
Páiyánúi felhívás

A Budapest Főváľos VIII. keľtilet Józsefuárosi Önkoľm ányzat a Képviselő-testülęt
.'.szźlmtlhatźrozata a|apjáĺnyilvános pźiyázatot hirdęt a Budapest VIII. kęrülęt,KáIváťra

utca 9. szám a|atti,35876 hrsz.-ú, 9Ip m. alapteľületű' valamint a Budapest VIII. kerület, Kőľis utca

|. A' pí|y őzati felhívás közzététe|e

Apźiyázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési SzabáIyzat 11. pondában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváľos VIII. kerület Jőzsefvárosi Polgámesteri Hivatal hiľdetőtábláján, a Bonyolító
ügyfélfogadásra szo|gáló helyiségében, a Józsefuáros című helyi lapban, az onkoľmźtnyzat és a
Bonyolító honlapján, Íovźbbá az onkormáĺyzat és a Bonyolitő számára eléľhetó költségmentes
hirdetési feltileteken' egyéb rendelkezésľe ál1ó internetes hirdetési portálokon tesziközzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszábat indokolás nélkiil visszavonni'
és erről köteles hirdetméný kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljárás visszavonása esetén -
amennyiben a dokumentáciőt az ajźn|attevó ellenérték fejében kapta meg - a Kiíró köteles az
ellenértéket visszafizetni, A pá|yázati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más
esetben nęm ťlzeti vissza.

2. ApáÄyázati kiíľás adatai

Apáiyázat kiíľója:

A páiy őzat Bonyolítój a :

Apílyázatjellege:

A'pá'|yázat cé|ja'z

A' pá'Jy ánati dokumentáció díj a :

A pí|yáłzati dokumentáció rendelkezésľe
bocsátásának feltétele:

Az ingatlanok mĺnÍmrílis vételáľa

aKáůvária utca 9. szám alatti ĺngatlanľa

a Kőľis utca 4lb. szám a|atli ingatlanľa

Osszesen:

Az ajőn|ati biztosíték összege:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormány zat (I 082 Budapest, Baross a, 63 -67 .)

Józsefuárosi Gazdálkodásí Központ Zrt. (1082
Budapest, Baross u. 63-67.)

nyilvános, egyfoľdulós pály ázat

tulajdonj og tltruhźzás (elidegenítés)

50.000,- pt + Áp,ł

- a páIyázati dokumentźrció ďijtlrő| szóló banki
befizetési bizony|at

- a pá|yázati dokumęntáciőt cég á|tal a|ákćsra
jogosult szemé|y vagy meghatalmazottja veheti
źú e|óre egyeztetett időpontban

180.100.0oo,- Ft + ÁFA
129.o0o.000'- Ft + ÁFA
3o9.100.000.- Ft+ ÁFA

31.000.000'- Ft' AZ aján|ati biĺosíték befizetése
csak magyaľ forintban teljesíthető, éľtékpapírľal,
gaľanciaszeľződéssel, zá|og!źľggyal nem
helyettesíthető.

átutalás, a Józsefuárosi Gazdálkodási Közpođt
^ Í|, ,łU:/
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Az ajőn|ati biztosíték befizetésének mĺídja,



számlaszámz Zrt. K&H Banknál vezętett 10403387-00028859-
00000006 számű szźtm|áj ára

A pő|yáłzatta| éľintett ingatlanok 2017 .09 .I2. és 2017 .I0.II . kĺjzött előzetes

megtekinthetők időpont egyeztetés a|apjtn.Időpont egyeztetése a

Józsefuárosi Gazdálkodásí Központ Zrt.
onkoľmányzati Htnkezelő Irodáján lehetséges
(1084 Budapest' Tavaszmező v 2., Tel.: 06-1-
21 0 -4928. 0 6 -r -2r 0 -4929\

Az ajánlati biztosíték beéľkezésének 2OI7,IO.12.2400 óra. Az ajánlati biztosítéknak a
hatáľideje: megjelölt hatáľidőig a bankszámláľa meg kell

érkeznie.

Apáůyázatok leadásának hatáľideje: fol7 .IO.I3.1000 óľa.

Apáiyázatok bontásának időpontja: 2017.10'13. 11a0 óra

A'páiyázatokbontásánakhelye: Jdz'sefuáros.i Gazdtikodási Kĺizpont ZrI., 1084
Budapest, Ôľ u. 8. I. em. Elidegenítési Iľoda. Az
ajánlattevők a ptúyázatok bontásán jelen
lehetnek.

Apá./'yízait eľedményét megállapító szervezet: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefoáľos
onkoľmányzat Képviselőtestülete vagy
Yárosgazđálkodási és Pénzügyí Bizottsága, a

66lf0I2' (X[.13) őĺ.lkormáĺyzati ľendeletben
me ghatár ozottak szerint.

A pállyázait elbíľálásának határideje és a 2017.|1.09'
v ärhatő eredményhiľdetés :

A'páiyőzatieljárĺís nyelve: ma'yar

A páiyázattat kapcsolatban további Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
infoľmáció kéľhető: Elidegenítési Irodáján

TęI.: 06-1-f|6-696I

3. A páiyánattal éľintett ingatlanok:

Cím:

Helyľajzĺ szőma:

Megnevezése:

Telek alapterülete:

Közmű e||átottsága:

Budapest VIII. kerĺĺlet, Kálváľia utca 9.

35876

kivett beépítetlen teľület

9B ÍÍŕ

kcĺzművek nélkül
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Terhei:

valamint

Cím:

Helyrajzi száma:.

Megnevezése:

Te|ek alapteľĺilete:

Ktizmű ellátottsága:

Terhei:

18 m2 nagyságú teľĺiletľe azELMIJ Htt|őzatiKft'.
javára vezetékjog került bejegyzéste az ingatlan-

nyllvźntartásba; a Magyaľ Államnak és Budapest

Főváros Önkoľmány zatának el ővásárlási j o ga van ;

az ingatlan egyebekben P€ľ-, teher- és

igénymentes.

Budapest VIII. keľület, Kőris utca 4ĺb

3s875

kivett beépítetlen terület

630 m2

kozművek nélkül

2f mz nagyságú területre az ELMĺJ Hálózati Kft.
javára vezetékjog került bejegyzésre az ingatlan-

nyilvántartásba; a Magyar Auamnak és Budapest

Főváľos onkormány zatźnak elővásáľlási j oga van;

az ingatlan egyebekben P€ľ-, teher- és

igénymentes.

Az ingatIanokľa vonatkoző rész|etes adatokat apá|yázati kiírás mellékletét képező ingatlanforgalmi
szakvélemé ĺy tafta|mazza. Az ingatlanok övezeti besorolása: L 1 -VIII- 1'

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- a ÍIemzeti vagyonľól szóló 20|1'. évi CxCu törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a Magyar
Államot minden elovásárlási j9g jogosultatmege|óző elovásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási
jog gyakor|ástra a Magyaľ Allam ľészéľe fennálló határidő az e|ővásárlási jog gyakor|ására

felhívó értesítés postáľa adásának ĺapjźúő| sztlmitott 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévo varyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáľól szóló 1991.

evi xxxĺl. tv. 39. $ (2) bekezdése a|apján a Budapest Fővárosi onkormányzatnak elővásárlási
joga van.

Eladó az iĺgat|anokat a fent megjelo|t elovásárlási jog jogosultjának elővásáľlási jogról lemondó
nyilatkozatának kézhezvételétől, illetve az erre ľendelkezésľe álló határidő leteltétől' vagy a teljes

véte|ár beéľkezésétol számított 15 munkanapon beltil adja vevő biftokába, attól fiiggően, hogy melyik
tör1énik meg később. Amennyiben az e|ővětsáľlásľa jogosultak bármelyike élni kíván elővásárlási
jogáva|,űgyazadásvételi szerződésaze|óvásár|ásľajogosu|tésazeladóközöttjönlétre.Ezesetbena
befizetett ajźn|ati biaosítékot e|adó a nyilatkozatkézhezvételéto| számított 15 napon belül visszautalja
a pá|yázat nyertese részére. A befizetętt <isszeg után eladó kamatot és bármely jogcímen ígényelt
költséget ĺęmťlzet.

A vételár banki hitelből történő megfizetése esetén a birtokátľuházás a vételár eladóhoz történő

megérkezését követo l5 munkanapon bęlül - előľe egyeztetett időpontban . torténik.

4. A'páilyőzat célja, tartalma

Az elidegenítésre kerülo ingatlanok a Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuárosi
kizárólagos tulajdonát képezí, elidegenítésükre a ĺemzęti vagyonľól szo|ő 201I. évi

I
onkományzaťs' ł
CXCVI. tv{/ď!ť
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Budapest Józsefuárosi Ônkormányzat vagyonáról és a Vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáĺól
szőIó 6612012. (XII. 13.) önkormźlnyzatl rendelet, valamint a Képviselő-testtilęt IIfl20I7. (V. 11.)

száműhatározata(VersenyeztętésiSzabályzat)vonatkozlk.

Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő a véte|áral

- egy összegbelr, vagy

- banki hítel felhasználásával

egyenlítse ki'

A nyertes pá|yáző köteles apá|yźnat elbírálásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 30 munkanapon
belül adásvételi szerzodéSt kötni'

Vevo a vételár

a) egy összegben töľténő megfizetése esetén - az ajánlati biztosíték összegével csökkentett _ véte|źLrat

az adásvéte|i szerzodés megkötéSét követő 60 napon belĺil köteles az eladónak megfizetni,

b) a vételáľ banki hitelből tĺjfténő kiegyenlítése esetén, az ál|ta|a megajánlott vételár - Ąán|ati
bizosíték összegével cs<ikkentett . 50%-źlt a szerzódés megkötéSét követő 60 napon belül megfizetni.
A fennmaľadó 50% kiegyenlítésére banki hitel vehető igénýe' amely teljesítésére - a Budapest
Fővárosi Önkormányzat, valamint a Magyar Állam elővásárlási jogának gyakorlásáľa ľendelkezésre
źl||ő hatáľidő leteltéről szóló értesítéskézhezvételétől számitott 45 munkanap á|| a nyertes ajánlattevő
rendelkezésére. A vételár megťrzetéséľe vonatkozó hatáľidő nem hosszabbítható meg. Az aján|ati
biztosíték foglalónak minősü|.

Az íngat|anok bitokbaadásának időpontja: az e|óvásárlási jog lemondására vonatkozó ĺy1latkozat
kézhezvéte|étől, illetve 'az erĺe ręndelkezésre áI|ő határidő leteltétől, vagy a teljes vételár beérkezését
követő 15 munkanapon belüI, attól fi'iggően' hogy melyik töľténik meg később.

Az adźsvételi szerződés megkötésével a vevőt terhelő kotelezettségek:

a) az ingatIanok bitokbaadásátőI sztmitott 2 éven belül jogeľős építési engedélyt szerez

b) az ingatIanok birtokbaadástúó| számitott 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélý szerez,

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

késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki
garanciaszeľzódés megkötésével, vagy közjegyzői letétbe helyezéssel (a továbbiakban:
garunciaszerződés) biaosítandók' A garanciaszerzódésben foglaltak 60 napnál kevesebb
késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az elozőeken túl felmeľülo késedelem esetén

vevo által fizetendo napi kótbér méftéke 30.000,- Ft.

Az adásv ételi szerződé s megkötéséve l kapcso latban felmeľĺi lő költségek:

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

- 5.500,- Ft + ÁFA eljárási đíj,

- 6.600,- Ftlingat|an/igylet fiildhivatali eljáľási illeték.

A Kiíľó felhívja apá|yázők figyelmét, hogy a vételárat ÁFA teľhęli.

