
Páiváłzati felhívás

A Budapest Fováľos VIII. keľület Józsefuárosi Önkormányzat a Képviselő-testület
...száműbatározata a|apjá^n nyilvános páIyázatot hirdet a Budapest VIII. kertilet, Balassa

tl.7. szám alatti, 36189 hrsz.-ú, 805 m. alapterületű, valamint a Budapest VIII. kerület, Balassa u. 9'
szám alatti,36188 hrsz.-ú, 73O m2 alapterületrĺ ingatlanok együttes értékesítésére.

t. A pí|y ázati felhívás kiizzététe|e

A páIyázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabályzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest'Főváľos VIII' keľület Jőzsefvtłrosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáb|ź|án, a Bonyolító
ügyfélfogadásra szo|gźtló helyiségében, a Józsefuáros címiĺ helyi lapban, az onkoľmtnyzat és a
Bonyolító honlapján, továbbá az onkormányzat és a BonyoLítő számára elérhető költségmentes
hirđetési felületeken, egyéb ľendelkęzésre álló intęrnętęs hirdetési portálokon tesziközzé.

A Kiíró jogosult a veľsenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélkĺil visszavonní,
és er.ről köteles hřdetméný kífüggeszteni. A versenyeztetési eljárás visszavonása esętén -
amennyiben a dokumentáciőt az ajánlattevő ellenéľték fejében kapta meg - a Kiíró köteles az
ellenértéket visszaťlzetni. A pá|yźłzati dokumentáció ellenértékét a KIkő ezen kívül semmilyen más
esętben nęm ťrzęti vissza.

2. Apáůyánati kiíľás adataĺ

Apá|yízat kiíľója:

A' pá|y ázat Bonyolítój a :

A pői|yánatjellege:

Apáiyázat célja:

A' páiy áłzati dokumentácÍó díj a :

A pő|yőzĺti dokumentáció rendelkezésľe
bocsátásának feltétele:

Az ingatlanok minimális vételáľa

a Balassa u.7. szám alatti ingatlanľa

a Balassa u. 9. szám alatti Íngatlanra

Összesen:

Äz aján|úi biztosíték összege:

Ęudapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi
onkormányzat (1082 Budapest, Baľoss ll. 63-67.)

Józsefuárosi Gazdá|kodźlsi Központ ZrI. (1082
Rudapest, Baross u. 63-67 .)

nyilvános, egyfordulós pźly ázat

tulajdonj og átruházás (elidegenítés)

50.000,- Ft + ÁFA

- a pá|yázati dokumentźrció dijátő| szóló banki
befizetési bizoĺy|at

- a pá|ytnati dokumentáciőt cég á|tal a|álrásra
jogosult személy vagy meghata|mazottja vehęti
źlt e|óre egyeztetett időpontban

191'915.000 pt + Ápa.

l74.035.000 r.t + Áp,ą.

365.950.000,- Ft+ ÁFA

37.000.000'. Ft. AZ ajźłn|ati biztosíték bęťrzętésę
csak magyaľ foľintban teljesítheto, értékpapírral, ł
garanciaszerződéssel, zéúogltľggyal nem,! ,helyettesíthető. * ,/

átutalás, a Jőzsefuárosi Gazdálkodási KozpontAz aján|ati biztosíték beÍizetésének módja,

2ss



szám|aszím: Zrt. K&H Banknál vęzętętt 10403387-00028859-
0000000 6 számll szám|áj ár a

A páiyázatta| éľintett ingatlanok 2OI7.Og.I2. és f0I7.1O]I. között előzetes

megtekĺnthetők: időpont egyeztetés alapján. Időpont egyeztetése a
Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺizpont ZÍt.
onkormányzati Házkeze|ő |rodźtjźn lehetséges
(1084 Budapest, Tavaszmezo u. 2., Tel.: 06-1-
21 0 -4928. 0 6 -r -2r 0 -4929)

Az ajánlati biztosíték beérkezésének 2OI7.IO.12.2400 óra. Az ajánlati biĺosítéknak a
hatáľideje: megjelölt határidőig a banksztĺmláľa meg kell

érkęzĺie'

Apáiyźuatokleadásánakhatáľidejez f017.l0'13. 1000 óra.

A páilyázatok bontásának időpontja: foI7 'IO.t3, 1 1l0 óra.

Ä'páiyízltokbontásánakhelye: Józsefuáros-i Gazdá|kodćlsi K<izpont Zr1., 1084
Budapest, or u. 8. I. em. Elidegenítési Iľoda. Az
ajánlattevők a pá|yázatok bontásán jelen
lehetnek.

Ä.pí|yízat eľedményét megállapító szervezet: Budapest Főváľos VĺII. keľĹilet Józsefváľos
onkormányzat Képviselő-testülete vagy
Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottsága, a

66lf0l2. (XII.13) önkormárĺyzati rendeletben
me gbatár ozott ak szerint

A páł|yázzt elbíľálásának hatáľideje és a 2017.II.09.
v írbatő eredm ényhiľdeté s :

Apáiyízati eljáľás nyelve: 
magyat

A páiyízatta| kapcsolatban tovĺĺbbi Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt'
infoľmáció kéľhető: Elidegenítési Irodáján

Tel.: 06-7-fl6-6961

3. A pá.Jy ázattal érintett ingatlanok:

"Cím:
\\r. \\r.t'lb|yraj 

z i száma..
Ť\

Megnevezése:

Te|ek alapteľülete:

Ktizmű ellátottsága:

Budapest VIII. keľiilet, Balassa u. 7.

361 89

kivett beépítetlen tertilet

805 m2

közmiĺvek nélkül
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Teľhei:

valamint

Cím:

Helyľajzi szíma:

Megnevezése:

Telek alapterülete:

Ktizmíí e|Iátottsága:

Terhei:

a Magyar Allamnak és Budapest Főváros

onkormányzatának elóvásárlási joga van; aZ

ingatlan egyebekben per-, teheľ- és igénymentes.

Budapest VIII. kerĺilet, Balassa u. 9.

361 88

kivett beépítetlen tęľület

TO fiŕ

kcjzművek nélkül

a Magyar Államnak és Budapest Fováros

onkoľmányzatának elővásárlási joga van; az

ingatlan egyebekben per-, teher- és igénymentes.

Az ingat|aĺokĺa vonatkoző részletes adatokat a páIyázatí kiíľás mellékletét képező ingatlanforgalmi
szakvélęmé ny tarta|mązza. Az ingatlanok övezeti besorolása : L 1 -VilI-7.

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- a.nęmzeti vagyonľól szóló 20II. évi CXCVI törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján aMagyar
Allamot minden elővásárlási j9g jogosultat mege|oző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási
jog gyakor|ásära a Magyar Allam részéte fennálló hatáľidő az e|ővásárlási jog gyakoľlásáľa
felhívó éľtesítés postára adásánaknapjától szźtmitott 35 nap.

