.
63-67,, adószáma: 15735715-242, KSH-szama: 15735715-8411-32t.oĹ, képviseli: dr' Kocsis Máté
polgármester), mint eladó meghata|mazásábó| és megbizÁsából eljáró Jóżsefuárosi Gazdálkodási
Kö4ont Zrt, (széh'he|y: 1082 Budapest, Baross u. 63-67', adósáma: 252g24gg.242, cégegyzék
szźlma: 0 1 - 1 0-04845 7; KSH szttma: 25292499 -6832-| 1 4 -o |, képviseti : . . . .).

mrásľészľő|
..... (széküelye: ....'.'..; cégiegyzékszáma: .....; adôszáma: .......,.....; statisztikai számjele: '......;
kepviseli: ..........), mint vevő (továbbiakban: vevő)

együttesen továbbiakban felek

között az alulírott napon és helyen, aza|ábbifeltételekkel:

t.
E|őzmények

l.1. Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefurĺrosi Önkormányzat Képviselő-testĺĺlete ...12017. (...)
számli hatfuozata alapjan egyfordulós, nyilvános pá,lyázatot írt ki Budapest V[I. kerÍilet 3496I
hľsz.-ri, az ĺngat|an nýlvántartásban Budapest VIII. keľÍilet, Tolnai Lajos u. 26. szěm a|atti
ingatlan értékesítéséľe.

|.2. A péúyázat nyeľtese a Budapest Fővlíros VIII. kerület Józsefułírosi onkoľmányzat Képvĺselő.
testiilet ,.ĺ20t7. (....) számú határozata szerint vevő. Vevő pál|yálz'atźban azingat|an beépítését
vállalta.

2.
lĺsz.erzőilés tĺĺrryát ké:pzÄ ĺngatlan adataĺ

Címe:
Helyľajzĺ szńma:
Jellege:
Térmértéke:
KŕizmÍi ellátottsága:
Teľheĺ:

Budapest VItr. kerÍilet, Tolnai Lajos u. 26.
34961
kivett beépítetlen tertilet
354m2
közmiĺvek nélkiil
8 m2 nagyságu teriiletre az ELN/IIJ ĺłetoz1trl
Kft. javáľa vezeĺétiog keriilt bejegyzésre az
ingatlan-nyilvríntartásba, a Magyar eilamnak es

Budapest Főváros onkormĺá'nyzatĺínak elővásĺĺľlási
joga van; az tngatlart berleti joggal terhelt, az
ingatlan egyebekben per-, teher- és igényu.lentes.

"4/2L



3.

JognS'ilatkozat

3.1. A nemzeti vagyonról szőlő f0|1. évi CXCU. törvény 14. {i (2) bekezdése alapján a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az á||amnak' va|amint az |991. évi XXXIII. tv. 39. $

(2)bekezdése alapján a Budapest Főváľosionkormányzatnak e|ővásárlásijoga van.

Jogosu|t e|ővásárlási jogával, postai kÍildemény esetén a küldemény postai feladásának igazo|t
napjától sámított 35 napon belÍil élhet. Amennyiben az e|ővásárlás jogosultja éljogával, jelen
szęrződés köĺe és eladó között jön létre. Ez esetben a vevő á|ta|befizętett................,- Ft+
Á^FA', azaz ...... foľĺnt +ÁFA osszeget e|adő az elővásárlási jogra vonatkozó
nyilatkozatokkézhezvéte|étől szamított 1.5 munkanapon belülavevő ...''..'Bank
ZÍt áital vezetett '.. HI'F számű szÁml{jfua visszautalja. A
vevő tudomásul veszi, hogy a befizetett összeg után eladó kamatot, vagy báľmely jogcíĺnen
el számol anĺĺó kciltséget, kártérítést nem Íize;t.

Az ingat|an jelenleg bérleti jogokkal terhelt, a bérleti szerződések felmondásfua az adásvéte|l
szprzndés megkötését követően kerül sor.

3.3. Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan haľmadik személy részére történö
értékesítéséhez abeépitési kötelęzettség teljesítéséig eladó hozzÁjáru|ása sz{ikséges. Eladó abban
az esetben adjahozrÁjárulást a továbbértékesítéshez, amerulyiben a harmadik fél vállalja a jelen
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzź$áru|źtsát kérni, e|adó vevön követeli a jelen szerződésben vá|lalt kötelezettségek teljesítését.

Felek rögzítit hogy e|adő hoz-zźĄĺárulása nem szfüséges az ingatlan harmadik személy részére
történő vevő źita|i továbbértékesítéséhez, amennyiben az ingat|arra vevő ajogerős használatba
vételi engďétyt megszerezte, és ęzt azeladó felé hitelt érdemlő módon igamlta.

3.4 E|adő kötelezettséget váIlal, hogy jelen szerzndés a|áírźsát követő 8 naptráľi napon beltil postai

úton, ajánlott tértivevényes küldeménnyel megkü|di a Magĺar Allam és a Budapest Fővrárosi

onkormányzat részére a jelen szerzÍ5dést azza| a felhívással, hogy a megktildéstőI számított 35

naptári napon belül nýlatkozzoryhogy kíván-e elővásárlási jogával élni.

4.

Jog- és kellékszavatosság

4.I. Azelađó kijelenti, hogy azngat|anĺires telet a 2' pontban foglaltak firyelembevételével.

4.2. Az eladó kijelenti, hory az adásvétel. taĺgĺźĺtképező ingatlan kizaľólagos tulajdonát képezi, aa

ingatlan, a 3.1. pontban ĺögzítetteken kívül a továbbiakban per-, teher- és igényľnentes' azon
hamladik szeméýnek nincs olyan ingatlan.nyilvántaľtásba bejegyzełt, vagy ingatlan-
nyilvantartason kívüli jogą amely a vevő birtoklasát, vary fulajdonjog bejegyzését akadáůyonĄ
kor|ätomĄ vagy meghilisítaná.

4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot váilal- azért, hogy az ingatlant ađó, illetét vagy más adók
módjára behajtható köaartozás nem terheli ' Az e|adő kijelenti és szavatolja, hogy az iĺgat|arl
tekintetében környezetszennyezés nem történt.

4.4. Avevő kije|enti, hory azingat|antjól ismeľi, bejfuta, megvizsgáltą és általa felmért állapotban,
az ingatlanrót késziilt ingatlan éľtékbecslő szakvélemény ismeretében írja a|á je|en adĺásvételi

szerzndést.
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4-5. Az eladó a je|en szerződés a|áírásźlva| kije|enti, hogy a vevőt az ingat|all mindcll lénycgcs
tulajdonságáró| tájékonatta,beleértve az á|La|a isnrcrt esetleges rejtett hibákat is. A tájékoztaiás
eset|eges elmaradásából eredő minden kár eladót terheli.