A Kiíró kiköti továbbá, hogy

a) a nyertes ajáĺiattevo visszalépése esetén jogosult a veľsenyeztetési eljárás soron következo
he|yezettjével szerződést kdtni, \

b) jogosult arra, hogy a versenyeztetési eljárást eľedménýeleĺľrek nyilvánítsa, \š\
(\

c) szĺ'ikség esetén az aján|attevőtol az ajźn|at |ényegét nem éľintő technikaĹformai kéľdésęTben
írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az aján|attevó ezze| kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eredményezheti a versenyeztetési eljárásban tętt

,ĺą7



ajálúatźban megfogalmazott feltételek olyan megváLtozástú, ame|y az értékę|és során a bęérkezett
aj ánlatok sonendj ét módosítaná.

Az ajtn|attevő tudomásul veszi és elfogadja' hogy a Kiíľó

a) az aján|attételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, amit - az itdok
megjelolésével _ a Kiíľás kozlósóvcl megegyező helyeken, az eredeti benyújtási határidő |ejárta

elótt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjelentetni;

b) jogosult az ajtn7attételi felhívását a versenyeztetési eljárás bármely szakaszában indokolás nélkĺil
vísszavonni azza|, hogy eľľől köteles a kiírás közlésével megegyezo módon hiľdetméný
megjelentetni,

c) a pá|yázati biĺosítékot a kiírás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének megállapítása
esetén, illetve _ az ajźn|atok elbíľálását követően _ a nem nyertes ajánlattevők részére |5
munkanapon belĹil visszafi zeti,

d) az aján|ati biztosíték után kamatot nem ťtzet, kivéve, ha a visszafizetésihatáridőt elmulasĺja,

e) a nyertes ajánlattevő esetében a beťlzetett biztosítékot az aján|attevó á|ta| fizetendő vételáľba

beszámitja,

Đ nem fizeti vissza a nyertes által teljesített biaosítékot, ha a szerzódés megkcitése a nyertesnek

felróható vagy érdekkörében felmeľült okból hiúsul meg. A vevőnek felľóható ok az is, ha a
vételáľat banki hitel felhasználásáva| kivtnja kiegyenlíteni, de a banki hitelt határidőben nem

kapja meg, vagy az a fizetési határido napjának 24 őráig nem érkezik meg eladó bankszźlm|ájfua.

5. Az ajánlat benyújtásának e|őfeltételei

Az aján|atbenyújtásának elengedhetetlen feltétele az aján|ati biĺosíték határidőig töľténő beťrzetése.

A Kiíró az Ąán|ati biĺosítékot a páLyázati felhívás visszavonása, az eljáľás eredménýelenségének
megtiIapitélsa esetén, illetve _ az aján|atok elbírá|ását követően - a nem nyertes ajánlattevők részére

köteles 15 munkanapon belül visszaťlzetĺi

A pályázaton való részvétel további előfeltételę, hogy az ajánlattevő megismeľje a péiyázattárgyát, az

ajfultattéte| feltételeit - vagyis apá|yázati dokumentációt - és aztmagára nézve kötelezónęk tekintse.

Anemzetivagyonról szőIő2OI1.éviCXCVI.törvény 11. $(10)bekezdése a|apjáĺapá|yázatoncsak
tlr|áthatő szewezęt vehet részt.

Az aján|at benyújtási határidő lete|tét követően ajánlatot a Kiíró nem vesz át.

6. A' páiyázaton történő ľészvétel feltételeĺ

Az ajźn|attevő részt vehet a pá|yázaton amennyiben

a) az aján|ati biztosíték összeget határidőben megfizeti, és az beérkezik a Kiíró által megjelölt

bankszámlára.

b) az aján|atok leadásának határidejéig az ajánlatát benýjtja.

7. Az aján|tt taľtalmi követelményei

Az aján|aÍtevőnek

a) az ajáĺ|atban közölnie kell a nevét/cégnevét, |akcimétlszékhelyét, adőszámätladóazonosító jelét,

cég esetében cégtregyzékszámát, képviselójének nevét és eléľhetőségét, banksztlm|a számźú,

elektronikus lęvelezési cimét, ha ilyennel rendelkezik.

ĺ
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b) az ajźn|athoz csatolni kel| az aján|ati bizosíték befizetéséľől szóló visszavonhatatlan banki
átutalást vagy a bankszámla kivonatot.

c) az ajáĺIatban nyilatkoznía ke|| aľról' hogy vá||alja a Pźiyázatí dokumentációban, ílletve
mellékleteiben leírt szerződéskötési és eryéb feltételeket,

d) az aján|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy rá vonatkozőan a 2015. évi CXLil. torvény 62. $ és

63' $-ban foglalt |<lzárő körĹilmények nęm állnak feĺn.

e) az aján|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy adó és adók módjára behajthatő końartozźlsa nincs. E
nyi|atkozat mellé kell csatolnia a NAV igazo|ását arról, hogy nem áll feĺm köaartozása.

Đ az ajfuůatban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben bérleti dij artozása nincs, továbbá a
Kiíróval szemben szeľződésben váIlalt és nem teljesített kötelezeffsége nincs.

g) az ajáĺúatáIloz csatolni kęll a társaság 30 napnál nem régebbi hitelęs cégkivonatát és a társaság
képviseletére jogosultak aláiľásí cimpé|đányźlnak eredeti pé|dáĺyát vagy hiteles másolatát.

h) az aján|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy nem á|l végelszámolás alatt, ellene csod-, illetve
felszámolási eljárás nincs folyamatban.

Đ az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szó|ő f0I1 . évi CXCVI. törvény 3.

$ (l) bekezdés 1. pontja szerint át|átható szeľvezetnek minőstil.

j) az ajáĺ|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy az adásvételi e|ószerződéssel kapcsolatosan van-e
bármilyen módosítási j avaslat.

k) az ajáĺ|atnaktarta|maznia kell a 13. számĺl mellékletben felsorolt egyéb dokumentumokat is.

Az aján|attevonek a pá|yázati eljárás soľán benyújtott ajánlatźú. továbbá az ajćtn|at mellékleteként
benyijtott valamennyi nyi|atkozatźtt cégszeľű aláírással kell ellátnia. Cégszerű a|tłkás soľán a cég
képviseletéľe jogosult szemé|ylszemélyek a társaság kézze|, vagy géppel ír1, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve aIá nevétlnevüket ĺinállóaďegytittesen i1alirJák alá a hiteles céga|tńrási
nyilatkozatuknak megfelelően.

Az aján|at benýjtásával egyidejűleg, aján|aÍtevő jogosult a pźilyázati felhívás mellékletét képezó
adásvételi szerződés teľvezetekkel kapcsolatos észľevételek, módosítási vagy kiegészítésre iľányuló
javaslatok megtételére annak tudomásul vételével, hogy ezeket a Kiíró nęm köteles elfogadni.
Ajánlattevő köteles nyilatkozatot tenni ama vonatkozőan, hogy a pźiyázati felhívás mellékletét képező
adásvételi szerződés tervezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló
javaslatok kiíró általi ęlutasítása esetén is ferľrtartja ajtnIatát,

Amennyiben azajćn|attevő észrevételei, módosításľa irányuló javaslataia versenykor|átozts tila|mába
ütközőek, vagy egyébként jogsér1őek, úgy azokat a Kiíľó méľlegelés nélkül köteles elutasítani.

Hiánypótlási eljárás soľán a pźńyázati felhívás mellékletét képező adásvételi szeľződés tervezetekkel
kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegés zitésre iľányuló javaslatok megtételére nem kęľĹilhet
sor.

A Bonyolító ajánlott, tértivevényes levélben' határidó kitűzésével fe|sző|íthatja az aján|attevőt az
ajánIattal kapcsolatos formai vagy l.arta|mi hiányosságok pótlására, amennyiben a szükséges
nyilatkozatokat, igazo|ásokat nem megfelelően, illetve nem teljes kĺjrtĺen csatolta. Amennyiben az
ajźn|attevő a felhívás kézhezl,éte|ét követően az abban megjelöIt hatáľidőre a hiáný nem' vagy nem
teljes köľíĺen pótolja, úgy aján|ata a hiánypótlási határidő elteltének napját követő naptól
érvénýelennek minősĹil, és a pá|yźzat további részében nem vehet ľészt. 

\
A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokľól, a hiánypótlási határidőľ.ĺ$š
egyidejiĺleg, közvetlenüI, írásban köteles tźtiékoztatni az összes ajánlattevot \"-
A hiánypótlás nem teĺjedhet ki az ajáĺllatmódosítására.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az aján|attevő aján|ata érvénýelennek minosül,
amennyiben
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a) az ajźn|ati biztosíték ĺisszege a pá|yázati kiirás f . pontjában meghatározott hataridőn belül nem

keľül j óváírásra a Kiíró bankszámláj án,

b) nem jelöl megvéte|árat.

Amennyiben ajánlattevő nem jelöli meg a véte|ár megfizetésének módját, Kiíró úgy veszi,hogy azt az
adásvételi szerzódés megkötéséig egry osszegben fizeti meg.

8. Az ajánlat formai kiivetelményei

Az ajźn|attevonek ajtn|attú egy eľedeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, feltüntetve az
adott példányon aZ ,,Eredeti aján|at,, és ,,Másolati aján|at,, megjelölést, melyeket ktilön . k{ilcjn

sértetlen. lezárt borítékban kell benyújtania. A példányok közĺjtti eltérés esetén az eľedeti példány
érvényes.

Az aján|at elsó oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitoltött ,,Jelentkezési lapot'', a második oldalon
a kitoltott ,,Ajánlati osszesítőt'', külĺjnös tekintettel a megajánlott vételáľ és megťrzetési módjának
megjelölésére. Ezt követően kell elhelyezni az aján|ati felhívás mellékletét képező értelemszeríĺen
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7. pontbaĺ rész|etezett valamennyi dokumentumot a 13' számtl
mellékletben szereplő soľľendben. Az aján|attevőnek közölnie kell a benýjtó nevét, lakcímét
(śzékhelyét), ahová a pá|yázati eredmény kcjzlését kéri, továbbá ań' a bankszámlaszámot és a
bankszámla kedvezményezettjének nevét illetve más azonositóját, ahova az aján7atí biĺosíték
(b áĺatp énz) vis szautalását kéri, amennyiben nem nyeľte s e a p á|y ázatnak.

Az ajánlat és az összes melléklet mínden oldaldt - összefúzve, az oldalak számának
dokumentálásával _folyamatos szdmozással (az iires oldalakat is) kell ellátní'

Az iratokaÍ' magyar nyelven, |ezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benýjtaní. A borítékra kizárőIag a ptůyázat tárgyát kell ľáírni, az a|ábbiak szeľint:

,,Budapest VIII. keľiilet, Kálváľia utca 9. és Kőľis lltca 4/b. szám alatti ingatlanok egyfittes
elĺdegenítés e - pálJy ázat,,

A Bonyolítő |ezárat|an vagy sértilt borítékot nem VeSZ źtt.Kiiró minden, az aján|attételi határidőn tril
benýjtott ajánlaÍot érvénýelenĺek nyilvánít.

Amennyiben az ajźn|attevő a páIyttzati eljźĺrás báľmelyik szakaszában meghatalmazott tĺjtn jár eI, a

te|jes bizonyító eľejű magánokiľatba foglalt meghatalmazás eredeti pé|dányát is mellékelni kell' az
ajźlĺlathoz. Apolgári perrendtartásról szóló 1952, évi III. törvény 196. $-a szerint a teljes bizonyitő
erejű magánokiratnak az a|ábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító azokiratot saját keziĺleg írta és aláirta;

b) két tanú az okiraton a|źirásáva| igazol'ja, hogy a kiállító a nem źúta|a irt okiľatot elottĺik írta a|á,

vagy a|áírását előtttik sajátkezu a|áirásának ismerte ę|; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) iS fel
kelltüntętni;

c) a kiállító a|áirásavagy kézjegye az okiľatonközjegyző által hitelesítve van;

d) a gazdá|kodo szervezet źita|uz|eti körében kiállított okiratot szabá|yszeruen aláírták:'

e) ügyvéd (ogtanácsos) az á|ta|a készített okiľat szabá|yszeríi ellenjegyzésével bizonyitja, hogy a
kiállító a nem á|ta|a ít okiľatot előtte ína aIá, vagy a|áirását elotte saját kezu a|áírásának ismeľte
el, illetőleg a kiállító minosített elektľonikus a|áírásáva| aláírt elęktronikus okirat tarta|ma az
ügyvéd áItaL készitętt elektronikus okiratéval megegyezik;

Đ az elektľonikus okiľaton kiállítója minősített elektľonikus a|áírást helyezett el.