- aZ egyes állami tulajdonban lévo vagslontźrgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991.

évi XXXil. N.39, $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi Önkoľmányzatnak elővásárlási
joga van.

Eladó az ingat|anokat a fent megjelolt elővásáľlási jog jogosultjának elővásárlási jogról lemondó
nyi|atkozatának kézhezvételétől, illetve aZ erÍe ľendelkezésľe álló határidő leteltétől, vagy a teljes
véte|ár beérkezéséto| számított 15 munkanapon belül adja vevő biftokába' attól fiiggően, hogy melyik
toľténik meg később. Amennyiben az elővásáľlásľa jógosultak bármelyike élni kíván elővásárlási
jogźtva|,űgy az adásvételi szerzódés aze|ovásár|ásrajogosultés az eladó közöttjön létre. Ez esetben a

beťlzetett ajźn|ati biaosítékot eladó a nyilatkozat kézheméte|étol számított 15 napon belül visszautalja
a pźiyázat nyeľtese részére. A befizetett összeg után eladó kamatot és bármely jogcímen igényelt
koltséget nęmťlzet.

A vételáľ banki hitelből t<jľténő megfizetése esetén a biľtokátľuházás a vétę|ár e|adőhoz t<jrténő

megérkezését kĺjvető l5 munkanapon beltil - előre egyeńetett időpontban - történik.

4. Apá.Jyázat célja, taľtalma

Az elidegenítésre kerülő ingatlanok a Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuárosi onkormányzat
kizárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére a.nemzęti vagyoĺľól sző|ő f071. évi CXCVI. tv., a
Budapest Józsefuárosí onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ó 6612012. (XIJ. 13.) önkoľmźlnyzati ľendelet, valamint a Képviselő-testület 11fl20I7. (V. 11.)

sztlmú hatáĺ ozata (Versenyeztetési Szabál y zat) v oĺatkozik.

Kiíľó lehetővé teszi, hogy a vevő a vételárat

- egy összegben, vagy
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- banki hitel felhasználásával

egyenlítse ki.

A nyeftes pá\ytnőköteles a pźiyázatelbírálásáró| szóló éľtesítés kézhezvéte|ét követő 30 munkanapon
belül adásvéte|i szerzódést kötni.

Vevő a vételár

a) egy összegben történo megfizetése esetén - az ajánlati biztosíték ĺisszegével csökkentett - vételárat

az adásvéte|i szerzodés megkötését követő 60 napon beltil koteles az eladónak megťlzetni,

b) a vételár banki hitelbőt'töľténo kiegyenlítése esetén, az áIta|a megajánlott vételár - ajánlati
biaosíték összegével cstikkentett - 50%-át a szeruodés megkotését követo 60 napon belül megÍizetni.
A fennmaradő 50% kiegyenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely teljesítésére - a Budapest
Fővárosi Önkoľmányzat, va|amint aMagyar Allam elovásáľlási jogának ryakoľlásáľa ľendelkezésre
álló határidő leteltéről szóló éľtesítéskézhezvételétől szźtmított 45 munkanap ál| a nyeľtes ajźtn|attevő

rendelkezésérę. A vételár megfizetéséľe vonatkozó határidő nem hosszabbítható meg. Az aján|ati

biztosíték foglalónak minosül.

Az iĺgatlanok biftokbaadásának időponda: az e|ővźsárlási jog lemondásaľa vonatkozó ĺyi|aÍkozat
kézhezvéte|étől, illetve az erTe rendelkezésľę álló határidő leteltétől, vagy a teljes vételáľ beérkezését
követő 15 munkanapon be|til, attól fiiggően, hogy melyik töľténik meg később.

Az adásvételi szeľződés megkötésével a vevőt teľhelo kötelezettségek:

a) aziĺgatlanok birtokbaadźsźltő| sztmitottf éven belüljogeros építési engedélý szerez

b) azíngatlaĺokbiľtokbaadásátő|számított 5 éven belüljogeľos haszná|atbavételi engedélý szetez)

c) a jogeros építési engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér osszege
15.000.000,- Ft; a jogeľős haszná|atbavételi engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó

késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000'. Ft, amely kötelezettségek banki
garunciaszerződés megkötésével' vagy közjegyzői letétbe helyezéssel (a továbbiakban:
garanciaszeľződés) biztosítandók. A gaľanciaszerzódésben foglaltak 60 napnál kevesebb
késędelem esetén időarányosan éľvényesíthetők. Az e|ózóeken túl felmeri'ilo késedelem esetén

vevo által fizetendő napi kötbér méľtéke 30.000'- Ft.

đ) vevő kĺjtbérfizetésí kötelezettséggel váltalja, hogy a ptůyázattal éľintett építési telkęk kĺjzvetlen
szomszédságźhan fekvő Ba|assa utcának és Apáthy István utca Balassa és Szigony utca közötti
szakaszĺnak útburkolatát helyreállítja, arľa jogeľos útépítési engedé|ý szerez a jogerős építési

engedély megszerzését megelőzően, de legkésóbb azza| egyidejűleg. A kivitelezés aszfaltozással
történik' Vevő vállalj a továbbá, hogy az útburkolatok helyreállítására vonatkoző hasznáLatba
vételí engedé|ý az épület hasznźiatba vételi engedélyét megelőzően megszerzi. A határidő

elmulasztása esętén a napi késedelmi kotbér mértéke a kivitę7ęzés nettó költségének 0,5%o-a,

t.eljesítés elmaľadása esetén fizetendő kötbér mértéke a kivitelezés nettó k<jltségének |5 oÁ-a. Az
onkormányzat akivítelęzéshez a tulajdonosi (közútkeze|ói)hozzé!áru|ást biztosítja:

Az adásv étel i szerződés megkĺitéséve l kapcsolatban felmerĺ.i lő ko ltségek:

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

- 5.500,- Ft + ÁFA e|járásí dij,

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

A Kiíró felhívja apźiyźnőkťrgyelmét, hogy a véte|áratÁFA terheli.

A Kiíró kiköti továbbá, hogy

a) a nyeľtes ajźn|attevő visszalépése esetén jogosult a veľSenyeztetési eljárás soľon következő

he lyezettj év e| szer zódést kötn i,

b) jogosult arĺa,hogy a versenyęZtetési eljaľást eredménýeleĺurek nyilvánítsa,
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c) szükség esetén az aján|attevőtó| az ajánlat lényegét nem éľintő technikai-formai kéľdésekben
írásban felvilágosítást kérhet annak előľebocsátásával, hogy az ajźtn|attevő ezze| kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eľedményezheti a versenyeztetési eljárásban tett
ajáĺĺ|attlbaĺ megfogalmazott feltételek olyan megvá|tozźsát, amely az éĺ1éke|és során a beérkezett
aj źlĺůatok s o nendj ét módo sítaná.