5.

Az ingatlan vételára, a vételár rncgÍizetése

5.1. Az ingatlan vételara .....,. Ft, melyet 27%o źitalrános forgalmi adó terhe|, (azaz

:...................... forĺnt + 27%o'łrł). A vételár általános forgatmi adóval növelt ö,o"g"Ôsszesen ......,.Ft, azAz ... fońnt, amely osszeg a vevő pá|yázatábarĺ
aj ánlott vételánal azonos.

5.2. Az ingatlan vételĺáľának megÍizetése az a|ábbiakszerint történik:

5 .2.7 . A vevő páiyáaatźtnak benyujtĺásakor megfiz etett az eladó szĺml á$ára . Ft azaz
forĺnt összeget ajrínlati biaosíték címén. A szerzodő felek úgy rendelkeztek, hogy a befizetett
ajánlati bĺztosíték jogcímét foglató jogcímľe vá|toztatjźk, így felek a befizętett ĺisszeget,
bruttó '.......'. ľt összeget Íbglalónak fogadják el (,,Foglaló''). Előbbiek a|apján tehát vóvő
foglaló jogcímen megfizetett bľuttó .,- Ft összeget eladó ľészéľe. A Foglaló
összege a véte|áĺba beleszímít. Szerzjdő felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi
természetéve| tisztában vannak. Tudják' hogy a szerződés meghiúsulásáért fe|elős fe| az adott
foglďót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeľes összegét köteles visszafizetni. Amennyiben az
adásvételi sznrziildés olyan okbóI hiúsul meg, amelyéľt mindkét fel, vagy egyik féI sem fete|ős,
az adott foglaló a vevőnek visszajár.

A Foglaló teljes összegének megfizetése az adäsvéte|i sznrzndés megkötésének feltéte|e.
Szl;eltződő felek erybehangzőan rövítik azt aténý, hory a Foglďó teljes <isszege megfzetésre
keľiilt.

Tekintettel arra, hogy az aján7atí biztosíték összege apá|yázatről való döntés napjával vá|t az
Áľa w.59. $ (1) bekezđése atapjĺłn meghatĺĺľožottllolegge, eladó a Fogla|ó.-összeg&ő| a
pá|yäzafró| való döntés napjával, mint te|jesítési nappal ktiteles elöIegszámlát kiállítani vevő
részére.

5.2.2. Felek rögzitit hogy vevő a fennmaľadó ......................,-Ft' azź|z ......összegiĺ
vételár hátralék megfizetésére je|en sznrródés aláírásátóI szamított 60 naptáľi napon beliil
köteles, az ę|adő K&H Bank Zrt.-néI vezetďt 10403387{0028570 számri uantszĺrĺł;rára vďó
átutalássď. Eladó a birtokátruházás napjával, mint teljesítési nappal kdteles végszémléú
kiállítani a bankszámláján töľtént jóváíľast követöen vevő, illetől eg az át|ta|amegielölt h-arľnadik
sze'mély részére.

6.

BeépítésÍ ktitelezettség

6.1. A vevő vállalju hogy az ingat|ant a Józsefráros Keriileti Épftési Szabá]lyzatáróI szóIó 6612007.
Qil. 12.) ati rendelet (JoKÉsz) előírásainak ńegfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettségn ęk az alź.ůlbiak szerint tesz eleget:

a) a telekingatlan birtokbaadásától számított 2 évenbelül jogerős épÍtési engedélý szntezés ib) a telekingatlan biľtokbaadásźúó| számított 5 éven belĹil jogerős használatbavételi engedélyt 
',","r.ĺ% f"v
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6.2.. Az ingatlan beépítési feltételeí:

Az ingat|an övezeti besorolása: Ll -VIII- 1

A könníJfejlesztésse| kapcsolatos összes költség (pl. fejlesĺési hozzájáru|ás, tervezés. stb.) a
vevőt terheli'

A beépítés százalék, építménymagasság, szintszám, szintteri.ilet, stb. tekintetében az országos
Teleptilésrendezési és Építési Követelményekrő| (oTÉK) szóló 253l1gg7. (XII. 20.)
Kormányrende|et, az 5ĺ20|5. (II. 16.) Főv. KGY. ľendelet (BFRSZ), és J.őzsefuáros Kerĺileti
Építési Szabá|yzatáról szóló 661200.7. Cxn' 12.) önkormányzati renđelet 1lorÉsz; e|okásai az
iranyadók.

7.

A szerződésben vállalt ktitelezettségek nem te|jesítésénet ĺIletve késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményel

7.l. Az beépítési kötęlezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén alkalmazható
jogkövetkezmények

7.l.2. Késedelmi kötbér

Ha a vevő a 6.l. pontban meghatĺározott valamely kötelezettségével neki felróható okból
késedelembe esit késedelmi kötbéÍt kĺjteles ťtzetn az eladónak.

késedelmi kdtbér mértéke:
- A jogeľős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késede|me esetén a

kötbér ĺisszege l5.000.000'- 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 meghatározott összegeken felül vevő
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigénye keletkezik, úgy annak mértéke
30.000,- Ft/nap.

Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatźnozott kötbér összegét nem tekinti eltulzottnak.

?.2. SzerzÄdő felek egybehangzoan ľögzítik azt a tényt,hory a késedelmi kötbér teljesítéséhe z vevő
banki garanciaszerződés megkötéséveV kozjegzői letétbe helyezéssel (a továbbiakban:
garanciaszerződés) biztosítandó garanciaszerződés nyujĺási kötelezettségének eleget tett, a ....'
Bank/kiizjegzo á|ta| kibocsátott .... számú garanciaszerzndés jelen szerződés aláírrłsával
e$,iđejĺileg átat|ásra keriilt az eladó részére.

A garanciasrsződés tisszege a jogerős építési engedély megszerzésére a 6.l. pont szerint
rendelkezésre álló haüíridő elteltét követő, 60 napot megbaladó késedelem esetén 15.000.000,- Ft,
a jogerős haszráĺatbavételi engedély megszerzésére a 6.I. pont szerinti reĺrdelkezésre álló
hatrĺridő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000'. Ft. A
garanciaszerződés az e|adő javfua lehívasra/átutalásra kerĺil a jelen szeľződésben meghatĺĺrozott
késedelem esetén. A garanciaszeruődésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén
időarányosan éľvényesíthetők. Felek rogzítit hogy csak olyan garancia fogadható el, amelyek
alapján eladó egyoldalú tÁjékonaó nýlatkozatával a bank/közjegyzó átutalja a jelen
szerződésben meghatĺáľozott késedelmi kötbér összegét az eladónak, mindenféle egyéb feltétel
nélkiil.