Ha aZ aján|attevó gazdá|kodő szersezet, a pá|yźtzati eljárás során nevében ĺyilatkozatot a
cégegyzékben feltüntetett képviseleti joggal rendelkező személy, Vagy e szemé|y meghata|mazottja
tehet. ĺĺ

.,Í!; /Uą/
,r

Ąąí



9. Äz aján|at módosítása

Az aján|attevő az aján|attételi határid ő lejáľtźLig módosíthatj a vagy visszavonhatj a ptůyázati ajtn|atéú

az aján|attételi hatáľidő lejártát kovetően azonban a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

Az ajźn|ati kötöttség az ajtn|attételi határidő lejárttnak napjával kezdődik.

10. Ajánlati kötiittség

Az ajźn|aÍtevő legalább 60 napig terjedő aján|ati kötöttséget köteles vállalni, amely az aján'lattételí
hatáľidő |ejártának napjával kezdődik. Az ajźn|attevő kĺjteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiírő az
ajánlatok eredményének megállapitására vonatkozó határidőt elhalasztotta, úgy vállalja az aján|ati
kötöttség meghosszabbítását a pźl|yázat eredményének megá||apitástlra vonatkozó határidő
elhalasztásának napj ai számé"ľ a| me ge gyezően.

Az aján|ati kötöttség tartalmának meghatározására a Polgáľi Törvénykönyv rendelkezései irányadőak,
kĺilönos tekintettel a 6:64. $-ra.

Az aján|at olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot je|ent. amely a toľvény a|apjźn
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mazza, s egyértelmíĺen kitűnik belőle, hogy az abban

foglaltak ügyletkötési akaľatot tükröznek, tehćtt a nyilatkozó _ ajáĺIata elfogadása esetén - azt magźra
nézve köteIezőnek ismeľi el'

Az ajánlati kötöttség azt je|enti, hogy ha a másik fé| az adott időhatáron belül az ajén|atot elfogadja, a

szerzódés a töľvény rendelkezése folytán létľejön. Az aján|at megtételével tehát Íiiggő helyzet alakul
ki, amely az ajáĺIati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az aján|attevo az aján|ati kötöttségének ideje a|att ajánlatát visszavonja, a beťlzetett
aj tnlati biztosítékot elveszti.

A Kiíró az ajánlati biĺosítékot a páIyázati felhívás visszavonása, az e|jźrás eredménýelenségének
megá||apitása esetén, illetve _ az aján|atok elbíľását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők részére
köteles 15 munkanapon be1ĺil visszaťrzetni. A Kiíró az aján7ati biztosíték után kamatot nem ťlzet,
kívéve, ha a visszafizetési hatáľidot elmulasĺja'

11. A pályázatok bontása

ApáIyázati ajánlatokat tarla|maző zártborítékok felbontását a Bonyolítő végzi apá|yázati felhívásban
megjelölt időpontban' Az aján|atok bontásán, a Bonyolító képviselójén kívül az ajánlattevők, illetve
meghata|mazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (szemé|yi igazo|vány,
meghatalmazás) igazolni kell.

Az aján|aÍtevok a bontás időpontjáról külön éľtesítést nem kapnak. Az ajtn|atok felbontásán jelen

lévők jelenlétukigazo|ására jelenléti ívet írnak alá.

Az aján|atok bontásakor a Bonyolító ismefteti az ajźtn|attevok nevét, lakóhelyét (szé|łle|yét), az
azoĺban az ajáĺIato|<kal kapcsolatos további részletek nęm hozhatók nyilvánosságra.

A Bonyolít ő az ajźn|atok bontásí eljárásról jegyzőkönyv et készít, amelyet az aján|attevőknek erĺe
vonatkozó igény esetén átad, illetve megki'i|d. A jegyzőkönyvet a Bonyolító képviselóje és a
jegyzőkĺĺnywezető irja a|á, és a bontáson megjelent ajánlaĺevok k<izül kijelöltek, pedig aláíľásukkal
hitelesítik.

* ,?. A pá|yázati etjárás érvónytelenségének és eľedménytelenségének megállapításáľa L
\ňsenyeztetési Szabá|yzat ľendelkezései szerint keľülhet sor.

\)
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13. ,Ą pályĺízatl ajánlLúok elbírálása, az e|biľállás szempontjai

A pźiyázati ajánlatokat a leheto legrövidebb időn belül el kell birźini. A pá|yázat eredményének
megállapítására vonatkoző határido egy alkalommal meghosszabbítható. Az í$ hataridőről' illetve
annak fiiggvényében az aján|ati kötdttség időtartamának meghosszabbitásárő| a Bonyolító köteles
ajánlott levélben tájékońatni az összes páIyźnőt.

A Bonyolítő a páIyázati felhívásban meghatttrozott értékelési szempontok alapjáĺ bírálja el és

rangsorolja az érvényes pźiyázati ajánlatokat, szükség szeľint szakéľtők bevonásával.

Lz e|bírá|áls fő szempontja:

. a két ingatlarľa egytittesen aján|ott vételár cisszege.

A Kiíľó apźt|yźnati felhívásban igényelt iľatokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgálni az

ajánlattevők alkatmasságźtt a szeľződés te|jesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok

eredetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíľó szükség esetén az ajźn|attevőtől az aján|at lényegét nem éľintő technikaĹformai kéľdésekben,

írásban felvilágosítást kérhet annak előľebocsátásával, hory az ajétn|attevő pá|yázó ezzel kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nem erędméĺyezheti az ajáĺIatźlban megfoga|mazott feltételek

olyan megváItozásźĺt, amely aptiyźnat során a beérkezett ajánlatok sorľendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéréséľől, és annak tarta|mfuő| haladéktalanul íľásban éľtesíti a tĺjbbi ajánlattevőt.

A páilyőzat nyeľtese az, a|<i a páIyázatí felhívásban rogzített feltételek teljesítése mellętt a véte|źtr

összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételárra több ajánlat is
érkezík a pá|yázat Bonyolítója aZ azonos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb vételáľat

megajánló ajánlattevoknek lehetőségük, van a véte|źrra licit formájában újabb ajánlatot, ajánlatokat

tenni. Az induló vétę|źr abeérkęzett legmagasabb vételár ajtnIat, a licitlépcső 1.000.000,- Ft, azaz
egymillió forint' negatív licit nem lehetséges. A licit nyeľtese a4 az aján|attevo, aki a legmagasabb

osszeget aján|ja.

A versen}tárgyalásľól jegyzokönyv készül, amelyet a Bonyolító jelen lévo képviselője, a
jegyzokonywezetó, a Bonyolító jogi képviselője és az aján|attevők jelen lévő képviselői írnak alá.

A Bonyolító az ajtn\atok éľtékeléséról jegyzokönyvet (a továbbiakban: éľtékelési jegyzőkönyv) készít,

amely tartalmazza

a) apáLyázati eljárás rövid ismertetését, abęérkezett ajánlatok számát,

b) abeérkezett ajánlatok rövid éľtékęlését,

c) a legjobb ajáĺIatravonatkoző javaslat indokait,

d) aZ ellęnénék (vételár) meghatározásiának szempontjait (ideértve a vétďrźIÍat befolyásoló
kötelezettségvállalásokat),

e) a kikötött biĺosítékok megfelelőségének Szempontjait,

Đ a döntések indokát,

g) a pźt|yázati eljáľás eredményének összefoglaló éľtékelését, az elso két helyre javasolt pźiyáző
megjelölését' ha erre mód van,

h) abírálatban közreműködok źL|ta| fontosnak tartott köľĹilményeket, tényeket.

14. osszeféľhetetlenség

ApáIyázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megáI|apitani, ha a páIyázatok elbírálásában olyan
természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük veszrészt, aki maga is ajánlattevő,vagy

a) annak közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. $ (1) bekęzdés 1. pont),

b) annak munkaviszony a|ap],én felettese, vagy alkalmazottja, 
ĺ, ,
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c) annak más szerzódésesjogviszony keretében foglalkoztatőja,vagy foglalkoztatottja,

d) ha bámely oknál fogva nem várható el tőle azugy elfogulatlan megítélése.

1 5. E redményhiľdetés, szeľződéskłités

Aptilyázateredményérol a Kiíró legkésobb 2017. novembeľ 9-éig dont, amelyről Bonyolító 15 napon
belül valamennyi ajánlattevot íľásban értesíti. A határidőt a Bonyolító egyoldalú nyilatkozattal, egy
alkalommal legfelj ebb 3 0 nappal meghosszabbíthatj a.

Kiíró a péiyázat nyeľtesével a jelen dokumentáciő 4. pontjában meghatározottak szerint adásvételi
szerződést kot.

A nyertes pályáző visszalépése esetén az e|adő jogosult a pá|yázati eljáľás soľon következő
helyezettjével adásvételi szeľződést kötni, amennyiben a pá|yźtzat eredményének megállapításakor a

második le gj obb aj tnlat me ghatttr ozásľa kęrült.

A nyeľtes ajźn|attevó esetében abeťlzetett biztosíték az ajźnIattevő á|tal fizetendo vételár osszegébe
beszámításra kerĺil, azonbanha a szerződés megkotése az aján|attevőnek felróható, vagy éľdekkörében
felmeľült más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biztosítékot e|veszti, Az e|vesztett biaosíték a Kiírót
illeti meg.

16. Egyéb ľendelkezések

Az iĺgat|anok megtekinthetőek a Kiíľás 2. pontjábanmegjelölt idopontban, de a megtekintés előtt két

nappal a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. onkornányzati Házkeze|ő Iľodájának munkatáľsával
telefonos egyeztetés sziikséges a következo telefonszámokon: 06 | 210-4928, 210-4929, f10-4930,
210-4766.

Az ajźnlattevó az aján|atok felbontásáig köteles titokban tartani az aján|atának tartalmát, továbbá a

Kiíró által a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden téný,
információt, adatot koteles bizalmasan keze|ni, arrő|tájékoztatást harmadik személynek nem adhat.Ez
a tilalom nem terjed ki a finanszíľozó bankkal és konzorciális aján|at esetén a résńvevókkel való
kapcsolattartásra. Ha az aján|attevő vagy az érdekkörében álló más személy a péiyénat titkosságát
megsértette, a Kiíró az ajáĺ|atát érvénýelerľrek nyilvánítja.

A Bonyolítő az ajánlatok tatalmát a pźiyázat lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukĺól felvilágosítást
sem kívi'ilállóknak, sem a pályázaton részl:ĺevőknek nem adhat.

A Kiíró az aján|atokat klzárő|ag elbírálásra hasznáIhatja fel, más célú fęlhasználás esetén az

ajáĺ|attevővel ktilĺin meg kell arľól állapodnia.

A Kiíró a pá|yázati eljárás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőrizni, továbbá i|yen jellegu e||ęnórzés esetén az el|enőrzést végző szelv' személyek
rendelkezésérę bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabá|yozott kéľdésekben a Budapest Fováľos VIII. keľület
Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testületéneka||2ĺ2017. (v. 11.) számú határozata, valamint a

vonatkozó egyéb j ogszabályok ľendelkezés ei az lrányadóak'

",.\ů
Budapest' f0I7, szeptembeľ 07.