Az ajźlnlattevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíró

a) az aján|attételi határidőt indokolt esetben egy alkalornmal meghosszabbíthatja, amit - az indok
megjelölésével - a Kiíľás kozlésével megegyező he|yeken, az eľedeti benyújtási határidő |ejárta
elótt legalább 5 nappal köteles hiľdetményben megjelentetni;1

b) jogosult azajánlattételi felhívását aversenyeztetési eljárás bármely szakaszában indokolás nélkĺil
visszavonni azzaI, hogy eľről köteles a kiírás közlésével megegyezó módon hirdetméný
megjelentetni,

c) a páIyázati biaosítékot a kiírás visszavonása, az eljárźls eredménýelenségének megállapítása
esetén, illetve - az aján|atok elbíľálását követően - a nem nyertes ajánlattevők ľészéľe 15

munkanap on belül v isszaťĺzeti,

d) az ajáĺ:Jati bizosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizętésihatáridőt elmulasztja,

e) a nyertes ajánlattevő esetében a beťlzeteÍt biztosítékot az ajánlattevő á|ta| fizetendő vételárba
beszámitja,

Đ nęm ťĺzeti vissza a nyeľtes álta| teljesített biztosítékot, ha a szeľzódés megkötése a nyertesnek
felróható vagy érdekkĺjrében felmeľĹilt okból hiúsul meg. A vevőnek felróható ok az is, ha a
véte|źlrat banki hitel felhasználásźwal kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt határidőben nem
kapja meg, vagy aZ a fizetésihatźlridő napjának f4 őrźłig nem érkezik meg eladó bankszám|ájára.

5. Äz aján|at benyújtásának előfeltételei

Az aján|at benyújtásának elengedhetetlen feltétele az aján|ati biztosíték határidőig történő befizetése.

A Kiíró az ajáĺ.iati biztosítékot a páIyázatí felhívás vísszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megáLlapítása esetén, illetve _ az aján|atok elbíľálását követően _ a nem nyeľtes ajánlattevok részére
köteles 15 munkanapon belül visszaťlzętĺi.

Apá|yázaton való részvéte| további előfeltétele, hogy az ajźn|attevó megismeľje a ptilyźnattárgytú, az
aján|attéteI feltételeit - vagyis a pźiyázati dokumentációt _ és azt magára néne kĺjtęlezőnek tekintse.

A nemzeti vagyonľól szőIő 2011. évi CXCVI. törvény 1 1. s (10) bekezdése a|apjáĺ a pá|yázaton csak
tltláthatő szęrvezet vehet részt.

Az ajttn|at benyújtási hatáľidő leteltét követően aján|atot a Kiíľó nem vesz át.

6. A páiyánaton ttirténő részvétel feltételei

Az ajtn|attevó részt vehet a ptilyázaton amennyiben

a) az aján|ati biztosíték összeget hatáľidőben megťlzeti, és az beérkezik a Kiíró által megjelcilt
ban,kszám|ára,

b) az ajźnlatok leadásának hattndejéig az ajtn|atát benyujtja'

7. Äz aján|at taľtalmi kiivetelményei

Az aján|aÍtevőnek

V:F
7)

r)
o<-6L



a)

b)

c)

d)

e)

Đ

s)

h)

i)

k)

Đ

az ajáĺ,iatban közölnie kell a nęvétlcégĺevét, |akcímétlszékhelyét, adószámátladóazonosító jelét'
cég esetében cégsegyzékszźtmźtt, képviselőjének nevét és eléľhetőségét, bankszámla számáĘ
elektronikus levelezési cĹmét, ha ilyennel rendelkezík.

az ajźtn,lathoz csatolni kę|I az ajánlati biztosíték befizetéséľol szóló visszavonhatatlan banki
átutalást vagy abankszámla kivonatot.

az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy vźů|alja a Pá|yázati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leírt szeľződéskötési és egyéb feltételeket,

az aján7atban nyilatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozóaĺ a f075. évi CXLil. törvény 62. $ és

ó3. $-ban foglalt V'lzárő körülmények nęm állnak fenn.

az ajáĺIatbaĺ nyilatkoznia kell arról, hogy adó és adók móđjára behajtható kön.artozása nincs. E
ĺyilatkozat mellé kell csatolnia a NAV igazo|tsát aľról, hogy nem áll fenn kozaľtozása.

az ajtnlaÍban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben bérleti dij hrtozása nincs, továbbá a

Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

az ajhiatához csatolni kell a társaság 30 napntll nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság

képviseletére jogosultak aláirási címpéldányának eľedeti péIdányát vagy hiteles másolatát.

az aján|atban nyilatkoznia kęll arró1, hogy nem źi| vége|számolás alatt, ellene csőd-, illetve
felszámolási elj árás nincs folyamatban.

az ajánlatban nyilatkoznia kęll arról, hogy a nęmzeti vagyonľól szőÍő f071 . évi CXCVI. torvény 3 '

$ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|źLthatő szeľvezetnek minosül.

az ajánlatban nyilatkoznia kell arľól, hogy az adásvételi e|őszerzódéssel kapcsolatosan van-e
bármilyen módosítási j avaslat.

az aján|atnakhrta|maznia kell a 13. számll męllékletben felsorolt egyéb dokumentumokat is.

Az ajén|attevőnek a pá|yźnati eljáľás során benyújtott aján|attú, továbbá az ajénlat mellékleteként
benyújtott valamennyi ĺyi\atkozatźtt cégszerű aláírással kell ellátnia. Cégszeru a|áírás soľán a cég
képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek a társaság kézzel, vagy géppel írt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve a|á nevétlĺevĹikęt onállóaďegyüttesen iialíiák a|á a hiteles céga|álĺásí
nyilatkozatuknak megfelelően.

Az ajźn|at benyújtásával egyidejűleg, aján|attevő jogosult a pá|yázati felhívás mellékletét képező
adásvételi szeľződés tervezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló
javaslatok megtételére aĺĺrak tudomásul vételével' hogy ezeket a Kiíró nem köteles elfogadni.
Ajánlattevő köteles nyilatkozatot tenni aľra vonatkozóan,hogy apá|yázati felhívás mellékletét képezó
adásvételi szerződés teruezetekkel kapcsolatos észľevételek, módosítási vagy kiegészítésľe iľányuló
javaslatok kiíró általi elutasítása esetén is ferurtaľtja aján|atát.

Amennyiben az ajźn|attevő észrevételei, módosításra iľányuló javaslatai a veľsenykorIátozás tí|a|mába
titközőek, vagy egyébként jogséľtőek, úgy azokat a Kiíľó mérlegelés nélkül köteles elutasítani.

Hiánypótlási eljárás során a pályázati felhívás mellékletét képező adásvételi szerződés tervezetekkel
kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészitésre irányuló javaslatok megtételéľe nem kerülhet
soľ.