---:=
*=š,
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8.

Ingatlan-nýIvántartási bcjcgyzósrc vonatkozó nyĺIatkozatok

8.I ry eladó a je|en szerződés aláírasával egyidejűleg kiitön nyilatkozatban (,Bcjegyzósi cngcdó|y')
feltétlen, teljes, kjzźtrőlagos és visszavonhatattan hozzájáru|ásźt adja aihoz, hogy u"uó
tulajdoĺg.oga a 2. pontban meghatározott ingatlan tekintetében a teljes vételár megfizetését
kijvetóen vevő javáľa |/1 tulajdoni arányban, vétel jogcímén az ingatlan-nyilventartásba
bejegyzésre kerüIjön. Eladó a BĄegyzési engedélý az e||enjegyző iigyvédné|, külön tiryvédi
letéti szeľződés alapján ügyvédi letétbe he|yezi, amelyet ellenjeryző iigyvéd minden tŇauuĺ
feltétel kikötése nélkĺil köteles vevő részére kiadni, i|letve tu|ajdonjog bejegyzésére az illetékes
fijldhivatďi osztálynak benyújtani, amennyiben a teljes vételár eladónak maradéktalanul
megfizetésre került.

8.2. Felek hozzájźra|nak ahhoz, hogy jelen szerzodés benyújüásra keľüljön az i|letékes ľotdhivatalhoz,
azonban azza| a feltétellel, hogy Bejeryzesi engedé|y vevőnek töľténő kiadásáig, azonban
Iegfeljebb a jelen szerződésnek a fiĺ|dhivatalba történő benyrijtrásától szamított 6 ĺónapig, a
ftildhivatali eljánás fiiggőben tartźľiáLt kezdeményezik az ingatlan-nyilviántartásról szóló lgý. evĺ
CXLI. törvény 47/A. s (1) bekezdés b) pontja szerint.

9.

Az ĺngatlan bÍľtokának átľuházása

9.I Az ingatlan biľtokának átluházÁsa legkésöbb a Magyaľ Állam, i||etve a Budapest Fővárosi
onkormányzat e|ővásärlási jog gyatońásáľol smló ňýilattozatĺĺnak Józsefoárosi Gazdálkodási
Köąpont ZrI,.-hez történő megérkezésé| vagy a 3.4 pontban rögzített hatĺíridő eredménytelen
leJeltét és a teljes vételrár megfizetését, a bérleti szeľződések megsziintetését, az ingatlan Ĺeĺot
által történő elharyĺását követö 15 munkanapon beliil, felek által előzetesen ęgyeztetett
időpontban, átadás-áLtvételi jegyzőkönyvben kerül sor. A birtokátruházÁs napjěĺg az ingatlannal
kapcsolatos ktiltségek az e|adót, a birtokátruházás napját követően felmerült költségek pedig a
vevőt terhelik. Vevő a biľtok átvételéľe köteles és a birtokátruhźuÉs időpontjától szedl azingatlan
haszrait és viseli azok terheit.

10.

Egyéb ľende|kezések

10.1. Az eladó Magyaľország törvényei szerint működő helyi önkoľm ányzat.

Vevő Magyaľországon nyilvánkrtásba vett jogi személy, ĺigyletkiitési és ingatlanszeruési
képessége kolĺát,ozva nincs, kíjelenti továbbá, lrogy a rrgrrrzcti vugyonról szđo zolt. cvi
cxcvl. tiiľvéuy 3. $ (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szerłezet. Eladó képvise|öjének

::::::.....ľ--*l]li.. a"u,t il",emř*.'*ľ-"#. 
",ä11ffil' :#łeloenľa 

e"

10.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszetzettvagyon után vagyonátruházási illetéket kell fizetni.

10.3. Felek a Polgáľi Törvénykönyv 6:98. $ Q) bekezÄés alapján ki?ÁtJáů< mind ęladó, mind vevő
feltĺinő éĺtékaráĺytalanságon alapuló esetleges megtámadás i jogát.

10.4. Eljĺáró ügyvéd tź$ékoztatja feleket, hogy a pénzrnosás és a terroriangg fmenszírozźsa
megelőzéséľől és megakadá|yozasátról szóló 2007. évi cxxxvl. törvény ľendelkezései szerint
azonosítási kötelezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentit hogy adataik a lf
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szerzodésben he|yesen kerĺiltek rogzítésre az tiltaluk bemutatott személyi azonosĺĺó oknlányĺrk
a|apján.

Fe|ek jelen szerzsdés a|áírásáva| feltétlen és visszavonhatatlan hozz.ź!áru|ásukat adják atlhoz,
hogy eljárő ügyved okiĺataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a

szerződéssel erytitt kezelje.

10.5. Felek tudomásul veszik eljaró iigyvéd táĄékoztatását, amely szeńnt adataikat az informácíTs
önrendelkezési jogról és az információs szabadságĺól szóló 2011. évi CXII. tĺirvény
rendelkezései szerint kizfuő|ag jelen szerzőđéshez kapcsolódó megbízás, illetve a
jogszabályokban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.

Felek kijelentik, hogy jelenjogíigylet nem ütközik a pénzmosás és a terroriznus finaĺrszírozása
megelőzéséróI és megakadźńyozásáltől szóló f007. évi cxxXVI. t<irvénybe.

10.6. Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljarasi ktĺltségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljárási
đíj összeget, 6.600,- Ft fiildhivatali eljárasi illetéket és !.670,- Ft/fő JÚB eljaľási díjat a
szerződés a|áírását megelőzően megfi zetett'

10.7. A szerződő felek szeľzödést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés
megk<itésére és aláírásfua a sztikséges fe|hata|mazások&al rendęlkezrrek.

10.8. Jelen szerződés a Ftk. és a vonatkozó egyéb jogszabáIyok rendelkezései megfelelően
irányadóak.

10.9. A szerződés felek teljes megáIlapodásźlttarta|mazza, A felek közi'tt a szerződés előtt létrejött
szobeli vary íľásbeli megállapodás hatá|yźtt vesái. A szerzódés módosítása kizárő|ag írásban
történhet.

A szerződés egyes rendelkezéseínek esętleges éľvénytelensége nem jelenti automatikusan a

' szeru,ődés egészének érvénýelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesek az érvénýelen
rendelkezést üryleti akarafuknak és a szprzódéskiitéskor fennálló céljuknak leginlcíbb
megfe|elő ľendelkezéssel helyettesítení.