Józsęfuárosi onkormányzat
nęvéb en elj ár ő J őzsefv źlro si Gazdálko dási Közp o nt Zrt'

Bozsik István Péteľ
v agy ongazdálkodá si igazgató
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Męllékletek:

1. számll melléklet: Jelentkezési lap

2. számímęlléklet: Ajánlati összesítő

3. szám,ő melléklet: Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról

4. számi melléklet: Nyilatkozat a ptilyźnati feltételek elfogadásáró|, szerzódéskötésľől,
ingatlanszerzési képessé grő|, ajźłn|ati kötottségľőI

5. számímelléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható konaľtozásről; Kiíľóval
szemben fennálló tartozásról, kizárő körü|ményľől

6. számu melléklet: Nyilatkozat pénnlgyi alkalmasságról

7. számll melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéľől és a bankszámlaszámról

8. számll męlléklet: Nyilatkozat źlŕ|áńhatő szervezetrő|

9. számímelléklet: Nyilatkozat a pá|yázaton meghirdetett ingatlanok megtekintéséről,
állapotának megismeľéséľől

10. szźlm,6mel1éklet: Adásvételi szeľződéstervezetfiiggőben taľtással

11. sztlműmęlléklet: Adásvételi szerződés teruezet fiiggőben taľtással (banki hitel felvétele
esetén)

12. számű melléklet Adásvételi szerződést éľintó módosítási javaslatok és nyilatkozat

13. számllmelléklot: osszefoglaló a benyújtandő ajźn|at formai és taftalmi k<ivetelményeirol,
tájékońattsazátltthatőszervezetfogalmáról

14. sztlmumelléklet: Értékbecslés

ĺ
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1. számú melléklet
,,Budapest VIII. kerület,I(álváľia utca 9. és Kőľĺs úca 4ĺb. szálm a|atli ingatlanok egyiittes

elidegenítés e - pí|y ánat,,

Jelentkezésĺ lap

Budapest,

pá|y áző alźir źsal cé gszeru a|áít ás

\"N

Társaság neve, cégfo rmája:

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax szárna:

E-mail címe:

Statisztikai számie|:

Cégnýlvántaľtási száma.,

Adőszźtma.

Szám|av ezető bankj ának neve :

Bankszámlasztlma:

Képviselőjének neve, beosztása:

Meghatalm azott nevel,

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

1 
Meshatalmazott ęsetén

,, 
lrc



2. számú mellélet

,,Budapest VIII. keľiilet, KáIváľia utca 9. és Kőľĺs lltca 4lb.szám alatti ingatlanok együttes
elide genítése - pá|y ázat''

AJÁNLATI osszpsÍľo

Alulíľott. ..... '. ; .(név/táľsaság
neve) a Budapest VIII. keľület, Kálváľia utca 9. és Kőris utca 4Ib. szám alatti ingatlanok
együttes elidegenítésére kiírt pá|yázatra aján|atomat az a|ábbiakban foglalom tissze:

A Budapest VIil. kerület, Kálvária utca 9. szám alatti ingatlan tekintetében

amegajáĺ|ott vételár: . ....Ft + ÁFA

A Budapest VIII. keľůilet, Kőris utca 4lb. szám alatti ingatlan tekintetében

a megajánlott vételár: . ....Ft + ÁFA

osszesen . .. . .. ..Ft, azaz . . .. .. .forint + ÁFA

A vételár megťrzetésének módja:

a) egy összegben

b) banki hitel igénybevételével

(a meýlető szöveg alóhúzandó)

Budapest,

pá|y áző a|áír ásal cé gszeru alttit ás

/ť
ľ.

ĺ/ł ,/"i/
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3. számú melléklet

ooBudapest VIII. keľület, Kálváľia utca 9. és Kőľĺs utca 4/b. szám alattĺ ingatlanok egyiittes
elidegenítés e - pá|yázat,,

NYILATKOZAT
vé gelszámolásľólo csődelj áľásľĺíl, felszámolásľĺil

Alulírott.
(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság

o végęlszámolás alatt * á|Ilnem á||

o ellen csődeljárás folyamatban *vaďnincs

o ellen ťę|számo|ási eljárás folyamatban *vanlnincs.

Budapest,

pá|y azó a|źft ása/ cé gszęru a|áir ás

4 x-galmegjelölt részné| a megfelelő szciveg aIáhuzandő.

,o ,ĺ5L



4. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľĺĺlet, Kálváľia utca 9. és Kőľis utca 4lb.szám alatti ingatlanok együttes
elĺde genítés e - píly ánat,,

NYILATKOZAT
a pá|yńzati feltételek e|fogadásáľől., szerződéskiitésľől, ingatlanszerzési képességľől'

ajánlati kłittittségľőt

Alulírott.

... (névltársaság neve) kijelentem' hogy a pá|yázaÍ. tźttgyát ľészletesen megismertem) aZ

aj án|attéte| feltéte le it, a p áIy źzati ki írást m a gam ľa nézv e köte le zőnek e lfo gadom.

Kij elentem, hogy Magyarors zágon ingatlanszerzésre jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a páIyázati felhívásban foglalt 60 napos aján|ati kötöttséget vállalom.
Nýlatkozom, hogy amennýben a Kiíró aZ ajánlatok eredményének megá||apítástra
vonatkozď hatríridőt elhalasztotta, ugy vállalom az aján|ati kotöttség meghosszabbitását a

pá|yázat eredményének megállapíttĺsźlra vonatkozó határido elhalasztásának napjai számáva|
megegyezoen.

Budapest,

pźiy áző a|áir ásal c é gszeru a|áirás

/fliĺ
h/u
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5. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľület, Kálváľia utca 9. és Kőľis utca 4ĺb. szám alatti ingatlanok egyĺittes
elidegenítés e - páiyázat

NYILATKOZ.AT
adó és adók módjáľa behajthatĺí kłiztaľtozásról és a Kiíľóval szemben fennálló

tartozásr ől, l<lzár ő kii ľülm é ny rő |

Alulírott (név)

mint a .... (társaság neve) vezető

ti s zts é gv i se lőj e kij e l entem, ho gy az aj źln|attevőne k,

- Adó és adók mődjátabehajtható koztaftozása * van / nincs;
- Kiíróval szemben hrtozása(helý ađó, bérleti díj stb.) * van lnincs;
- Kiíľóval szemben szerzőđésben vállalt és nem teljesített k<jtelezettsége * van / nincs.

amelyeket az a!ábbiokiratokkal igazolok:

Alulírott kijelentem, hogy cégünket érintően a közbeszerzésekrol szóló 20|5' évi CXLil.
torvény 62. $ és 63. $-ban foglalt kizźlrő körülmények*

a.) nem állnak fenn

b.) fenn állnak

(a megfelelő szoveg aláhúzandó)

Budapest,

páIy áző aláir ásal c é gszeru a|áfu ás

1.

2.

J.

4.

A x-galjelĺilt résznél a megfelelő szöveg a|áhuzandő.

|6 lsą



6. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľĺilet, Kálváľia utca 9. és Kőľis utca 4lb.szám alattĺ ĺngatlanok együttes
elidegenítés e - pí|y ázat',

N\.ILATKOZAT
pénztigyĺ alkalmasságľól

Alulírott (név)

mint a ... (társaság neve) vezetó

tisztségviselője, kijelentem, hogy a ptůyźnat tárgyát képező ingatlanok véte|źrźnak

megfizetésére képes vagyok, a szükséges anyagi eszkcjzök ręndęlkezésemre állnak.

A szźtm|avezető banknáI az elmúlt 1 évben sorban állás nem volt. amelyeket az a|ábbi
okiratokkal igazolok:

Budapest,

páIy äző a|tńr ása/ c é gszeru a|áir ás

1.

2.

ĺ
ľl,.í ,ť
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7. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľül et,Kí|vária utca 9. és Kőľis utca 4lb. szĺím alatti 'ĺngatlanok egyĺittes
elidegenítés e - pá'Jy ázat,,

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéľől és bankszámlaszámľó|

Alulíľott '.... lnévl mint a
(társaság neve) vezetó tisztségviselője kérem, hogy a Pá|yźnattal kapcsolatos mindennemű
ný|atkozatot, felhívást, értesítést, vagy más infoľmációt, valamint a Pályázatta| kapcsolatos
esetleges jogvitaban minđen éľtesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az alábbi címre
kérem postázni:

Címzett:. .......;

Cím:.....

Amennýben az źitď'am a fentiekben megjelölt cimzett a fenti címen az iratot nem veszi át,
ennek k<jvetkęzményeit a gazđasági társaság vá|lalja. Tudomásul veszem' hogy amennýben a

cimzętt a fenti címen az értesítést nem veszi źú, az értesítés a postáľa adást követo 5.

munkanapon kézbesítettnek minősül.

A pźůyázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásárlására foľdított
ĺi s sz eget kérem az a|ábbi b anks z áml a sztlmr a vi s szautalni :

Bankszáml av ezeto pénzintézet:. . . . . .

Bankszámlaszttm:..

Bankszámlával ľendęlkezĺij ogosult:
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

pa|y áző aláir ása/ c é gszeru a|áít ás

*
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8. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľĺilet, Kálváľĺa utca 9. és Kőľĺs utca 4ĺb. szám alatti ingatlanok együttes
elidegenítés e - pí|y ánat,'

NYILATKOZAT

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

a.) źú|áthatő szew ezetnek minő stil.

b.) nem minősiil át|éúhatő szeľvezętnęŔ.

(a megfelelő szoveg aláhúzandó)

A jelen nyi|atkozatomat a szewezet vezetó tisztségviselőjeként biintetőjogi felelősségem
teljes tudatában teszem.

Budapest,

pź:Jy áző aláir ásal c é gszeríi aláir ás

/Í
rił /
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9. számú melléklet

o,Budapest VIII. keľület, Kátváľia utca 9. és Kőľis ltca 4lb.szĺím alatti ingatlanok egyĺittes
elidegenítés e - pá|y ázať,

NYILATKOZAT
a pá,1ry ázaton meghiľdetett ingatlanok megtekintéséről, állapotának megismeréséľől

Alulírott a páIyázaton meghirdetett Budapest VIII. kerületo Kálváľia utca 9. és a Kőľis
utca 4lb. szám alattĺ ingatlanokat ę|őzętesen egyeztetett időpontban megnéztem, az
állapotukat és arra vonatkozó műszaki tájékoztatźlst megismertem.

Budapest,

páiy áző a|áírásal c é gszeru a|áir ás

:*>

20 /líR
l J"



I0. számímelléklet

,ąnÁs vn rpĺl s Z ERz ÓD E s TERVEZET
(tervezet)

amely létrejött egyrészľől

Budapest Főváľos VItr. keľü|et Józsefváľosi Onkoľmányzat (székhelye: 1082 Buđapest, Baross u.

63-67., adőszćlma 157357|5-2-42, KSH-száma: I57357I5-84L1-321.01, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljĺáró Józsefuárosi Gazdá|kodási Kőzpont Zrt, (székhely: 1082
Budapest, Baross v 63-67., adőszáma: 25292499-f-42, cégtregyzék száma: 01-10-048457; KSH
száma: 2529Z499-6832-114-0I, képviseli: Bozsik István Péter vagyoĺgazđá|kodási igazgatő), mínt
eladó (továbbiakban: eladó)

másľészről

(székhelye: adőszáma:
cégegyzékszáma: '........; statisztikai számjele:' .... képviseli:
mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az abilírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1.

EIőzmények

1.1. Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Önkormányzat Képvise|ő-testülete .../2017. (......)
sztlmí határozata a|apjáĺt egyfordulós, ny^ilvános pá|yázatot írt Budapest VIII. kerÍilet, Kálvária
utca 9. szźlm a|atti,35876 hľsz.-ú, 9|3 m-^alapteľületű, valamint a Budapest VIII' kertilet, Kőris
utca 4lb' szám aIatti 35875 hľsz.-rĺ, 630 m" alapterülettĺ ingatlanok együttes éľtékesítésére.

|.2. A pźúyázat nyeftese a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzat Képviselő-
testiilet ....12017. (.......) száműhatározata szerint vevő lett. Vevő pályázatźtban az ingatlanok
beépítését vá||alta'

f.