A Bonyolító aján|ott, tértivevényes levélben, hatáľido kitűzésével felszólíthatja az aján|attevőt az
ajáĺ|atta| kapcsolatos formai vagy tarta|mi hiányosságok pótlására, amennyiben a szükséges
nyilatkozatokat, igazo|ásokat nem megfelelően, illetve nem teljes körűen csatolta. Amennyiben az
ajánlattevő a felhívás kézheméte|ét kĺjvetően az abban megjelölt hatáľidoľe ahiányt nem, vagJ nem
teljes köľűen pótolja, úgy ajźnlata a hiánypótlási határidő elteltének napjźt kĺivető naptó|

érvénýelennek minősül, és apźiyázat további ľészében nem vęhet ľészt.

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokľól, a hiánypótlási határidőról

egyidejűleg, kĺizvetlenĺil, írásban köteles tájékoztatni az összes ajćn|attevót.

t
0(u
o1-Y) J



A hiánypótlás nem terjedhet V'l az ajánlat módosítására.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az aján|áttevő ajánlata érvénýelennek minősül,
amennyiben

a) az aján|ati biaosíték összege a ptúyázati klírás 2. pontjában meghatározott határidon belü| nem
keľül j óváírásra a Kiíľó bankszámlájáĺ,

b) nem jelolmeg vételáľat

Amennyiben ajánlattevő nem jelöli meg a véte|ár megfizetésének módjĺát, Kiíró rigy veszi, hogy azt az
adásvételi szerzódés megkötéséig egy ĺisszegben fizeti meg.

8. lV ajánlat foľmai ktivetelményeĺ

Az aján|attevőnek ajźn|atát egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, feltüntętve az
adott példányon az ,,Eredeti ajtln|at" és ,'Másolati aján|at,, megjelölést, melyeket kÍilön - kĺilön
sértetten. lezárt borítékban kell benÉjtania' A példányok közötti eltérés esetén az eredeti példány
érvényes.

Az aján|at első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitöltött ,,Jelentkezési lapot'', a második oldalon
a kitöltott ,,Ajánlati összesítőt'', különös tekintettel a megajánloÍt véte|źlr és megfizetési módjának
megjetölésére. Ert követően kell elhelyezni az ajánlati felhívás mellékletét képezo éftelemszeľűen
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban rész|ętezett valamennyi dokumentumot a 13. számĹl
mellékletben szeľeplő sorrendben. Az ajtnlattevőnek közölnie kell a benyujtó nevét, lakcímét
(székhelyét), ahová a páĺyázati eredmény közlését kéri, továbbá azt a bankszámlaszámot és a
baĺ,lkszám|a kedvezményezettjének nevét illetve más azonosítóját, ahova az ajćnlati biztosíték
(bćtnatpénz)visszautalásátkén,amerľryibennemnyerteseapáIyázatnak.

Az ajdnlat és az iisszes melléklet mínden oldalát - összefűzve, az oldalak számának
dokumentálásával _folyamatos számozlźssal (az iires oldalakat is) kell ellátní.

Az iratokat magyaÍ nyelven, |ezárt' séľtętlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benyújtani. A borítékra kizárő|agapá|yázattárgyát kell ráírni, az a|ábbiak szerint:

,,Budapest VIII. keľĺĺleto Ba|assa u. 7. és 9. szám alatti ingatlanok e|idegenítése - páiyázat,,

A Bonyolító |ezárat|an vagy sérült borítékot nem VeSz át. Kiírő minden, az aján|attételi hatáľidőn tú|

benýjtott ajźn|atot érvénýelennek nyilvánít

Amennyiben az aján|attevő a pá|yźlzati e|jźrás bármelyik szakaszában meghatalmazott űtján jár e|; a

teljes bizonyító eľejű magánokiratba fogla|t meghatalmazás eredeti pé|dányźlt is mellékelni kel| az
aján|athoz' A polgári percenďtaĺtásról szóló 1952. évi III. torvény 196. $-a szeľint a teljes bizonyítő
erejű magánokiľatnak az a|źhbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiá|lító az okiratot saját kezűleg íľta és a|áírta;

b) két tanú az okiľaton a|áírásźtva| igazo|ja, hogy a kiállító a nem á|ta|a ift okiľatot előtttik írÍa a|á,

vagy a|áirását előttük sajátkezu aIáírásétnak ismerte e|; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel
kell tüntetni;

c) a kiállító aláíľźsavagy kézjegye az okiraton kozjegyző által hitelesítve Van;

d) a gazdźikodő szewezet á|ta| uz|eti körében kiállított okiľatot szabźúyszeruen a|áirtákl'

e) ĺigyvéd (ogtanácsos) az źita|a készített okiľat szabályszerii ellenjegyzésével bizonyitja, hogy a

kiállító a nem á|taIa írt okiľatot elottę irta a|á, vagy a|áírásźlt előtte saját kezu a|áirásának ismeľte
el, illetoleg a kiállító minősített elektľonikus a|źńrásáva| aláíľt elektronikus okirat tarta|ma az
ügyvéd á|taI készitętt elektronikus okiratéval megegyezík;

Đ az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus a|źĺírást helyezett el.
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Ha az ajánlattevő gazdá|kodő szervezet, a páliyźnati eljáľás során nevében nyilatkozatot a

cégegyzékben feltiintetett képviseleti joggal ľendelkező személy, vagy e személy meghata|mazottja
tehet.

9. Az ajín|at módosítása

Az aján|attevo az aján|attételi határido |ejártźig módosíthatja vagy visszavonhatja pá|yázati aján|attú
azaján|attételi hatáľidő |ejártát kovetően azonban a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

Azajźn|ati kotöttség azajánlattételi hatáľidő lejáľtának napjźxa| kezdődik.

10. Ajánlati kötöttség

Az aján|attevő legalább 60 napig teľjedő aján|ati kötöttséget köteles vállalni, amely az aján|attéte|i
hatáľidő lejáľtának napjával kezdodik. Az aján|attevő koteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiirő az
ajánlatok eredményének megállapíttsélra vonatkozó határidőt elhalasztotta, űgy vá|la|ja az aján|ati
kötöttség meghosszabbitását a pá|yázat eredményének megáI|apitására vonatkozó határidő
e|ha|asztásánaknapjaiszámáva|megegyezően.

Az ajánIaÍi kötöttség tartalmának meghatźrozására a Polgáń Tĺirvénykönyv ľendelkezései ftáĺyaďőak,
kiilonös tekintettel a 6:64. $-ľa.

Az ajźn|at o|yan megállapodást kezdeményezo nyilatkozatot je|ent' amely a törvény alapján
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mazza, s egyéľtelműen kitűnik belole, hogy az abban
foglaltak ügyletkotési akaratot tükröznek, tęhát a nyilatkozó - aján|ata elfogadása esetén - azt magára
nézve kötelezonek ismeri el.