10.10. A sznrződő felek jelen Szerződés elkészítésével és el|eqiegyzcséve|, valamint az il|etékes
fiildhivatal előtti képviselettel ................ üsrvédet ... bÍzzźk' meg, és
meghata|maz.zák az illetékes fijldhivatal előtti efiránásľa is. Ellenjeryző ügyvéđ a
meghatatmazźlstelfogadja.

A szerződő felek kijelentik, hory a jelen adásvételi szeľződést elolvasrís és eryező értelmezés után,

mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenbenegĺezot írják aIá.

Budapest,2017.

Budapest Fővĺíros VIII' keriilet Józsefuiárosi
at eladó megbízásából eljfuó

Józsefuarosi Gazdálkodási Kĺiąpont Zrt.

képviseli: Bozsik István Péter
v agy ongazdálkodási igazgató Vevő
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Eladó

Jelen okiratot... (...........) budapesti ügyvéd készítettem és ellenjegyzem, Budapesĺ,20l7.. ....

okilaĹkészítő üg1rvéd



l-l' számťt melléklet

ADÁyVÉnELI SZERZőDÉĺ
(tervezet)

bankí hítel felvétele esetěn irdnyadló

amely létrejött egyrésnó|
Budapest Főváros VIII. keľĺilet Jőzsetvárosi onkormáłnyzat(székÍrelye: 1082 Budapest, Baross u'
63-67,, adószáma: 15735715-242, KSH-szttma: 15735715-84II-321-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester), mint eladó meghatalmazÁsábő| és megbízasából eljaró Józsefuárosi GazdáIkodási
Kciąpont Zrt. (szék,hely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67,, adôszÍlma: 25292499-242, cégegyzék
szálma: 0 1 - 1 0-048457; KSH száma: 25292499 -6832-1 1 4-0 l' képviseli: . . . .).

másrészrőI
..... (székhelye: .....,...; cégsegyzékszźlma: .....; adőszÁma: ...''........; statisztikai számjele: ...-...i
képviseli: ..''....'.), mint vevő (továbbiakban: vevő)

egyiittesen továbbiakb an felek

között az alulírott napon és helyen, azatábbi feltételelĺkel:

1.

Előzmények

1.3. Budapest Fővĺáros VIII. keľtilet Józsefuĺáľosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete ...12017. (...)
szamli határozata alapján effiľdulós, nyilvános pá|yázatot írt ki Budapest VItr. kerĺilet 3496I
brsz.-rl" az lngatLarl nýlvántartásban Budapest VI[. kerĹilet, Tolnai Lajos u. 26. szźtm alatti
ingatlan értékesítésere.

L.4. A pźl|yézat nyeľtese a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat Képvĺselő-
testĺilet ..12017. (....) sámú hatźrozata szerint vevő. Vevő páiyázatźtbarl az ingat|an beépítését
vállalta.

Î!.

A szerződés tárgátképzlő ingatlan ađataĺ

Címe:
Ilelyľajzĺ szĺíma:
Jellege:
Térméľtéke:
Ktizmĺĺ ellátottsága:
Terheĺ:

Budapest wtr. kerĺilet, Tolnai Lajos u. 26.
3496r
kivett beépítetlen tertilet
354m2
közművek nélkĺil
8 m2 nagyságu területre az ELNÍŰ HÁróze.ľl
Kft. javára vezetétjog kertilt bejegyzésre az
ingattan.nyilvántartásba, a Magyar Allamnak és

Budapest Fővrĺros onkormĺłnyzatának elővásĺírlási
joga van; az ingatlanon bérlők taláibatőak, az

ingatlan egyebekben per-, teheľ. és igéĺrymentes.
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3.

JognyÍlatkozat

3.l. A nęmzeti vagyonról szó|ó 201l. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a helyi
önkormĺínyzat tulajdonában lévo ingatlanra az źil|amnak, valamint az 199|. évi XXXIII. tv. 39. $
(2)bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnake|ővásárlásijoga van.

Jogosult elővásárlási jogźlva|, postai kĺildemény esetén a kÍildemény postai feladásának igazo|t
napjźÍó| számított 35 napon belüI élhet. Amennyiben az e|ővásáĺIás jogosu|tja éljogáva|, je|en
szerződés közte és eladó között jĺin létľe. Ez esetben a vęvő á|talbefizeÍett................l- Ft-|
p'FA, azaz ....... foľint +ÁFA összeget e|adő az e|ővásárlási jogra vonatkozó
nyilatkozatokkézhemételétőlszímított l5 munkanapon belülavevő ........''...Bank
Zrt áItal' vezetętt .......'. HIJF számú szátl:ĺrájźra visszautalja. A
vevő tudomásul veszi, hory a befizetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszámolandó kóltséget, kartérítést nem fizet.

Az ingat|arlon jelenleg bérlők taláIhatóak, a bérleti szerződések felmondására az adásvéte|i
szerződés megkötését követően keľül soľ.

3.3. Eladó kiköti, vevö tudomásut veszi, hogy az ingatlan harmadik szemé|y részśre tĺirténő
értékesítéséhez abeepítési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájáĺu|ása sziikséges. Eladó abban
az esetben adjahoz.zé$árulást a továbbéľtékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vállalja a jelen
adĺásvételi szeľződésben foglalt köteleze|.tségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzź$áru|ását kérni, eladó vevőn követeli ajelen szeľződésben vál|alt kötelezettségek teljesítését.

Fęlek rögzítiL; hogy eladó hozzájáru|ása nem sziikséges azingat|an harmadik személy részére
töľténő vevő álta|i továbbéľtékesítéséheą amennyiben az ingat|anra vevő a jogerós használatba
vételi engedélyt megszerezte, és ezt, aze|adó felé hitelt érdemlő módon igazo|ta.

3.4 E|adő kötelezettséget válla|, hory jelen szeľződés a|áírásált kiivető 8 naptĺíľi napon belül postai
úton, ajánlott tértivevéĺryes kĺildeménnyel megkiildi a Magĺat Állam és a Budapest Fővĺárosi
onkormányzat részéľe a jelen szerzödést azra| a fe|hívással, hogy a megkiildéstől saámított 35
naptári napon belüI nýlatkoz'zon,hogy kíván.ę elővásáľlĺási jogával éIni.

4.

Jog- és kellélrszavatossĺĺ g

4.1. Az eladó kijelenti, hogy aziĺgatlarltires telet a 2. pontban foglďtak figyelembevételével.

4.2. Az eladó kiielenti, lrogy az adósvéĺel bĺľgytit kópcző ingatlan kizáľólagos fulajdonát képezi, az
iIlgaĹlau, a 3.I. pontban ĺögzĺtettekeĺr kíviil a továbbiakbaf, Ptr-, tehęr- és igénymentes' azon
hannadik személ1mek nincs olyan .ingatlan-nyilvántartásba bejegy.zett, vagy íngatlan-
nyilvĺántartráson kívüIi jogą amely a vevő biľtoklását, vary tu|ajdonjog bejegyzesét akadáIyonĄ
korlátozná, vagy meghiúsítaná.