A szeľződés táľgyát képző ingatlanok adatai

Címe:
Helyrajzi száma:
Megnevezése:
Téľméľtéke:
Kiizmíĺ e|látottsága:
Teľhei:

Budapest VIII. kerület, Ká|v áia ltca 9 .

3s876
kivett beépítetlen terület
91.3 m'
az in gat|anon közmiĺvek nem találh atóak
18 m, nagyságúl teľĺiletre az ELMU Há|őzati Kft
javára vezetékjog került bejegyzésre az ingatlan-

nyilvántarttlsba, a Magyar Államnak és Budapest

Főváľos onkoľmány zatának elővásárlási j oga

aZ ingatlan egyebekben P€ľ-, teheľ-

igénymentes.

u?nt

ĺhs l
ď'lé
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Címe:
Ilelyľajzĺ száma:
Megnevezése:
Téľméľtéke:
Kiizmű ellátottsága:
Terhei:

3.2.

J.J.

Budapest VIII. keľület, Kőris utca 4lb.
35875
kivett beépítetlen terület
630m'
az ingatlanon ktĺzművek nem találhatóak
2f m2 nagysági területľe az ELMŰ Há|őzati Kft
javára vezetékjog került bejegyzésre az ingat|an-

ĺylLváĺtartttsba, a Magyar Allamnak és Budapest

Főváľos Önkormány zatának ę lovásáľl ási j o ga van ;

az ingatlan egyebekben P€I-, teher- és

igénymentes.

3.

Jognyilatkozat

Ą1J.I. A nemzęti vagyorľól szó|ő 2011. évi CXCM. törvény 14. $ (2) bekezdése alap1źn a helyi
önkoľmányzat tulajdonában lévő ingatlanra az á||amnak. valamint az |99|. évi XXXIII. tv. 39. $

(2\bekezdése alapján a Budapest Fováľosi onkormányzatnakelővásárlási joga van.

Jogosult elővásáľlási jogźtva|, postai küldemény esetén a ktildemény postai feladásának igazolt
napjától számított 35 napon belül élhet. Amennyiben az e|ővásźlľlás jogosultja él jogáva|, jelen

szerződés közte és eladó között ion létľe. Ez esetben a vevő áItaIbęťĺzetett ................ĺ Ftł

^FA, 
aza, ...... fóľint +ÁFA összeget e|adó az elovásáľlási jogra vonatkozó

nyilatkozatokkézhezvételétől számított l5 munkanapon beltil a vevő .. ... .......Bank
ZÍt á|ta| vęzetett .;........ ....... HUF szźlm.ll számLájára visszautalja. A
vevő tudomásul veszi, hogy a befizetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen

elszámolandó költséget, kártérítést nem ťlzęt.

Eladó eladja, vevő megvásáľolja Ul tu|aidoni hányadban a jelen Szerződés 2' pontjában

me ghatár ozott ingatlanokat.

Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingat|anok hannadik személy részére történő

értékesítéséhez abeépitési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájtlruLtsa szükséges. Eladó abban

az ęsętben adjahozzájárulást a továbbértékesítéshez, amennyiben a harmadik fél'vtila|ja a jelen

adásvételi szeľződésben foglalt kĺjtelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzájáru|ását kérni, eladó vevőn követeli ajelen szeľződésben vá|lalt kötelezettségek teljesítését.

Felek ľögzítik, hogy e|aďő hozzájárulása nem szükségęs aZ ingatlanok haľmadik személy részére
történő vevo általi továbbéľtékesítéséhez, amennyiben az ingatlanokra vevő a jogerős haszná|atba
vételi engedélý megszerezte, és ezt az e|adő felé hitelt éľdemlo módon igazo|ta.

Eladó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés aláírźsát követő 8 naptári napon belül postai

úton, ajánlott tértivevényes ktildeménnyel, megküldi a Magyar Allam és a Budapest Főváľosi
onkoľmányzatrészére a jelen szeľződést azza| a felhívással, hogy a megküldéstől számított 35

naptári napon belül nyilatkozzon, hogy kíván-e elővásáľlásijogával élni.

=
ď*>

4.

Jog- és kellékszavatosság

3.+
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4.I. Az eladó kijelenti, hogy azingat|aĺok üres telkek.

4.f . Azeladó kijelenti, hogy az adásvéte| tárgyát képező ingatlanok kizárólagos tulajdonát képezi, az
ingatlanok, jelen szerzódésen rögzítetteken kívĹil a továbbiakban per-, teheľ- és igénymentesek,
azon harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyilvántaľtáson kívüli joga, amely a vevő bitoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadá|yozná,
koĺIźĺtozná, vagy me ghiúsítaná.

4.3. Az eladó kíjelenti és szavatosságot vá|La|azért,hogy az ingatlanokat adó, illeték,vagy más adók
mődjára behajtható konartozás nem terheli. Az ęIaďő kijelenti és szavatolja, hogy az ingatlanok
tekintetében kömvezetszennvęzés nem történt.

4.4. A vevő kijelenti, hogy az ingat|anokat jól ismeri, bejćtrta, megvizsgálta, és áItata fęlmért
állapotban, az ingatlaĺokľól készült ingatlan értékbecslo szakvélemény ismeretében írja alá jelen
adásvételi szerződést.

4,5. Az eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vevót az ingatlanok minden lényeges
tulajdonságtrő| tájékoztatta, beleértvę az źita|a ismert esetleges Ętett hibákat is. A tájékoztatás
eset|eges elmaľadásábó| eredo minden káľ eladót tęrheli.

5.

Az ingatlanok vételára, a vételár megÍizetése

5.1.ABudapestVIII.,Kálváriautca9.számaIattiiĺgat|anesetében...
aBudapestVIII.,Kőrisutca4lb.számaIattiingat1anesetében'...:...',-Ft+
összesen ....,.Ft+'........,-Ft AFA,azaz . foľint+......'..'foľintAFA,
amely összeg a vevo pźilyénatában ajánlott vételáľral azonos.

5 .2. Azingatlanok vételárának megfizetése az a|ábbiakszerint történik:

5.2.1.. A vevo pályázatának benyrijtásakor megfizetetl az eladó számlájára 31.000.000,. Ft,, azaz
haľmincegymil|ió forĺnt összeget aján|ati biĺosíték címén. A szetződó felek úgy ľendelkeztek,
hogy a beÍĺzetett ajánlatĺ biztosíték jogcímét fogtaló jogcímľe vá|toztatják, így felek a

beťlzetett cisszeget' bruttó 31.000.000,- Ft összeget foglalónak fogadják el (,,Foglaló''). Előbbiek
a|apján tehát vevő fog|aló jogcímen megfĺzetett bľuttó 31.000.000'. Ft összeget eladó
részére. A Foglaló összege a véte|źtrba beleszámít. Szerzódő felek úgy nyilatkoznak, hogy a
foglaló jogi természetéve|tisńźhan vannak. Tudják, hogy a szerződés meghirisulásáér1 felelős
féI az adott foglalót elveszti, illętve a kapott foglaló kétszeres ĺisszegét kcjteles visszafizętni.
Amennyiben az adásvéte|i szerződés olyan okból hiúsul meg' amelyért mindkét fél, vagy egyik
fel sem felelős, azadottfogla|ó a vevőnek visszajár.

A Foglaló teljes összegének megfizetése
Szerződó felek egybehangzőan rögzítik azt
került.

az adásvételi szeľződés negkötésének feltétele.
a téný, hogy a Foglaló teljes összege megťtzetésre

Tekintettel arra,hogy az ajáĺ|ati biztosíték összege apáIyázatről való döntés napjával vá|t az
Ár.e tv. 59. $ (1) bekezdése a|apján meghatáľozott előleggé, eladó a Foglaló osszegéről aff' t

l{itl I
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páIyázatről való döntés napjáva|, mint teljesítési nappal köteles e|ó|egszám|át kiállítani vevő
részére

5.2.2. FeIek rcgzitik, hogy vevő a fennmaradó .. . .. ... . . ..,-Ft, azaz ... . fońnt
összegű vételár hátralék megfizetésére jelen szerződés a|áírásátő| számított 60 naptáľi napon
belülkötęlęs, az eladó K&H Bank Zrt.-ĺté|vezetett 10403387-00028570 szám,lbaĺ,kszám|ź$ára
va|ő átuta|ással. Eladó a biľtokátruházás ĺapjával' mint teljesítési nappal kötelęs végszámléú
kiállítani abaĺlkszám|ájźntörténtjóváírást kovetően vevő, illetőleg az túta|a megjelölt harmadik
személv részérę.

6.

Beépítési ktitelezettség

6.1. A vevő vállalja, hogy az ingat|anokat a Józsefuáros Kerületi Építési SzabáIyzatáról szóló
66ĺ2007. (xII. 12.) önkormányzati rendelet 1ĺórÉsz; előíľásainak megfelelően beépíti. Vevő
beépítési kotelezettsé gnek az alábbiak szęrint tesz eleget :

a) az ingat|anok birtokbaad ásátő| szźmított 2 éven belül jogeľős építési engedé|ý szerez és

b) az ingat|aĺok birtokbaad ásátőI számított 5 éven beli.il jogeros használatbavételi engedélý szetez.

6.2, Az ingatlanok beépítési feltételei:

Az ingatlanok ovezęti besorolása: Ll-VIII-I

A kozműfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztési hozzájárulás, teľvezés. stb.) a

vevőt teľheli.

A beépítés száza|ék, építménymagasság' sziĺtszám, szintterület, stb. tękintetébeĺ az országos
Telepĺilésrendezési és Epítési Követelményekről (OTEK) sző|ő 253/1997. (XII. 20.)

5ormányľende|et, az 5l20I5. (II' 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ)' és Józsefváľos Kerületi
Epítési Szabá|yzatáról szóló 66ĺ2007. (XII' 12.) onkormányzati rendelet (JOKESZ) e|oirásai az
irányadók.

7.

A szeľződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítéséneko illetve késedelmes teljesítésének
jogktivetkezményeĺ

7,I. Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén a|kalmazhatő
jogkövetkezméĺyek:

7.1.2. Késedelmi kötbér

Ha a vevo a 6.l. pontban meghatáľozott valamely kötelezettségével neki felľóható okbóI
késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles ťlzetrĺ az ę|adőĺak'

A késedelmi kötbér méľtéke:
- A jogeľos építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

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

esetén a kötbér összege 7.500.000.- Ft.
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Felek ľögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott összegeken felül vevő
késedelmes teljesítéséľe tekintettel eladónak kötbérigénye keletkezik, úgy annak mértéke
30.000,- Ftlnap.

Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott k<itbér összegét nem tekinti eltúlzottnak.

7.f . Szerződő felek egybehangzóan rögzítik azt a téný, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhez vevő
banki garanciaszerződés megkötésével/ kozjegyzói letétbe helyezéssel (a továbbiakban:
gaľanciaszerzodés) biztosítandó garanciaszeľzodés nyujtási kötelezettségének eleget teÍt, a .....
Bank/kozjeryző źůta| kibocsátott .... számú gaľanciaszerződés jelen szerződés aláíľásával
egyidejűleg átadásra került az eladó ľészére

A garanciaszerződés összege a jogerős építési engedély megszeľzéséľe a 6.1. pont szeľint
rendelkezésre álló határidő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedęlem esetén 15.000.000,- Ft,
a jogeľos hasznźúatbavételi engedély megszerzésére a 6.I. pont szeńnti ľendęlkęzésrę álló
határidő elteltét követő, 60 napot meghaladó késędelem esetén 7.500.000,- Ft. A
garanciaszeľződés az e|adő javźlra lehívásrďátutalásľa keľül a jelen szerződésben meghatáľozott
késedelem esetén. A garunciaszerződésbęn foglaltak 60 napnál kevęsebb késedelem esetén
időaľányosan éľvényesíthetők. Felek ľögzítik, hogy csak olyan garancia fogadható el' amelyek
a|apján eladó egyoldalú tájékoztatő nyi|atkozatźna| a bank/közjegyzo átuta|ja a jelen
szeľződésben meghatározott késedelmi kötbér összegét az e|adónak' mindenfele egyéb feltétel
nélktil.