Az aján|ati kötöttség azt jelenti, hogy ha a másik fé| az adott időhatáron belül az ajánlatot elfogadja, a

szerződés a törvény rendelkezése folytán létrejön. Az aján|at megtételével tehát Íiiggő helyzet alakul
ki, amely az aján|ati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az aján\attevő az aján|ati kĺitöttségének ideje a|att ajźtn|atát visszavonja, a beflzetett
ajáľ.iati biztosítékot elveszti.

A Kiíró az ajánlati biztosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megá||apítása esetén, illetve _ az aján|atok elbíľását követően - a nem nyertes ajánlattevők ľészéľe
köteles 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíró az ajánlati biztosíték után kamatot nem ťlzet,
kivéve, ha a visszafizetési határidot elmulasĺja.

11'. A pályázatok bontĺĺsa

ApáIyázati ajánlatokat furtďrmaző zártbontékok felbontását a Bonyolítő végzi apá|yázati felhívásban
megjelö|t időpontban. Az aján|atok bontásán, a Bonyolító képviselőjén kívtil az ajánlattevok, illetve
meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazo|vźny,
meghatalmazás) igazolni kell.

Az ajźn|aÍtevők a bontás időpontjáról külon értesítést nem kapnak. Az ajáln|atok felbontásán jelen
lévők j e| en l étük i gazo lására j e len |éti ív et íľnak a|á.

Az ajtln|atok bontásakor a Bonyolító ismeľteti az aján|attevők nevét' lakóhelyét (székJĺle|yét), az
azonbaĺ az aján|atolrkal kapcsolatos továbbí részletek nęm hozhatók nyilvánosságra.

A Bonyolítő az ajáĺIatok bontási eljárásľól jegyzőkĺinyvet készít, amelyet az aján|attevőknek eľľe

vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzőkönyvet a Bonyolító képviselője és a
jegyzőkönywezető irja a|á, és a bontáson megjelent ajánlattevok közül kijelöltek, pedig aláíľásukkal
hitelesítík.
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12. A pá.Jyízati eljárás éľvénytelenségének és eredménytelenségének megállapítására a
Veľsenyeztetési Szabályzat rendelkezései szeľint kerülhet sor.

13. A prílyázati ajőn|atok elbírálásą az e|bírálás szempontjaĺ

A pźiyázati ajźnlatokat a lehető legľovidebb időn belül el kell bírálni. A pźiyázat eľedményének
megźi|apitásáľa vonatkoző hatfuidő egy alkalommal meghosszabbítható. Az ilj határidőről, illetve
annak fiiggvényében az aján|ati kötöttség időtartamának meghosszabbításźlrőI a Bonyolító kĺjteles
ajfullottlevélbęntájékońatni3zĺisszespáIyźnót.

A Bonyolítő a pá|yázati felhívásban meghatáľozott értékelési szempontok a|apjáĺ bírálja el és
ľangsoľolja az érvényes pá|yázati ajánlatokat, szükség szerint szakéĺők bevonásával.

Az elbíráiáts fő szempontja:

. a két ingatlanra együttesen ajánlott vételáĺ összege.

A Kiíró apźńyźnati felhívásban igényelt iľatokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgźini az
ajánlattevők alkalmasságat a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumęntumok
eľedetiségét is ellenorizheti.

A Kiíľó szükség esetén az aján|attevőtő| az aján|at lényegét nem éľinto technikai-formai kérdésekben,
írásban felvilágosítást kérhet annak előľebocsátásával, hogy az aján|attevő pá|ytzó ezze| kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eredményezheti az ajáĺ|atában megfoga7mazott feltételek
olyan megváItozását, amely apźńyázat soľán a bęérkezett ajánlatok sorľendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéľéséľől, és annak taľtalmáról haladéktalanul írásban éľtesíti a többi ajánlattevőt.

A pá:Jyázat nyeľtese az, aki a pá|yźlzati felhívásban rogzített feltételek teljesítése mellett a véte|ár

összegéľe a legmagasabb ajánlatot tette. Amerľryiben a legmagasabb vételána több ajánlat is
érkęzik a pá|yázat Bonyolítója az azonos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb vételárat
megajánló ajánlattevőknek lehetőségük, van a véte|ána licit formájában újabb aján|atot, ajánlatokat
tennl' Az induló véte|ár a beérkezett legmagasabb vételáľ ajánlat, a licitlépcső 1.000.000'- Ft, azaz
egymillió forint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyeľtese az, az aján|attevó, aki a legmagasabb
összeget aján|ja.

A veľsenýárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzőkĺĺnywezető, a Bonyolító jogi képviselője és az aján|attevők jelen lévő képviselői írnak alá.

A Bonyolító az aján|atok éľtékeléséről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: értékelési jegyzokönyv) készit,
amely tartalmazza

a) apáIyázati e|járás rovid ismertetését, a beéľkezett ajánlatok számát,

b) abeérkezett ajánlatok rövid értékelését,

c) a legjobb ajén|atravonatkozó javaslat indokait'

d) aZ ellenérték (vételar) meghatározásának szempontjait (ideéĺtve a vételárat befolyásoló
kötelezettségvál lalásokat),

e) a kikötött biaosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ a döntések indokát,

g) a pźiyázati eljáľás eľedményének összefoglaló ér.tékelését, az elso két helyľe javasolt pá|yźnő

megjelölését, ha eľre ĺ,nód van'

h) abírá|atban közreműkĺjdők á|ta| fontosnak tartott köľülményeket, tényeket.

14. osszeférhetetlenség
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Apá|ytzatí eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítaĺi,ha apźiyázatok elbírálásában olyan
teľmészetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük veszrész7, aki maga is ajánlattevő,vagy

a) annak közę|ihozzźltartozőja (Ptk. 8:1. $ (1) bekezdés 1. pont),

b) annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazo|tja,

c) annak másszerzodéses jogviszony keretében foglalkoztatőja,vagy foglalkoztatottja,

d) ha bármely oknál fogva nem várható el tőle azigy elfogulatlan megítélése.

15. Eľedményhirdetés, szerződésktités

Apźiyázateredményéről a Kiíró legkésobb 2017. november 9-éig dönt, ame|yrol Bonyolító 15 napon

belül valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti. A határidőt a Bonyolító egyoldalú nyilatkozattal, egy
alkalommal legfelj ebb 3 0 nappal meghosszabbíthatj a.

Kiíró a páIyázat nyertesével a jelen dokumentáciő 4. pontjában meghatározottak szerint adásvételi
szerzodést k<it.

A nyertes pá,|yáző visszalépése esetén az e|adő jogosult a pźiyázati eljárás soľon következő
he|yezettjével adásvételi szeľződést kötni, amenĺyíben a pá|yázat eredményének megállapításakor a
más o dik le gj obb aj án|at me ghatár o zá sľa került.