4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy az ingatlant adó, illetéŁ vagy más adók
módjára behajtható köztartozás nem terheli. Az e|adó kijelenti és szavatolja,Ílogy azingat|an
tekintetében környezetszennyezés nem történt.

,,4ĺ
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4.4. A vevő kijelenti, hogy aziĺgat|antjól ismeri, bejáĺÍa, megvizsgálta, és általa í.cllnéń állapotban,
az ingatlanról készült ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeľetében írja alá .ielen adásvéte|i
szerzodést.

4.5. Az eladó a jelen szerződés a|áírásźtva| kijelenti, hogy a vevót az ingatlan minden lényeges
tulajdonságaról tájékoztatta, beleértve az źita| ismert esetleges rejtett hibákat is. A tájékoztatás
esetleges elmaradásából eredő minden kár eladót terheli.

5.

Az ingatlan véte|áľa, a vételáľ megfizetése

5.I. Az ingatlan vételara .;..,- Ft, melyet 27%o źĺ|ta|tnos forgalmi adó terhel, (azaz

:'..................... forint + f7yo AFA). A vételál. általfulos forgalnú adóval nijvelt tisszege
összęsen ......'.Ft, azaz..,... ..... forint, amely összeg a vevő pá|yálz-atźban
aj ánlott vételá:ĺal az onos.

5.2. Az ingatlan vételáľának megÍizetése az a|ábbiak szerint történik:

5.2,|. A vevo pä|yázatának benyujtásakor megfi7ttett az eladó szam|ź$ára .........,. Rt, azaz
.. forĺnt iisszeget ajránlati biĺosíték címén. A szerződő felek úgy ľendelkeztek,

hogy a befizetett ajńnlati bÍztosíték jogcímét fogla!ó jogcímľe válltoz{atjtky így felek a
befizetett összeget, bruttó ..,- Ft összeget foglalónak fogadják el (,,F.oglaló').
Előbbiek alapjan tehát vevő foglaló jogcímen megfizetett bľuttó .........,- Ft
řisszeget eladó ľészére. A Foglaló iisszege a vételáľba beleszámít. Szerződó felek űgy
nyilatkozrat hogy a foglaló jogi természpteve| tisztźtban vannak. Tudják' hogy a szeľződés
meghiúsulásáLért felelős fél. az adott foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeľes összegét
köteles visszafizetni. Amennyiben az adźsvéte|i szęrzndés olyan okból hiúsul meg, ameýéľt
mindkét fél, vagy egyik fr| sem felelős, azadottfoglaló a vevönek visszajár.

A Foglaló teljes összegének megfizetése az adĺásvételi szsrződés megkötésének feltétele.
Szprzśdő felek egybehangz-oan ňgzítik azt. atényt, hory a Foglaló teljes összege megfizetésľe

Tekintettel arra, hogy az ajánlati biaosĺték összege apä|yázaÍról való döntés napjával vállt az
Áľe tv. 59. $ (1) bekezdése ďapján meýatározott előleggé, eladó a Foglaló összegérőI a
pőiyáv.at:ő| való döntés napjával, mint te[iesítési nappal kiiteles előlegsaímlát kiállítani vevő
tészétę,

5.2.2.r"e|ek rögzítit hogy vevö a tbglaló összegével csökkentett a vételrär 50 %-anak megfblelő,
.............r'-Ft" az'az .. forint vételáĺrészlet megfizetéséľe jelen szeľződés aláínásától
számított 60 napon beltil köteles az elađő K&H Bank Zrt.-ĺéI vezetett 10403387-00028570
számťr banksztm|ź$ara ttiľténö áfutalással.

Eladó az I. véte|áĺrészlet iisszegérőI a bankszámláján történt jóváírás napjával, mint teljesĺtési
nappal köteles előlegsámlát kiáIlítani vevö részére.

5.2.3. Felek rögzítik, hory vevő, azeĺővásáĺ|ási jogról lemondó nyilatkozatok vary azetóvásár|ási jog
gyakorlására vonatkozó hatźtridő eredménýelen elteltére vonatkozó eladói értesítés vevő részéľe
töŕént sikeres kézbesítését követő 45 munkanapon beliil köteles a vételĺár fennĺnaradó 50 yo-át,

bľuttó Ft.ot, rzaz ........ forĺntot (,Vételáľhátľalék) eladó
K&H Bank zÍt.-ÍLéL vezetett 10403387-00028570 sztmń bankszámlájáĺa megfuetni abban az
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esetben, ha sem a Magyar Al|am, sem a Budapest Fővárosi Önkonnányzat nem él a .jc|cn
szęrzódés 3.l. pontjában biztosított e|ővásárlási jogt*a|- Amennyiben a vevő késedelembe esik
a véteIárhátralékkal, eladó póthatárido kituzése né|kĹi| jogosult a jelen szęrződéstől egyoldalú
ny ilatkozattal, érd ekmú | ás bizony ítása nélkii I eIá I l n i .

Eladó a Yéte|ár hátra|ék tĺsszegérő| a bankszám|álján tőrtént jóváírás napjáva|, mint teljesítési
nappal köteles előlegszámlát kiá|lítani vevó részére. Továbbá e|adó a birtokźLtruhĄ?ás napjáva|
mint teljesítési nappal köteles végszÍm|át kiállítani vevő részére.

6.

Beépítésĺ ktitelezettség

6.1. A vevő vállalja, hogy'az ingatlantaJózsefuáros Keľiileti Építési Szabállyzatáról szóló 66/2007.
CXII. 12.) önkormányzati ľendelet 1ĺinÉsz; előírásainak megfele|ően-beépíti. Vevő beépítési
kötelezettségn ek az alábbiak szeńnt tesz eleget
a) az lngatlan birtokbaadásától számított 2 éverr belül megszerzi az építésére vonatkozó jogerős

fuítési eĺrgedélyt és
b) az ingat|an biľtokbaadásától számított 5 éven beliil megszerzi a jogeľős használatbavételi

engedélý.

6.2. Az ingatlan befuítési feltételęi:

Az ingat|an övezeti besorolása: Ll -Vn- 1

A közmiĺfejlesztéssel kapcsolatos összes kĺittség (pl. fejlesztési hozzájárulás, tervezés. stb.) a
vevőt terheli.