8.

[ngatlan-nyilvántaľtási bejegyzésľe vonatkozó nyi|atkozatok

8.I AZ eladó a jelen szeľzodés aláíľásával egyidejűleg külön nyilatkozatban (,,Bejegyzési engedély'')
feltétlen, teljes' kizáĺő|agos és visszavonhatatlan hozzájáru|ását adja ahhoz, hogy vevő
fulajdonjoga a 2. pontban meghatározott ingat|anok tekintetében a teljes vételár megťlzetését
követően vevő javára IlI tulajdoni aráĺyban, vétel jogcímén az ingatlan-nyi|vántarltsba
bejegyzésre kerüljön. Eladó a Bejegyzési engedélý az ellenjegyző ügyvédnél, külön ügyvédi
|etéti szerzódés alapján ügyvédi letétbe he|yezi, amelyet ellenjegyző ügyvéd mindęn további
feltétel kikötése nélkiil koteles vevo részére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésére az illetékes
földhivatali osztálynak benyújtani, amennyiben a teljes véte|źtr eladónak maradéktalanul
megfizetésre keľült.

8.2. Felek hozzáĘáru|nak ahhoz, hogy jelen szeľződés benyújtásra keľüljon az illetékes földhivatalhoz,
azonban azza| a feltétellel, hogy a Bejegyzési engedély vevőnek történő kiadásáig, azonban
legfeljebb a jelen szeľződésnek a ftjldhivata|ba toľténő benyújtásától számított 6 hónapig, a
ftlldhivatali eljáľás fiiggőben taľtását kezdeményezik az ingatlan-nyilváĺtaľtásről szóló 1997. évi
cxLI. törvény 47lA. s (1) bekezdés b) pontja szerint.

9.

Áz ingatlanok biľtokának átrubázása
g.| Az ingatlanok binokának átruházása legkésőbb a Magyar ÁI|am' il|etve a Budapest Fővárosi

Önkoľmányzat e|ővźsáľ|ási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatának Józsefuárosi Gazdźl|kodási
Központ Zrt.-hez tofténő megérkezését, vagy a 3.4 pontbaĺ rögzitett hatándő eredménytelen
leteltét és a teljes vételár megfizetését követő 15 munkanapon belül, felek által előzetesen
egyeztetett időpontban, źńadás-áwételi jegyzőkönyvben keriil sor. A biľtokátľuhtzás napjáig az
ingatlanokkal kapcsolatos költségek az eIadőt, a biftokátruháuás napjźt követoen felmeľült
költségek pedig a vevot terhelik. Vevo a biľtok áwételére köteles és a biľtokátruházás időpontjától
szedi az insatlanok hasznait és viseli azok tęľheit.
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10.

Egyéb ľendelkezések

10.1. Az eIadoMagyarország tĺirvényei szerint működő he|yi önkorm ányzat.

Vevő Magyarországon nyL|vántarÍźlsba vętt jogi személy, ügyletkötési és ingatlanszerzési
képessége korIátozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a tęmzetí vagyonról sző|ő 2011. évi
CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. ponda a|apján át|áthatő szervezet. Eladó képviselőjének

:::i:: ::::::::::u.,,",i^;i;;;o*ilá"l,1ä,**"l1.l,u 
"í.o'un,1,'ÍJäÍ:L,'J1*né|dánya

IO.2' Vevo tudomásul veszi, hogy a męgszeÍzettvagyon után vagyon átruhéĘásíilletéket kell fizetni'

10.3. Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevő
fe ltrĺnő éftékar ánýalansá gon a l apu ló esetle ges megtámadási j ogát'

10.4. Eljáró ĺigyvéd tźýékoztatja feleket, hogy a pénzmosás és a terľorizmus finanszirozása
megelőzéséľol és megakadźůyozástról szóló 2007. évi cXxXvI. töľvény ľendelkezései szerint
azonosítási kotelezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataík a

szerződésben helyesen keľültek rogzítésre az á|talruk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apján.

Felekjelen szerzódés a|áírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzá$áru|źsukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikľól fénymásolatot készítsęn, és azokban rögzített adataikat a
szerződéssel együtt kezelj e.

10.5. Felek tudomásul veszik etjáró ügyvéđ tájékońatását; ame|y szerint adataikat az információs
önrendelkezési jogról és aZ információs szabadságról szőIő f0I1. évi CXil. törvény
rendelkezései szeľint kiztrő|ag jelen szeľződéshez kapcsolódó megbizás, illetve a
jogszabá|yokban meghatározottkötelezettsége teljesítése éľdekében kezelheti.

Felek kijelentik, hogy jelen jogtigylet nem titközik a pénzmosás és a terľorizmus ťltanszirozása
megelőzéséľől és megakadá|yoztsáról szóló f007. évi cxxXVI. törvénybe.

10.6. Vevő a szerzódés megkötésével kapcsolatos eljáľási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljárási

díj összeget,6.600,- Ftliĺgatlranlĺjgylet földhivaÍa|i e\járási illetéket és 1.670,- Ft/fő JIJB
elj áľás i dijat a szerződés a|áír ástlt mege | őzően me gfi zetett.

10..ĺ. A szerzódő felek szerződést aláíľó képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés
megkötésére és a|álrására a szükséges felhataLmazásokkal rendelkeznek.

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

irányadóak.

10.9. A szerződés felek teljes megállapodását tarta|mazza. A felek között a szerződés előtt létrejött

szóbeli vagy íľásbeli megállapodtshatá|yźlt veszti. A szerződés módosítása kizárőlag írásban

tĺjrténhęt.
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A szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges éruénýelensége nem jelenti automatikusan a
szerződés egészének érvénýelenségét. Ilyen esetben a fęlek kötelęsek az érsĺénýelen
rendelkezést ügyleti akaratuknak és a szęrződéskotéskor fennálló céljuknak leginkább
megfelelő ľendelkezéssel helyettesíteni.

10.10. A szęrződó felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenj egyzéséve|, valamint az illetékes
ťoldhivatal előtti képviselettel ................ ügyvédet bizzák meg, és
meghata|mazztlk aZ illetékes fijldhivatal előtti eljáľásľa is. E||enjegyző ügyvéd a
me ghatalma zást e|f o gađj a'

A szerzódő felek kijelentik, hogy a jelen adásvéte|i szerződést elolvasás és egyező értelmezés után,
mint akaľatukkal és nyi|atkozataikkal mindenben egyezőt irják a|á.

Budapest,20i7.

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi
onkormány zat eladő megbizástlból elj áró
Józsefuárosi Gazdálkod ási Központ Zrt.

képviseli: Bozsik István Péteľ
v agy ongazdá lko dás í igazgatő

Eladó

Jelen okiratot ... (.. ... ) budapesti ügrvéd készítettem és ellenjegyzem, Budapest,2077,. ....

okiľatkészító ügyvéd

Vevő

.,ý
//
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11. számú melléklet

enÁsvÉrnu SZERZóDEy
(tervezet)

bankí hítel Íelvétele esetén irányadó

amely létľejött egyrészrő|

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefvárosi Onkoľmányzrt (székhelye: i082 Budapest, Baľoss u'
63-67., adőszáma.. 157357|5-2-42,KSH-száma: 157357|5-841I-32|-0|, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljáľó Józsefuárosi Gazdá|kodási Közpoĺt Zrt. (székhely: 1082

Budapest, Baross u. 63-67., ađőszáma: 25292499-2-42, cégsegyzék száma: 01-10.048457; KSH
száma.. 2529L499-6832-II4-0I, képviseli: Bozsik István Péteľ vagyongazdá|kodási igazgató), mint
eladó (továbbíakban: eladó)

másrészrol

(székhelye: adószźlma:

cégjegyzékszáma:.. .....; statisztikai számjele:...... ....... képviseli:
mint vevő (továbbiakban: vevő)

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

1.

Előzmények

1.1. Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi ÖnkormáĺyzatKépviselő-testülete ...lf0|7. (......)
számuhatátozata a|apján egyfordulós, nyllvános pá|yázatot ít Budapest vtII. keľület, Kálváľia
utca 9' szám alatti,35876 hrsz.-ú, 9I3 m'^alapteľületű, valamint a Budapest VIII. kertilet, Kőľis
utca 4ĺb, szäm a|atti 35875 hľsz.-ú, 630 m, alapteľülettĺ ingatlanok együttes éľtékesítésére.

I.2. A pá|yázaÍ' nyeftese a Budapest Főváľos VIII. keriilęt Józsefuárosi tnkományzat Képvĺselő-
testület ....lf017. (......) szźlmű határozata szerint vevő lett. Vevo pályázatźlban az ingatlanok
beépítését vállalta.

2.

A szeľződés tárgyát képző ingatlanok adatai

Címe:
Helyrajzĺ sz,íma:
Megnevezése:
Térmértéke:
Kőzmti e|látottsága:
Teľhei:

Budapest VIII. kerülęt, Ká|v ária utca 9.

35876
kivett beépítetlen tęrület
9I3 m"
az íngatlanon kĺjzművek nem találhatóak
18 m, nagyságú teľületľe az ELMU Hálózati Kft.
javfua vezetékjog került bejegyzésre az ingatIaĺ-
nyllvántartásba a Magyaľ Államnak és Budapest

Főváros onkormány zatának e l ővásáľlási j o ga van ;
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Címe:
Helyrajzi számt..
Megnevezése:
Térmértéke:
Ktizmű e||átottsága:
TerheÍ:

az iĺgatIaĺ egyebekben P9ľ-, teher- és

igénymentes'

Budapest VIII. keriilet, Kőris utca 4lb.
35875
kivett beépítetlen terület
ó30 m,
az ingat|anon közművek nem talá lhatóak
22 m2 nagyságú területre az ELMI] Htt|őzati Kft
javára vezetékjog kerĹilt bejegyzésľe az iĺgat|an-
nyi\váfiartásba, a Magyar Államnak és Budapest
Fóváľos Önkormány zatttnak elovásárlási j oga van ;

az ingatlan egyebekben P€ľ-, teher- és

igénymentes.

3.

Jognyilatkozat

3.1. A nemzeti vagyonĺól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdésę aIapján a helyi
önkoľmányzat tulajdonában Iévő ingatlanľa az źůIamnak, valamint az |99|. évi XXXIII. tv. 39. $
(2)bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnakelővásáľlási joga van.

Jogosult elővásáľlási jogźxa|, postai küldemény esetén a küldemény postai feladásának igazo|t
napjától számított 35 napon belül élhet. Amennyiben az e|óvásár|ás jogosultj a é| jogźxa|, jelen
szeľződés közte és eladó között jön létľe. Ez esetben a vevo tůtalbefizetett ................ĺ Ftł
LFA', a,a, ...... fóľint +ÁFA összeget e|adő az elővásárlási jogľa vonatkozó
nyilatkozatokkézhezvételétől számított 15 munkanapon beltil a vevő ...... ....Bank
Zrt áLtal vezetett ........... HUF számu szám|ájára visszautalja. A
vevő tudomásul veszi, hogy a beťlzetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszámolandó költséget, kártérítést nem fizet.

3.2. Eladó eladja, vevő megvásáro|ja l/1 tulajdoni hányadban a jelen Szerződés 2. pontjźtban
me ghatár ozott ingatlanokat.

3.3. Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlanok harmadik személy ľészéľe történő
értékesítéséhez abeépítési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájáru|ása szúkséges. Eladó abban
az esetben adjahozzájárulást a továbbértékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vállalja a jelen
adásvételi szerződésben foglalt k<itelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzć|áru|źlsát kémi, eladó vevőn kĺiveteli a jelen szerződésben vállalt köte|ezettségek teljesítését.

Felek rögzítik, hogy e|adőhozzájára|ása nem szükséges az ingat|anok harmadik személy részére
töľténo vevő általitovábbértékesítéséhez, amennyiben azingat|anokľa vevő ajogerős hasznźiatba
vételi engedélyt megszerezte, és ezt az e|adő felé hitelt éľdemlo módon igazo|ta.