A nyertes ajtĺn|attevő esetében abeťĺzetett biĺosíték az ajźln|attevő ä|ta| fizetendo vételár összegébe
beszámításľa kerül, azonbanhaaszerződés megkötése azajánlattevőnek felróható, vagy érdekkcjľében

felmerült más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biĺosítékot elveszti. Az e|vesztett biztosíték a Kiírót
illeti meg.

16. Egyéb rendelkezések

Az iĺgat|anok megtekinthetoek a Kiírás 2. pontjában megjelölt időpontban' de a megtekintés előtt két
nappa| a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. ÖnkormtnyzatiHázkeze|ő Iľodájának munkatársával
telefonos egyeztetés sztikséges a következő telefonszámokon: 06 1 2|0-49f8, fI0-4929, 270-4930,
210-4166.

Az ajáĺ|attevo az ajtlnlatok felbontásáig köteles titokban ártani az Ąán7atáĺak tartalmát, továbbá a

Kiíró által a ľészletes dokumentációban vagy bármely módon rendęlkezésére bocsátott minden téný,
információt, adatot kötelęs bizalmasan kezelni' arrő|tájékoztatást harmadik személynek nęm adhat.Ez
a tilalom nem terjed ki a finanszíľozó bankkal és konzorciális aján|at esetén a ľésztvevőkkel való
kapcsolattartásra. Ha az ajánlattevő vagy az érdekköľében álló más személy a pźiyázat titkosságát
megséľtette, a Kiíró az aján7atát érvénýelennek nyilvánítja.

A Bonyolító az ajźn|atok :nrta|mát a páIyázat |ezárásáig titkosan keze|i, tartalmukról felvilágosítást
sem kívülállóknak, sem a pályázatonrész1:ĺevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajánIatokat |<lzárő|ag elbíľálásľa hasznáIhatja fel, más célú felhaszná|ás ęsetén az

ajánlattevovel ktilön meg kell anól állapodnia.

A Kiíľó a péilyázati eljárás soľán készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megorizn| továbbá ilyen jel|egű ellenőľzés esetén az ellenőľzést végző szeľv, személyek
rendelkezésére bocsátani'

A jelen dokumentációban nem szabźiyozott kérdésekben a Budapest Fováros VIII. keľület

Józsefrárosi onkormányzat Képviselotestületének a 112l20I7. (V. 1l .) számullatározata, valamint a

vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezés eí az irányadóak.
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Budapest, 2017. szeptember 07.
Józs efu áro si o nkormány zat

nevében e|jźtrő Jőzsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt.
Bozsik István Péteľ

v agy oĺgazdálko dási igazgatő
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Męllék]etek:

1' sztlmű melléklet: Jelentkezési lap

2. számű melléklęt: Aján|ati összesítő

3. száműmelléklet: Nyilatkozatvégelszámolásról, csődeljárásľól, felszámolásľól
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1. számú melléklet
,oBudapest VIII. keľĺilet, Balassa u. 7. és 9. szám a|atti ingatlanok elidegenítése - pá|yázat',

Jelentkezésĺ lap

Budapest,

pá|y áző aláír ásal cé gszeru a|áít ás

"-č13 3.--'

Társaság neve, cégformája:

Székhelye:

Postacíme:

Telęfonszáma:

Faxszáma..

E-mail címe:

Statisztikai számjel:

C égnýlvántaľtási szźlma:

Ädőszáma:

Szám|av ezető bankj ának nevę :

Bankszámlasztlma..

Képviselőjének neve, beosztása:

Meghatalmazott nevet:

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

I
' Meghatalmazott ęsetén

2vo



2. szám.(l mellélet

,,Budapest VIII. keľület, Balassa u. 7. és 9. szám a|atti ĺngatlanok e|idegenítése - páiyáłzat,,

AJÁNLATI osszBsÍľo

Alulírott. ..(név/társaság
neve) a Budapest vlil. keľület,.Balassa u. 7. és 9. szám alatti ingatlanok elidegenítésére
k1irtpćĺ|yázatraajćtnlatomatazalábbiakbanfoglalomcissze:

A Budapest VIII. keľületo Balassa u.7. szám alatti ingatlan tekintetében

amegaján\ott Vételár: ....Ft + AFA

A Budapest VIil. keľiileto Balassa u. 9. szám a|atíi ingatlan tekintetében

a megajánlott vételár: .. ..Ft + ÁFA

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

A vételár megfizetésének módja:

a) egy összegben

b) banki hitel igénybevételével

(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

Budapest,

pá|y aző a|áír źsal cé gszęru a|áírás

*š
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3. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľület, Balassa u. 7. és 9. szám atatti ingatlanok elidegenítése - pá|yázat,,

NYILATKOZAT
végelszámolásľól' csődelj áľásľól, felszámolásľĺíl

Alulírott
(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság

. végelszámo|ás a|att *álllnem áll
o ellen csődeljárás folyamatban xvan/nincs

o ellen felszźlmolźlsi eljárás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

pá'Iy áző a|áir ásal c é gszeru a|áir ás

4 x-gal megjelölt résznél a megfelelő szciveg a|áhuzandő.

*Ž
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4. számumelléklet-------]-

,,Budapest VIII. keľület, Balassa u. 7. és 9. szám alatti ingat|anok elĺdegenítése - pá|yźnat,,

NYILATKOZAT
a páilyázati feltételek elfogadásárőI., szerződésktitésľől, ingatlanszerzési képességľől'

ajánlatĺ ktitiittségľől

Alulírott. .. '.....

... (ĺévltźlrsaság neve) kijelentem, hogy a pźiytnat tárgyát részletesen megismertem, az

ajétn|attéte| feltételeit, apá|yźnati kiírást magamÍanézve kötelezőnek elfogadom.

Kij elentem, hogy Magyaroľs zágon ingatlanszerzésre jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pá|yázati felhívásban foglalt 60 napos ajźn|ati kötöttséget vállalom.
Nýlatkozom, hogy amennýben a Kiíró az ajánlatok eredményének megá||apitására
vonatkozó határidőt elhalasztotta, ilgy vállalom az aján|ati kotöttség meghosszabbítását a
páIyázat eľedményének megállapításfua vonatkozó hatáľidő elhalasztásćnak napjai szétmával
megegyezően.