A beépítes szź,u;a|ét építménymagasság, szintszátĺL szimtterulet, stb. tekintetében az országos
Településrendezési és Építési Kiivetelményekľő| (oTÉK) szótó 253l:lgg7. CXII. zo;
Kormányľendelet az 5/20|5. (II. t6.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ), és Józsefuĺíros Keriileti

' Epítési SzabáIyłatárőI szó|ő 66|2007. Cxu. 12.) önkormányzati rendelet (JiKÉsZ) e|őírásai az
irányadók.

7.

A' szerződésben vállalt kłitelezettségek nem teljesítésénet ĺlletve késedelmes teljesítésének
jogkiivetkezményeĺ

7.|. Az beépítési kötelezettség nem teljesítésą illetve késedelmes teljesítése esetén ďkalnazható
jogkövetkezmények:

7 .1.2. Késedelmi kötbér

Ha a vevő a 6.|. pontban meghotĺírozott välamcly kötelezettségével neki felrr5lnĹĺ! ĺlkbĺi[
késedelembe esit késedelĺni kötbért köteles fizetniaz eladónak.

A késedelmi kötbér méľtéke:
- A jogeľős építési engedéý megszerzésének 60 napot meghaladó késede|me esetén a

kötbér összege 15.000.000,- Ft;
- Á jogerős használatbavételi engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó késedelme

esctén a kötbér cisszege 7.500.000,- Ft.

Felek ri5gzítit hogy amennyiben a jelen pontban meghatźtozott összegeken feltil vevő
késedelmes te[iesítésére tekintettel eladónak kĺitbérigénye keletkezit ligy annak mértéke
30.000,- Ft/nap.
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Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghaÍározoľt kotbér összegéĺ ncm tekinti eltúlzottnak.

7.f . Szerződő felek egybehangzőan rogzítik azt a téný, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhez vevó
banki garanciaszerződés megkötésével/ kőzjegyzoi letétbe he|yezéssel (a továbbiakban:
garanciaszerződés) biaosítandó garanciasznrződés nýjtasi kötelezettségének eleget tett, a ....,
Banlďk<ĺzjegyzo áita| kibocsátott .... szźmű garanciaszerzłődés jelen szeĺződés aláírasával
egyidejűleg átadásra kęrĺilt az eladő részére.

A gaľanciaszerzódés összege a jogerós építési engedéIy megszerzéséĺe a 6.1. pont szerint
rendelkezésre álló hataridő elteltét kovető, 60 napot meghaladó késedelem esetén 15.000.000,- Ft,
a jogerős hasmá|atbavételi engedé|y megszerzésére a 6.1. pont szeńnti rendelkezésre álló
hatráiidő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000,- Ft. A
garanciaszerződés az e|adó javára lehívásľďátutalásra kerĺil a jelen szerződésben meghatĺározott
késedelem esetén. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napná| kevesebb késedelem esetén
időarányosan éľvényesíthetők. Felek rögzítit hogy csak olyan gaľancia fogadható el, amelyek
alapján elodó egyoldalú tóLjékoztató nyilatkozatával a banVközjegyzłí átutalja a jclcll
szerzodésben meghatározott késedeĺmi kötbér összegét az e|adőnat mindenféle egyéb feltéte|
nélkĺil.

8.

Ingatlan-nyilvńntaľtási bejegyzésľe vonatkozó nyĺlatkozatok

8,| Az eladó a je|en szerzódés aláírásával egyidejíĺleg külön nyilatkozatban (,Bejegyzési engedély')
feltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatatlan hozzájárullását adja ahho1 hogy vevő
fulajdonjoga a 2. pontban megýatározott ingatlan tekintetében a teljes vételár megfizetését
követően vevő javáľ.a |l| tulajđoni aĺányban, vétel jogcímén az ingatlan-nýIvántartásba
bejegyzésre keniljön. Eladó a Bejegyzési engedélý az el|enjegyzo ü5lvédnél, kiilön tignrédi
|etéti szerződés alapján iigyvédi letétbe he|yezi, amelyet e||enjegyzb ügyvéd minden további
feltétel kikötése nélkĺil köteles vevő részére l6iąđni, illetve tulajdoqiog bejegyzésére az illetékes
fiildhivatali osztálynak benyujtani, ameĺuryiben a teljes vételár eladónak maradéktalanul
megÍizetésre keríiIt.

8.2. Felek hozzajáru|nak ahhoą hogy jelen szerződés benyujtĺásra kerü[iiin az illetékes fiilđhivatalhoz,
azonban azza| a feltételleĺ, hory Bejeryzési engedély vevönek tiirténő kiadásáig, azonban
legfeljebb a jelen szeľződésnek a ftildhivatalba történő benyújtasátóI szamított 6 hónapig, a
ftildhivatali eljárĺás fiiggőben tartźsáĺt kezdeményezik az ingatlan.nýlvántartásról szó|ó 1997. évl
Cxu. törvény 47/A' $ (1) bekezdés b) pontja szerint.

9.

Az ĺngatlan bÍrtokának ítľuházása

g,I Az ingatlan bfutokanak átruhrízasríra legkésőbb a Maryaľ Állam, illetve a Budapcst Fővárosi
onkoľmányzat e|ővásátlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatának Józsefuárosi Gazdálkođasi
K<i4pont Zrt.-hez történő megérkezését, vagy a 3.4 pontban rögzíteIt hatáĺidő eredménytelen
leteltét és a teljes vételfu megfizetését, a bérleti szeľződések megsziintetésé7 az ingatlan bérlők
átllta| történłi elharyását követő 15 munkanapon beliil, felek által előzetesen eg1ĺeztetett

időpontban, átadás-áttvételi jeryzőkönyvben kerüI soľ. A birtokáLtruhźEźts napjáig az ingatlannal
kapcsolatos költségek az e|adőt, a birtokátruhźnÁs napját követően felmertilt költségek pedig a
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vev<jt teľhelik. Vevo a binok átvételéľe köte|es és a biĺokátrulrázás időpontjától szedi az ingatlan
hasznait és viseli azok terheit.

10.

Egyéb rendelkczésck

l0.1. Az eladó MagyarorszÁgtörvényei szerint míiködő hetyi önkormányzat.

Vevő MagyarorszÁgon nyilvántartásba vett jogi személy, ügyletkötési és ingatlanszerzési
képessége korlátozva nincs, kijelenti továbbá, |logy a nemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi cxcvl.
töruóĺry 3. $ (1) bckezdés l. ponda aLapján átlátható szervezet. EIadó képviselőjének eredeti
cégkivonata 26514/5312010. szám alatt és aláíľási címpéldánya .......'...'....... szám alatt
korábbarr csatolásra keríilt a Földhivatal részére.

10.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzettvagyon után vagyonátruházási itletéket kell fizetni.

10.3. Felek a Polgáľi Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizź'ľjźiľ- mind eladó, mind vevő
feltűnő értékaránytalanságon a|apuló esetleges megtámadási jogát.