3.4 EIadő kötelezettséget vá||a|' hogy jelen szerzłĺdés a|áíráséĺ követő 8 naptári napon belül postai
úton, ajánlott tértivevényes kiildeménnyel, megküldi a Magyaľ Allam és a Budapest Fováľosi
onkoľmányzat részére a jelen szerződést azza| a felhívással, hogy a megki'ildéstól számitott 35
naptźlnnapon belül nyilatkozzon) hogy kíván-e e|ővásźr|źtsi jogával élni.
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4.

Jog- és k"ellékszavatosság

4.|. Az eladó kijelenti, hogy az iĺgat|anok üres telkek.

4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adásvéte| tárgyźltképező ingatlanok kizárólagos tulajdonát képezi, az

ingatlanok, jelen szeľződésen ľögzítettęken kívül a továbbiakban per-, teher- és igénymentesek,

azoĺ harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-

ny|Wáĺtaĺtáson kívüli joga, amely a vevő biľtokláSát' vagy tulajdonjog bejegyzését akadźt|yoznź4

kor|źlto zná, vagy me ghiús ítaná.

4.3. AZ eladó kijelenti és szavatosságot vá||aI azért,hogy az ingatlanokat adó, illęték, vagy más adók
módjára behajtható kőńaľtozás nem teľheli. Az eladó kijelenti és szavatolja' hogy az ingatlanok
tekintetébęn körnvezetszerĺrYezés nem történt.

4.4. A vevő kijelenti, hogy az ingat|anokat jól ismeri, bejárta, megvizsgálta, és áItala felmért

állapotban, azingat|anokrólkészült ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeretében íľja alá jelen

adásvételi szerzodést.

4.5. Az eladó a je|en szerzódés aláírásáva| kijelenti, hogy a vevot az ingatlanok minden lényeges

tulajdonságźrő|tájékoztatta,be|eérÍve az áIta|a ismęľt esetleges ľejtett hibákat is. A tájékoń'atás

esetleges elmaľadásából eľedő minden káľ eladót teľheli.

J.

Az ĺngatlanok vételáľa, a véte|ár megÍizetése

5.1.aBudapestVIII.'Kálváriautca9.számalattiingat1anesetében.........'Ft+..
aBuđapestVI[.,Kőrisutca4lb.száma|attiingatlanesetében.,-Ft+
cisszesen ...,-Ft+.......'.,-Ft AFA,azaz . foľint+.........'foľintAFA
amely összeg a vevő pá|yázatźtban aján|ott vételárľal azonos.

5.2. Az ingatlanok vételárának megfizetése az alábbiak szerint történik:

5.2.I. A vevő pá|yázatának benyújtásakoľ megfizetett az eladó számlájáľa 31.000.000,- Ft, azaz
haľmincegymillió forĺnt összeget aján|ati biĺosíték címén. A szerzodő fe|ek úgy ľendelkeztek,

hogy a befizetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímľe váItoztatják' így felek a

befizętętt összeget, bruttó 31.000.000,- Ft összeget foglalónak fogadják el (,,Foglaló''). Előbbiek
a|apjtn tehát vevő fogtaló jogcímen megÍizetett bľuttó 31.000.000 Ft összeget eladĺó ľészéľe.
A Foglaló összege a vételárba beleszámít. Szerzódo felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi
temészetével tisztában vannak. Tudják, hogy a szerződés meghiúsulásáér.t felelős fél. az adott

foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeľes összegét köteles visszafizetni. Ameĺuryiben az

adásvételi szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyét mindkét fél', vagy egyik fél sem felelős,

az adott. foglaló a vevőnek visszajár.

30 ,(69



A Foglaló teljes <isszegének megfizetése az adásvételi szeľződés megkötésének feltétele.
Szerződő felek egybehangzőan rogzítik ań a téný, hogy a Foglaló teljes összege megfizetésre
került.

Tękintettel arĺa, hogy az ajánlatibiztosíték összege a páIyázatrőJ' való döntés napjával vtůt az
Ár,ą' tv. 59. $ (l) bekezdése a|apjtn meghatározott előleggé, eladó a Foglaló összegéľől a
pá|yázatrő| való döntés napjával, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő
részére.

5.2.2.FeIękrögzítík, hogy vevő a foglaló osszegével csökkentett, avéte|ár 50 %o-ának megfelelő,
. ... '..,-Ft, azaz .. .. ..... forint vételánészlet megfizetésére jelen szerződés aláírźsátő|

szźlmitott 60 napon belül kötęles az eladó K&H Bank Zrt.-né| vezetett 10403387-000f8570
számű bankszámláj ára történő átutalással.

Eladó az I. vételánészlet ossze géro| a bankszámláján történt jóváíľás nap1txa|, mint teljesítési
napp al köte le s e l ő le gszám l át kiá|lítani vevo részére.

5.2.3. Felek rögzítik, hogyvevő, aze|óvásár|ási jogról lemondó nyilatkozatokvagy aze|ovásár|ási jog
gyakoľlásáľa vonatkozó határidő eľedménýelen elteltére vonatkozó ęladói értesítés vevő részérę
történt sikeres kézbesítését követő 45 munkanapon beltil kötęles a véte|tlr ferľrmaľadó 50 o/o-át,

bruttĺí Ft-ot, LzLz ........ foľintot (,,Vételárhátľalék') eladó
K&H Bank Zrt.-né| vezetett i0403387-000f8570 szźmu bankszámláj ára megťtzetni abban az
esetben, ha sem a Magyar Állam, sem a Budapest Fovárosi onkormányzat nem él a jelen
szerződés 3.1. pontjában biztosított elovásárlási jogával. Amennyiben a vevő késedelęmbe esik
a véte|árhátralékkal, eladó póthatáridő kiťuzése nélkül jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú
nyilatkozattal, érdekmú|ás bizonyitása nélktil elállni.

Eladó aYéteLár hátľalék összegéľol a bankszám|źýán tortént jóváirás napjáva|, mint teljesítéSi
nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő részére. Továbbá eladó a birtokátruházás napjáva|
mint teljesítési nappal köteles végszźmltú kiállítani vevő ľészére.

6.

Beépítési kiitelezettség

6.1. A vevő vállalja, hogy az ingat|anokat a Józsefuáros Kerületi Építési SzabáIyzatáról szóló 6612007 .

(XII. l2.) önkormányzati ľendelet (lórÉsz) e|oírásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettsé gnek az alábbiak szerint tesz eleget
a) az ingat|aĺok biľtokbaadásától számitott f éven belül megszetzi az építésére vonatkozó

jogerős építési engedélyt és
b) az ingat|anok birtokbaadásától számitott 5 éven belĺil megszerzi a jogerős használatbavételi

engedélyt.

6.2. Az ingatlanok beépítési feltételei:

Az ingat|aĺok övezeti besorolása: Ll -VIII- 1 .

A közműfejlesztéssel kapcsolatos összęs költség (pl. fejlesztési hozzájárulás' tervezés. stb') a
vevőt teľheli.

A beépítés száza|ék, építméĺymagasság, szintszám, szintteľíilet' stb. tękintetében az országos
Telepi'ilésrendezési és Epítési Követelményekrol (OTEK) szóló 25311997. (xII. 20.)
Kormányrende|et, az 5/2015' (II' 16.) Fov' KGY. ľendelet (BFRSZ)' és Józsefuáros Kerületi
Építési Szabá|yzattlró| szőIő 6612007, (XII. 12.) onkoľmányzati rendelet (ĺorÉsz) e|őírásai az /

r,,i:írirányadók. 
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A szeľződésben vá|lalt köte|ezettségek nem teljesítésének, illetve késedelmes teljesítésének
jogkiivetkezményei

7.I. Az beépítési kcjtelezettség nęm teljesítése, illetve késedęlmes teljesítése esetén alka|mazhatő
jogkövetkezmények:

7. 1.2' Késędelmi kötbér

Ha a vevő a 6.1. pontban meghatározott valame|y kötelezettségével neki felľóható okból
késędelembe esik, késedelmí kötbért köteles ťtzętnl az e|adőĺak.

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

kötbéľ cisszege 15.000.000'- Ft;
- A jogerős használatbavételi engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbér összege 7.500.000'- Ft.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatźrozoľt osszegeken felül vevő
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigénye keletkezik, úgy aĺľrak mértéke
30.000,- Ftlnap.

Vevő kijelenti, hory a jelen pontban meghatározott kötbér összegét nem tekinti eltulzottnak.

7 .2, Szerződő felek egybehangzóan rögzítik azt a téný, hogy a késede|mi kötbéľ teljesítéséhez vevo
banki gaľanciaszerződés megkötésével/ kozjegyzői letétbe helyezéssel (a továbbiakban:
garanciaszeľződés) biztosítandó garanciaszerződés nýjtási kötelezettségének eleget tett, a .....
Banlďközjegyző á|ta| kibocsátott számű garanciaszeľzodés jelen szerződés a|áirásźna|
egyidejűleg átadásta keľĺilt az eladó ľészére.

A gaľanciaszerződés összege a jogerős építési engedély megszerzésére a 6.I. pont szeľint
ľendelkezésre á1ló határidő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 15.000.000,- Ft,
a jogerős haszná|atbavételi engedély megszerzéséľe a 6.I. pont szerinti ĺendelkęzésre álló
hatáľidő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem ęsetén 7.500.000,. Ft. A
garanciaszerződés az e|adő javźlra lehívásľďátutalásra kerül a jelen szerződésben meghaÍtrozott
késedelem esetén. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevęsębb késedelem esetén

időarányosan érvényesíthetők. Felek rögzítik, hogy csak olyan garancia fogađható el, amelyek
a|apján ęladó egyoldalú tájékoztatő nyllatkozatával a bank/kozjegyző átutalja a jelen
szęrzódésben meghatáľozott késedelmi kötbéľ összegét az e|adőnak. mindenféle egyéb feltétel
nélktil.

8.

Ingatlan-nyilvántaľtási bejegyzésre vonatkozó nyilatkozatok

Az eladő a jelen szeľződés a|áírásáva| egyidejűleg külön nyilatkozatban (,,Bejegyzési engedély'')
feltétlen, teljes, k'lzárő|agos és visszavonhatatlan hozzájárúásźÍ adja ahhoz, hogy vevő
tulajdonjoga a f. pontban meghatáľozott íngatlanok tekintetében a teljes vételár megfizetését
követően vevő javára 1lI tulajdoni aránybaĺ, vétel jogcíméĺ az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzésľe keľtiljön. Eladó a Bejegyzési engedélyt az e||enjegyzo i'igyvédnél, külĺjn Ĺigyvédi
Ietéti szerződés alapján ügyvédi letétbe he|yezi, amelyet ellenjegyző ügyvéd minden további
feltétel kikötése nélkĺil köteles vevő ľészére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésére az illętékęs
ťoldhivatali osztálynak benýjtani, amerĺryiben a teljes véte|ár eladónak maradéktalanul
męsfizetésre került.

8.1
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8.2. Felek hozzźljáru|nak ahhoz, hogy jelen szerződés benyújtásra kerüljön az illetékes füldhivatalhoz,
azoĺbaĺ azza| a feltétellel, hogy a Bejegyzési engedély vevőnek tĺjrténő kiadásáig, azonban
legfeljebb a jelen szerződésnek a foldhivata|ba történo benyújtásától számított 6 hónapig, a
foldhivatali eljárás fiiggoben tartástú kezdeményezik az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. éví
CXLI. törvény 47lA' s (1) bekezdés b) pontja szerint.