Budapest,

péůy ćnő a|áfu ásal c é gszęru aláír ás

16 
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5. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľĺĺlet, Balassa u. 7. és 9. szám alatti ingatlanok elidegenítése - pá|yázat,,

NYILATKOZ.AT
adó és adók módjáľa behajtható köztartozátsľól és a Kĺíľóval szemben fennálló

tartozásrőI, kĺzáľó ktiľülményről

Alulírott (név)

mint a (táľsaság neve) vezętő

tisztsé gvi selőj e kij elentem, ho gy az aj án|attevőnek,

- Adó és adók módjára behajtható koztartozása x van / nincs;
- Kiíróval szemben tartozása (helý adó, bérleti díj stb.) * van / nincs;
- Kiíróval szemben szerzodésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van / nincs.

am elyeket az alábbi okiratokkal igazolok:

1.

Alulíľott kijelentem, hogy cégünket érintően a kozbeszerzésekĺől szőIő 2015. évi CXLIII.
törvény 62. $ és 63. $.ban foglalt kizátő korülményekt

a.) nem állnak fenn

b.) fenn állnak

(a meýlelő szöveg aláhúzandó)

Budapest,

p źĺ|y áző a|áír ásal cé gszerii a|áíľás

4 x-gal jelölt résznél a megfelelő szĺiveg alźúlzanđő'

2.

a
J.

4.

{t-'.ż
ś|l
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6, számí melléklet

,,Budapest VIII. kertilet, Balassa u. 7. és 9. szálm alatti ingat|anok elĺdegenítése - pő|yázat',

NYILATKOZAT
pénzügyi alkalmasságľól

Alulírott (név)

mint a .,. (táľsaság neve) vezeto

tisztségviselője, kijelentem, hogy a pźt|yázat tźlrgyźŃ képező ingatlanok vételáľźnak

megfizetésére képes vagyok, a szükséges anyagi eszkoz<ik rendelkezésemre állnak.

A szám|avezetó banknt] az elmúlt 1 évben sorban állás nem volt, amelyeket az a|źlbbi

okiratokkal igazolok:

1......

Budapest,

páIy źző aláír źsa/ c é gszeru aláírás

2.

\r\
\)
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7. számú melléklet

,,Budapest VIII. keriitet, Balassa u. 7. és 9. szám a|atti ingatlanok elidegenítése - páł|yánat,,

NYILATKOZ'AT
a kézbesítés helyéľőt és bankszámlaszámľĺi|

Alulírott ...... lnév/ mint a
(táľsaság neve) vezetó tisztségviselője kérem, hogy a PáIyázattal kapcsolatos mindennęmű
ný|atkozatot, felhívást, értesítést, vagy más informáciőt, va|aĺnint aPźůyźnattal kapcsolatos
esetleges jogvitában minden értesítést, iđézést és bírósági hatátozatot, stb. az alźlbbi címre
kérem postázni:

Cimzętt:..

Cím:.

Amennyib ęn az á|ta|un a fentiekben megjelölt cimzett a fenti címen az iratot nem veszi át,

ennek következményeit a gazdasági társaság váI|a|ja. Tudomásul Veszem' hogy amennýben a
cimzeIt a fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesités a postáľa adást kĺivető 5.

munkanapon kézbesítettnek minősül.

A pźiyázati fęlhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásár|ásfua fordított
ö s sz e get kérem az a|ábbi b anksz áml a szźlmr a vi s sz autalni :

B ankszáml av ezető pénzintézet:

Bankszámlaszám:

Bankszámlával rendelkeznij ogosult:
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

páIy áző a|áfu ása/ cé gszęru aláír ás

ĺqC-<. Ą-ľ
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8. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľüteto Balassa u. 7. és 9. szám alatti ingatlanok elidegenítése - páiyázzt,,

NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy cégĹink anemzętí vagyonról szőIő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $

(1) bekezdés 1. pontja szerinti

a.) átIáthatő szervezetnek minő stil'

b.) nem minősül at|áthatő szervezetnek.

(a megfelelő szoveg aláhúzandó)

A jelen nyilatkozatomat a szewezet vezető tisztségviselójeként biintetójogi felelősségem

teljes tudatában teszem.

Budapest,

p áIy áző a|áir ása/ cé gszeru a|áírás

\N
*ť
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9. számú melléklet

o,Budapest VIII. keľtilet, Balassa u. 7. és 9. szálm alatti ingatlanok elidegenítése - pá|yázat,'

NYILATKOZAT
a p á,ily ázaton me ghiľdetett ĺn gatlanok megtekin tésé ľől, állap otán ak me gis m eľéséľő|

Alulírott apá|yázaton meghirđetett Budapest VIII. keľiilet, Balassa u.7 és 9. szám alattĺ
ĺngatlanokat előzetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az á||apotát és arľa vonatkozó
műszaki táj ékoztatźtst me gi smertem.

Budapest,

pá|y áző a|áírźsal cé gszeríi a|áit ts

e.-ďk
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10. számú melléklet

AD,,{S vÉ rr ĺ l szr nz őo p s TERVEZE T
(tervezet)

amely létrejött egyrészľől

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet JőzseÍválľosi Onkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.

63-67., adőszáma: 15735715-f-42, KSH-száma: 15735715-841|-32I-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljárő Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ ZÍt. (székhely: 1082
Budapest, Baross v 63-67., adószáma: f5292499-2-4f, cégsegyzék száma: 01-10-048457; KSH
száma.. 25292499-6832-114-0I, képviseli: Bozsik István Péteľ vagýongazdá|kodási igazgató), mint
eladó (továbbiakban: eladó)

másrészrol

(székhelye: adőszttma:

cégtregyzékszáma: .........; statisztikai számjele:. ''.. képviseli:

'..., mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az a|u|irott napon és helyen, az a|tlbbi feltételękkel:

1.

Előzmények

1.1. Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuárosi Önkományzat Képviselő-testülete ...120|7. (......)
szźtmű határozata alapján egyfordulós, nyilvános pćůyázatot íľt Budapest VIII. keľület, Balassa u.

7 . szám a|atti, 36|89 hľsz.-ú, valamint a Budapest VIII. kęrület, Balassa u. 9. szám alattí 36188
hľsz.-ú ingatlanok együttes éľtékesítésére.

|.2. A páIyázat nyeftese a Budapest Főváľos VIII. keľület Jőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-
testület ....ĺf0|7. (......) számu határozata szeľint vevő lett. Vevő pályázatában az ingat|aĺok
beépítését vá||a|ta'

2.

A szeľződés tá.ľgyátképző ingatlanok adatai

Címe: Budapest VIII. kerület, Balassa u. 7.

Helyľajzĺ száma: 36189
Megnevezése: kivett beépítetlen terület
Téľmértéke: 805 m,
Ktizmű e||átottsága2 azingat|anon kcjzmrĺvek nem találhatóak
Terhei: a Magyar Államnak és Budapest Főváros

onkormányzatának elővásárlási joga van; az

ingatlan egyebekben per-, teher- és igénymentes.

22
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Címe:
Ilelyľajzi száma:
Megnevezése:
Térmértéke:
Közmiĺ ellátottsága:
Teľhei:

).2.

J.J.