I0.4. Eljfuó ügyvéd tájékoúatja feleket, hogy a pénzrnosás és a terrorizĺnus finanszírozása
mege|őzesérłĺ| és megakadá|yozÁsáró| szoló 2007. évi CXXXVI. töľvény rende|kezései szerint
azonosítási kötelezettség teľheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentit hogy adataik a
szerződésben helyesen kerültek rögzítésre az áita|uk bemutatott szemé|yi *onosító otcnányok
alapján.

Felek je|en sznrzł5dés aláínísávaĺ feltétlen és visszavonhatatlan hoz'ajfuu|ásukat adják ahho1
hogy eIjáró íigyvéd okiratailaól fénymásolatot készítsen, és azokban riigzített adatalkat a
szerződés sel együtt kez.e|je.

10.5. Felek fudomásul veszik eljáró tigyvéd tájékonatását, amely szerint adatailcat az információs
önrendelkezési jogról és az információs szabadságró| sző|ó 20||. évi CxI1. töľvéĺly
ręnde|kezesei szęrint kizźtó|ag jelen szptzódéshez kapcso|ódó megbízás, illetve ;
jogszabĺílyokban meghatarozott kötelezettsége teljesítese érdekébęn kezelhetĹ

Felek kijelentit hogyjetenjogťigylet nem ütkĺĺzik a péľlzrľrosás és a terľorizrtus finanszirozása
megelőzeséľől és megakad źl|yoz'ásáról sm|ó 2007. évi CXXXVI. töľvénybe.

10.6. Vevő a szprződés megkötésével kapcsolatos eljáľási kiĺItségek címén 5.500,. Ft + ÁFA etjarási
díj összege| 6.600,- Ft fiildhivatali eljárási illetéket és 1.670,- Ft/fő Jt'iB eljárási díjat a
szęrződés a|áírásátt megelözően megfi zetett.

1o.7. A sznrződő fe|ek sznrzśdést aláíró képviselői k[ielentit hogĺ az adásvételi szmzÄdés
megkötésére és aláíľására a szÍikséges fe|hata|nazőlsokĺ<al reĺrdelkeznek.

10.8. Jelen szcrződés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabáýok ľendelkezesei megfelelően
irányadóak.

10.9. A szerződés felek teles megállapodását tarta|mązza. A felek között a szerződés előtt |étrejött
szóbeli vary írĺásbeli megállapodás hatályát veszti. A szerzśdés módosítiísa kizfuő|ag ínásĹan
történhet.

A szerzĺídés eryes rende|kezeseinek esetleges érvénytelensége nem jelentí automatilansan a
szsrződés egészének éľvénýelenségét. Ilyen esetben a felek k<itelesek az érvényte|en 
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rendelkezést ügy|eti akaratuknak és a szerzodéskötéskor ĺbnnál|ó céljuknak leginkább
megfelelő rendelkezésse| he lyettesíten i.

10.10. A szerződo fe|ek je|en Szerződés elkészítésével és ellenjegyzéséve|, valamint az i|letékes
ftlldhivatal e|őtti képvise|ette| ................ iigyvédet bizzák meg, és
meghata|mazzák az illetékes ftildhivatal előtti eljárásra is' El|enjeryző Ĺigyvéd a
meghatalma zást etf o gadj a.

A szęrződő felek kijelentik, hogy a je|en adasvételi szerzódést elolvasás és egyező értelmezés után,
mint akaratukkal és nyi|atkozataikkal mindenben egyezőt í4źů< a|á.

Budapest,20i7.

Budapest Főváros VIII. kerii|et Józsefvárosi
onkormányzat eladó megbízásźból elj áró
Józsefuaĺosi Gazdálkod ási Központ ZrI.

képüseli: Bozsik István Péteľ
v agy ongazdálkodá s i igazgatő

Eladó
Vevő

Jelen okiratot . . . (. . . . . . . . ..) budapesti ügyvéd készítettem és ellenjegyzeĺr1 Budapest,20|7 .. . . ..

okiratkészítő tiryvéd
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,,Budapcst VIII. kcríilct, Tolnai Lajos u.f6. szám alatti ingatlan clidcgenítósc -
pä|yázat,,

Adásvóteli szerzćĺdést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat

Alulírott
mint a

(név)
(tarsaság neve) vezetĺĺ

tisztségviselője jelen páIyźuatban taláIható adásvételi
javasIatokat teszem / nem teszek módosítasi javaslatot*

szerződéshez laz alábbi módosítási

1.

A1ulíľott
mint a (tĺársaság neve) vezetó
tisztségviselője nyilatkozom,hogy palyazati felhívĺĺs mellékletét képező ađísvételi szeľződés
tervezetelĺ<el kapcsolatos észľevételek, móđosítási vary kiegeszítésre irĺínyutó javaslatok
kiíró általi elutasítása esetén is fenntaľtom ajiĺnlatomat.

Budapest,

pá|yazó a|źft asal cégszeríi a|aíras

A *-gal jelöltrésznél amegfelelő szöveg aleJrrűzandő

ł
il\1
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13. számú melléklet

osszefog|aló a benyújtandó ajánlat foľmai és tańalmi ktivetclmónyciről, táiékoztatás az
átlátható szerv ezet fo ga |má ról

Az ajźln|atot a társaság képviselője minden oldalon kézjegyével köteles ellátni.

Az aján\atnak folyamatos sorszámozással kell rendelkeanie.

A borítékon nem szerepelhet a benyújtóra vonatkozo je|zés.

Az ajźn.ůatot két példányban, kÍĺlön lezárt boľítékban kell benýjtani, az egyikpéldanyon feltiintetve az

,,Erďeti példáný', a másikon a ,'lrdásolati példaný'szöveget.

A borítékon a kĺĺvetkező szöveget kelĺ és lehet felttintetni: ,,Budapest VIIL, Tolnai Lajos u. 26.

szám alatti ingatlan elÍdegenítés e. pí|yántt,,

Az ajźnlatot sértetlen borítékban kell benyujtani, sértilt, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át.

Aho| az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az eredeti igazolást kell csatolni azajźn|athoz.

Az ajánLat: biĺosíték befizetésénél a ktizlemény rovatba a következőt kell beírni: ajánlati bÍztosíték
Tolnai Lajos u. 2ó.