9.

in gatlanok biľtokának őúruházása

g.I Az ingatlanok birtokának átruhźĘźLsa legkésőbb a Magyar Állam, illetve a Budapest Fővárosi
Önkoľmányzat ęIovásźrlási jog gyakoľlásáról szó|ó nyi|atkozatának Józsefuźrosi Gazdźllkodási
Központ Zrt.-hez történő megérkezését, vagy a 3.4 pontban rogzitett határidő eredménytelen
leteltét és a teljes véte|ár megťrzetését követő 15 munkanapon belül, felek álta| előzetesen
egyeztetett idopontban, tltadás.átvételi jegyzőkönyvben keľül sor. A biľtokátruházźs napjáig az
ingatlanokkal kapcsolatos költségek az e|adőt, a birtokátruházás napját követően felmerült
költségek pedig a vevőt terhelik. Vevo a birtok átvételéľe köteles és a biľtokátruházás idopontjától
szedí az ingatlanok haszna1t és viseli azok terheit.

10.

Egyéb rendelkezések

I0.I. Az eladó Magyarországtörvényei szeľint működő he|yi önkormźnyzat.

Vevő Magyarországon nyl|vántartásba vett jogi személy, ügyletkötési és ingatlanszeľzési
képessége kor|źltozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonĺól sző|ő 2011. évi CXCVI.
törvény 3. $ (l) bękezdés 1. pontja a|apjtn átláthatő szeÍvezet. Eladó képviselójének eľedeti
cégkivonata ... . '.és a|áirási címpéldánya .., ,,..,, szźm alatt korábban csatolásľa
került a Foldhivata| részére.

I0.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruházási illętéket kell fizętni.

10.3. Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárjźlk mind eladó' mind vevő
fe ltűn ő értékar ánýal an s ágon alapu ló e s etle ge s me glám adás i j o gát.

I0.4. E|járő ĺigyvéd tźtjékoztatja feleket, hogy a pérzmosás és a terľorizmus finanszirozása
megelőzéséről és megakadá|yozásáľól szóló f007. évi Cxxxu' törvény rendelkezései szerint
azonosítási kötelezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataík a
szerződésben helyesen keríiltek ľögzítésľe az á|ta|lsk bemutatott személyi azonosító okmányok
aLapjáĺ.

Felek jelen szerzodés a|źtirź.sźxa| feltétlen és visszavonhatatlan hozzźĘźľu|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró ĺigyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban riigzitett adataikat a
szerződéssel egytitt keze|je.

10.5. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvé d, tájékoztaÍását, amely szerint adataikat az információs
örľendelkezésí jogĺól és az információs szabadságról szóló f0|1' évi CX[. törvény
rendelkęzései szerint kizárő|ag jelen szerzodéshez kapcsolódó megbízás, illetve a
jogszabá|yokban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti. 
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Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem iitközik apénzmosás és a terľorizmus ťlnanszírozása
megelozéséről és megakadá'|yozásáľől szóló f007. évi CXXXVI. torvénybe.

10.6. Vevő a szerzodés megkötésével kapcsolatos eljáľási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljarási
díj összeget, 6.600'- Ft ťoldhivatali eljárási illetéket és I.670,- Ft/fő JUB eljárási díjat a
szerzodés aláirásźfi mege|őzően megfi zetett.

I0.7. A szerzodo felek szeľződést aláíľó képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szeľzódés
me gkötéséľe és a|átr ásár a a s züksé ge s fę|hata|mazás okkal rende lkęznek.

10.8. Jelen szerződés a Ftk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései megfeleloen
irányadóak.

10.9. A szeľződés felek teljes megállapodását taĺaLmazza. A felek kozött a szeľződés előtt létrejött
szóbeli vagy íľásbeli megállapodás hatályát veszti. A szeľződés módosítása kizárő|ag írásban
töľténhet.

A szerzodés egyes ľendelkezéseinek esetleges éruénýelensége nem jelenti automatikusan a
szerződés egészének érvénýelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesek az érvénýe|en
rendelkezést ügyleti akaratuknak és a szerzodéskötéskoľ fennálló céljuknak leginkább
megfelelő ľendelkezéssel helyettesíteni.

10.10. A szerződő felek jelen Szeľződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illętékęs
ťoldhivatal előtti képviselettel ................ iigyvédet bizzźlk meg, és

meghata|mazzźtk az illetékes ťoldhivatal előtti eljáľásra is. Ellenjegyző iigyvéd a
me ghatalmazást elfogadj a.

A szerzódó felek kijelentik' hogy a jelen adásvételi szerződést elolvasás és egyezo éľtelmezés után,
mint akaľatukkal és nyi|atkozataikkal mindenben egyezőt irják a|á'

Budapest,2017.

Budapest Főváros VIII. kerti|et Józsefuáľosi
onkormány zat e|aďó megbizásából elj áró
Józsefuárosi Gazdálkod ási Kozpont Zrt.

képviseli: Bozsik István Péter
v agy oĺgazdálko dás i ígazgatő

Eladó

Vevő

Jelen okiľatot ... ('.. . .) budapesti ügyvéd készítettem és e|lenjegyzem, Budapest,f077.. ....

Ń$.rc.zitőugyvéd
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12. számú melléklęt
,,Budapest VIII. kerĺilet, Kálváľĺa utca 9. és Kőľis utca 4lb.szám alatti ingatlanok együttes

elidegenítés e - pá|y ázat,,

Adásvételi szerződést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat

Alulírott (név)
mint a ......... (társaság neve) vezeto
tisztsé gvise lőj e j elen páIy tnatban ta|źihatő adásvétel i
javaslatokat teszem l nęm teszek módosítási javaslatot*

szętződéshez laz alábbi módosítási

1.

2.

Alulírott (név)
mint a ... (társaság neve) vezętő
tisztségviselője nyilatkozom)hogy pá|yázati fe|hívás mellékletétképezo adásvételi szerzođés
tervezetekkel kapcsolatos észľevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok
kiíró általi elutasítása esetén is fenntartom aiánlatomat.

Budapest,

pá|y áző a|áir ása/ cé gszeru aIáír ás

/
-íil
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4 x-gal jelölt részné| a megfelelo szöveg aláhuzandő



13. számú melléklet

Osszefoglaló a benyújtandó ajántat foľmai és taľtalmĺ követelményeiľő|, tájékoztatás az
át|lőthatő szerv ezet fo galm áról

Az ajźn|atot atársaságképviselóje minden oldalon kézjegyéve| köteles ellátni.

Az ajánlatnak folyamatos sorszámozással kell rendelkeznie.

A borítékon nem szerepelhet a benýjtóra vonatkoző je|zés.

Az ajánlatot két példányban, kĹilön lezáttbontékban kell benýjtani, az egyík példányon feltüntetve az

,,Eľedeti példány'', a másikon a,,Másolati példány'' szöveget.

A borítékon a kovetkező szöveget kell és lehet feltüntetni: ,,Budapest VIII. keľĺilet, Kálváľia utca 9.

és Kőľis utca 4lb. szám a|atti ingatlanok együttes elidegenítése - pí|yízat,'

Az ajánlatot sértetlen borítékban kell benyujtaní, sér[ilt' felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át.

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

Az aján|ati biztosíték befizetésénéI a közlemény ľovatba a következőt kell beíľni: ajánlati biztosíték
Kálváľia utca 9. és Kőľis u.tca 4lb.

Az aján|attaľta|mát a következo sorrendben kéťük összefíĺzni:

1. Jelentkezési lap

f . Ajánlati összesíto

3. Eredeti, 30 napnál nem régebbi cégkivonat

4. Erędeti a|áírási címpéldány

5. A Pp. előíľásai szerinti bizonyító eľejű meghata|mazás, amennyiben az aján|atot nem a cég
képviselője fujaa|źt

6. Pźiyázatidokumentáció megvásárlásáľól szóló bevételipéĺńárbizonylat másolata

7. Ąánlati biztosíték befizetéséľől szóló igazo|ás másolata

8. Nyilatkozatvégelszámo|ásról' csődeljárásról, felszámolásról

9. Nyi|atkozat apá|yźnatí feltételek e|fogadásáľól, szeľződéskötésről, ingatlanszerzési képességről,
ajän|ati kötöttségľől

10. Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható kön.artozásľól; Kiíróval szemben fennálló
taľtozásrő|

11' NAV igazolása

12. Helyi adóigazo|ás (beszeľezhető: Budapest Józsefváľosi onkormányzatPo|gźltmesteľi Hivatala
1082 Budapest, Baross t.63-67.)

13. Kiíróval, bonyolítóval szemben fennál|ó .tartozźs igazo|ása (beszerezheto: Józsefuárosi
Gazdźikodtlsi Központ ZÍt. 1'084.Budapest, or u. 8., és Budapest Józsefuárosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala PénzugyiUgyosztály 1082 Budapest, Baross u' 63-67 ' II. em.)

16. Nyilatkozat át|'áthatő szervezetről

|7, Azadásvételi szeľződéssel kapcsolatos észľevéte|ek, módosításijavaslatok
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Atlátható szervezet..

A20I1. évi CXCVI. tv. 3. $ rendelkezései alapján át|áthatő szervezet:

l. átl.źtható szervezet:

a) az á|Iam, a költségvetési szerv, a köáęstület, a helyi önkormányzat, aĺemzetiségi önkormányzat,
a társulás, az egyházi jogi személy, az o|yan gazdtůkođő szervezet, amelyben az á||am vagy a

helyi önkormáĺyzat ktilön-kĺilön vagy egytitt 100%-os részesedéssel ręndelkezik, a nemzetközi
szervezet, a kĺilföldi á||am, a ktilftjldi helyhatóság, a ktilťoldi állami vagy helyhatősági szew és az
Euľópai Gazdasági Téľségľol szóló megállapodásban részes á||am szabáĺyozottpiacára bevezetett
nyi lvánosan műkodő részvénýársaság,

b) az olyan belftildi vagy kĺilťoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ľendelkező gazdáIkodó
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tu|ajdonosi szeľkezete, a pénzmosás és a terorizmus ťlnanszíroztlsa megelőzéséľől és

megakadályozásárő| szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismeľhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdastąi Térségľől szóló megállapodásban ľészes
államban, a Gazdastęi Egyĺittmtĺködési és Fejlesĺési Szervezet tagźi|amétban vagy olyan
államban rendelkezik adói|letőséggel, amellyel Magyaľoľszágnak a kettős ađőztatás
elkerüléséľől szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóľó| szóló törvény szeľint meghatározott
ellenőľzött ktilft'ldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szęrvezetbeĺ közvetlenül vagy kozvetetten több mint 25oÁ-os tulajdonnal,
befolyással va1y szavazati joggal bíró jogi szemé|y, jogi személyiséggel nem ľendelkező
gazdálkodó szervęzettekintetében aba), bb) ésbc) a|pont szerinti feltételek fennállnak;

a) az a civi| szęrvezet és a vízitáľsulat, amely megfelel a következo feltételeknek:

ca) v ezető tisztségviselői megi smerhetők,

cb) a civi| szeľvezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviseloi nem źt|áthatő

szervezetbęĺ nem rendelke znek 25oÁ-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhe|ye az Európai Unió tagii|amában, az Euľópai Gazdasági Térségľől szóló
megállapodásban ľészes ál|amban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szeľvezet
tagá,||amában vagy olyan ál|amban van, amellyel Magyaľoľszágnak a kettos adőnatás
elkerüléséľő| szóIó egyezménye van;

9. meghatározó befolyás: az a kapcsolat, amel1ľrek révén tęrmészetes személy, vagy jogi személy egy
jogi személynek tagja vagy részvényese, és

a/ jogosu|t e jogi személy vezető tisztségvise|ői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének
megvźiasztására és visszahívására, vagy

b) a jogi szeméIy más tagjaiva| vagy részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül
rendelkezik a szavazatoktöbb mint otven százalékával;

3. $ (2) 
^Z 

(I) bekezđés 1. pont b) és c) alpondában foglalt feltételeknek való megfelelésľol a
szerzódő félnek cégszeľűen aláíft módon nyilatkoznia kell. A valót|an tartalmú nyi|atkozat a|apjźĺn

kötött szerzodés semmis.

/
.,'.{r
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