Az ajáll|at taltalmát a következő soľľelldben kéťíik összęfííari:

1. Jelentkezési lap

2. Ajánlatiösszesítő

3. Eredďi, 30 napnál nem régebbí cégkivonat

4. Eredeti aláírási címpéldany

5. A Pp. előírĺĺsai szerinti biz.onyitő eĘű meghata|mazás, amennyiben az ajěn|atot nem a cég
képviselője í1aa|á

6. Páiyáatidokumentáció megvásárlásáról szóló bevéte|ipénztáftizonylat másolata

7. Ąánlati biztosíték befizetéséről szóló igaza|ás mĺásolata

8. Nyilatkozat végelszĺmolásról, csődeljĺáľĺłsról, felszámolásľól

9. Nyilatkozat apáiyéuati feltételek elfogadásáról, szerződéskö'tésről, ingatlanszerzési képességrőI,

aj ĺĺnlati kötötts égľő l

10. Nýlatkozat adó és adók módjára behajtható kijztaÍtozásról; Kiíróval szemben fennálló
taĺtozäsrőI

11. NAV igazoIása

12. Helyi adóigazolĺís (beszereżlető: Budapest Józsefráľosi onkormányz'at Polgĺĺrmesteri Hivatala
1082 Budapest, Baľoss u,63.67.)

13. Kiíróval, bonyolítóval szemben fennálló taftozás igazo|ása (beszerezlrető: Józsefufuosi
Gazdá|kodási Kci4pont zÍt, IO84 Budapest, Őr u. 8., és Budapest Józsefuáĺosi Önkormányzat
Polgármesteđ Hivatala PénzĹigyi |Jgyosztźiy 1082 Budapest, Baĺoss u. 63-67. tr. em')

|4. Nýlatkozat pénzLlgy|alkalmasságról

15. Nýlatkozat a kézbesítés helyérőt és a bankszámlaszamľól

16. Nyilatkozat átlátható sznrvezeto|

} 
tz' Azadásvéte|i szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítĺĺsi javaslatok

Lr 
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AtLátható szeÍvezet:

A 20| 1. évi CXCVI. tv. 3' $ rendelkezései alapján át|áthat6 szervezet:

I. átldthatĺÍ szervezet:

a) az á|lam, a kĺiltségvetési szerv, a köztestület, a helyi ĺinkormányzat, a nemzet.iségi önkormányzat,
a társulás, az egyházijogi személy, az o|yan gazdáIkodó szervezet, amelyben az á||am vagy a
helyi önkormányzat kiilĺin-tailĺin vagy egyÍitt 100%-os részesedéssęl rendelkezik, a nemzetközi
szeÍvezet, a kĺilftildi állam, a ktilfijldi helyhatóság, a kiilftildi állami vagy helyhatósági szery és az
Európai Gazdasági Térségről szóló megál|apodásban részes áilram szabá|yozott piacára bevezetett
nyilvánosan míĺködő részvénýársaság,

b) az o|yan bę|fř'ldi vagy külfiildi jogi szeméIy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezö gazÄáikodó
szerv ezet, am e Iy m e gfe I eI a köv etkezó fe l téte| ekn ek :

ba)tu|ajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a teľľoľizmus finanszírozása mege|(5zśséról és
mogakadrńlyozísrńról szóló törvény szcrint mcghatározott tényleges tutajdonosa megismeľhető,

bb) az Európai Unió tagállamźtban, az Európai Gazdasági Térségről szótó megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Eryüttmiĺködési és Fej|esáési Szervezet tagźt||amában vagy olyan
államban rendęlkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatźls
elkerüléséről szo|ó egyezménye van,

bc) nem minősĺi| a tĺársasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
e l lenőrzött kĺilft ldi ŁársaságnĄ

bd) a gazdálkodó szervezetberr közvetlenül vagy közvetetten több ĺn:ľrt 25%oąs tulajdonnal,
befolyással vaw s7Ava?Äti joggal bíľó jogi szeméIy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodő szerłezettekintętében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

a) az a civi| szpwezstés a vízitáľsulat amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) v ezntő tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civi| szenłez.et és a vízitiírsulat va|amint ezek vezntĺ| tisztségviselői nem át|źúhatő
szervezetben nem ľendelkezn ek Zío/o-ot meghďadó részesedéssel,

cc) szekhelye az Európai Unió tagá||amában, az Európai Gazdasági Téľségről szóló
megállapodásban részes államban, a GazÄasźryi Egyiittmíiködési és Fejlesztési Szervezet
tagáI|amában vagy olyan államban vaĺ1 amellyel Magyarorszígak a kettős adőztatás
elkertiléséről szoló eryezménye van;

9. meghatórozó befolyás: az a kapcsolat, amelynek révéĺr teľmészetes személy, vagy joý személy egy
jogi személpek tagia vagy részvényese, és

a) jogosu|t e jogi személy vezptti tisztségviselői vary felüryelőbizottsága tagiai ti'bbségének
meg:łá|asztására és visszabívásáĺa, Y Ęý

b) a jogi személy más tagiaival vary részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedťĺl
rendelkezik a szav azatok több mint ötvęn sz'áza|ékával:

3. $ (2) Az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésrőI a
sznrződő félnek cégszerťien aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyl|atkozat alapjłán
kötött szprzódés semmis.
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14. számú melléklet
Értékbecslés
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Avant.lmmo Mérnökĺ és ĺgazságűgyí Szakértői Kft. T: 06-30/ 9o8-.ĺ995
1031 Budapest, Városfa| koz 5' e-mail: avantimmo@t.emai|'hu

|NGATLANFoRGALMI SZAKVÉLEMÉNY AKTUALEÁLÁS
a Budapest V|tl. Tolnaĺ Lajos u. 26' 34961 hrsz

a|attite|ekrő|

Budapest, 2017 május 29.



Avant.lmmo o Mérntki és ĺgazságügyi Szakértői Kft

Avant'lmmoMérnokiéslgazságĹlgyĺSzalĺértöĺKft. T:06.30/908.1995
1031 Budapest, Városfa| koz 5' e-mai|: avantĺmmo@t-online'. hu

AKTUALEÁĺ-ľ ÉnľÉxeLÉs| B|zoNyĺĺvÁľĺy

Kertlletĺ övezet: Csarnok negyed
Építésiővezet
Telek mérete m2

Fajĺagos forga|mi érték Ft/mz

Forgalmi érték bruttó Ft
Áfa tartalom Ft
Forga|miérték nettó Ft

Lí-VlIl-1
354

254 978

71 070 866

A korábbi értéket fenntartom.

Pe.aktua|izá|ás az eredeti értékbecs|ésben rögzített értékbecslésben rögzített terü|eti adatok,
és az abban rögzĺtett műszaki ál|apot a|apján készĹi|t, az aktua]izá|ás az eredeti éńékbecs-
lésse| együtt érvényes.

Budapest, 2017.05.29.

ęĐfudt..:..Hil]
BárÜaiLászló
okl. ü. mórnök

ingat|anforga|mi igazságĺigý
szakértö
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