Budapest VIII. kerület, Balassa u. 9.
361 88
kivett beépítetlen teľület
730 m2

az ingat|anon közművek nem találhatóak
a Magyaľ Allanrrrak és Budapest Fováľos

onkormányzatának elővásárlási joga van; aZ

ingatlan egyebekben per-, teheľ. és igénymentes.

3.

Jognyilatkozat

3.1. A nęmzeti vagyoĺľól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 14. s (2) bekezdése a|apjźn a helyi
önkoľmányzat tulajdonában lévő ingatlanra az źilamnak, valamint az I99|. évi XXXIII. w. 39. $
(2)bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnakelővásárlási joga van'

Jogosult elővásárlási jogával, postai kĺildemény esetén a kĺildemény postai feladásának igazo|t
napjától számított 35 napon be|ül élhet' Amennyiben az e|ővásárlás jogosu|tja é| jogával, jelen
szerződés közte és eladó között jon létľe. Ez esetben a vevő á|ta|beťlzetett ................ĺ Ftł
ABA, azaz ...... forint +ÁFA összeget e|adő az elővásáľlási jogľa vonatkozó
nyilatkozatokkézhezvételétől számított 15 munkanapon belĺil a vevő ....Bank
Zrt źL|taI vezętętt .... '. ' HUF szám,6 számlájára visszautalja. A
vevo tudomásul veszi, hogy a befizetett osszeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszámolandó költséget, káľtérítéSt nęm ťtzet.

Eladó eladja, vevő megvásárolja 1/| tu|ajdoni hányadban ajelen Szerzodés 2. pontjában
me ghatár ozott ingatlanokat.

Eladó kiköti, vevo tudomásul veszi, hogy az ingatlanok hamadik személy részére történő
értékesítéséhez abeépitési kĺjtelęzettség teljesítéséig eladó hozzájáru|ása sztikséges. Eladó abban
az esętben adjahozzájárulást a továbbértékesítéshez, amenrlytben a harmadik fél vtiIa|ja a jelen
adásvételi szerződésben foglalt kĺjtelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzájáru|ását kérni, eladó vevon követeli ajelen szerződésben vál|alt kötelezettségek teljesítését.

Felek ľögzítik, hogy e|ađőhozzájárulása nem szükséges aZ ingatlanok harmadik szeméIy részére
töľténo vevő általi továbbértékesítéséhez, amennyiben azingat|anokľa vevo a jogerős hasznźiatba
vételi engedélý megszerezte, és ezt az e|adô felé hitelt érdemlő módon igazo|ta.

Eladó kĺjtelezettségetvá||a|, hogy jelen szerződés aláíľását követő 8 naptáľi napon belül postai
úton, ajánlott téftivevényes kü|deménnyel megkĺildi a Magyar Allam és a Budapest Főváľosi
onkormányzat ľészére a jelen szerződést azza| a felhívással, hogy a megküldéstől számított 35
naptáľi napon beltil nyilatkozzon) hogy kíván-e elővásáľlásijogával élni.

4.

Jog- és kellékszavatosság

4.I. Az eladó kijelenti, hogy az ingatlaĺok iires telkek.

3.4

(é^.,
ĺ.-

4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adásvételtárgyźúképező ingatlanok k'lzárő|agos tulajdonát képezi, az
ingatlanok, a 3.l. pontban ľögzítetteken kívül a továbbiakban per-' teher- és igénymentesek, azon
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harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan.
nyi|vántartáson kívüli joga, amely a vevő birtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadźiyozná,
korIátozĺá, vagy me ghiú sítaná.

4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot vá|Ia| azért,hogy az ingatlanokat adó, illęték, vagy más adók
mődjára behajtható könarbzás nem terheli. Az elađő kijelenti és szavatolja, hogy az ingatlanok
tekintetében körnvęzetszerĺrvezés nem történt.

4.4. A vevő kijelenti, hogy az ingat|anokat jól ismeri, bejtrta, megvizsgálta, és általa felmért
állapotban, az ingatlaĺokľól készült ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeľetében írja alá jelen
adásvételi szeľződést.

4.5. Az ęladó a je|en szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vevót az ingatlanok minden lényeges
tulajdonságáró| tájékonatta, beleértve az á|ta|a ismert esetleges rejtett hibákat is. A tájékoztatás
esetleges elmaľadásából eľedo minden kár eladót teľheli.

5.

Az ingatlanok vételáľa, a vételár megÍizetése

5.1. A Budapest VIII., Balassa u. 7. száma\attiingatlan esetében'.. Ft + '. Ft ÁFA,
a Budapest VIII., Balassa u. 9. számalatti ingatlan esętében .,- Ft + -. Ft AFA,
összesen ..'',-Ft+........',-Ft AFA,azaz foľint+ forintAFA,
amely összeg a vevo pźiyázatában ajánlott vételáľral azonos.

5.f . Az ingatlanok vételarának megfizetése az alábbiak szerint történik:

5.2,I, A vevő pá|yázatźnak benyújtásakor megfizetett az eladó szám|ájtra 37.000.000'- Ft, azaz
harminchétmillió forĺnt összeget aján|ati biaosíték címén. A szerzodő felek úgy rendelkeztek,
hogy a befizetett ajánlati bĺztosíték jogcímét foglaló jogcímre váItońatják, így feIek a

bęťĺzeÍett cisszeget, bruttó 37.000.000,- Ft <isszeget foglalónak fogadják el (,,Foglaló''). Előbbiek
aIapján tehát vevő foglaló jogcímen megfizetett bľuttĺó 37.000.000 Ft összeget eladó ľészéľe.
A Foglaló összege a vételáľba beleszámít. Szerződő felek úgy nyi|atkoznak, hogy a foglaló jogi
természętével tisztában vannak. Tudják, hogy a szerződés meghiúsulásáért felelos fé| az adott
foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszęres összegét köteles visszafizetní. Amennyiben az
adásvételi szerzódés olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fé|, vagy egyik fel sem felelős,
az adott foglaló a vevőnek visszajár.

A Foglaló teljes ĺisszegének megfizetése az adásvéte|i szerződés megkötésének feltétele.
Szerződo felek egybehangzőan rögzítik azt a téný, hogy a Foglaló teljes osszege megfizetésre
kerĹilt.

Tekintettel arra, hogy az ajánlati biztosíték összege a pá|yázatról való döntés napjával váLt az
Ár.A tv. 59. $ (l) bekezdése a|apjtn meghatěrozott előleggé, eladó a Foglaló összegéről a
ptiyźr;atró| való dĺjntés napjáva|, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő
részére.

5.2.2.Fe|ek rögzitlk, hogy vevő a fennmaľadó ......... .....,-Ft, azaz . .... forint
ĺĺsszegű vételár hátľalék megfizetéséľe jelen szerződés a|áírástúőI számított 60 naptźri napon

belül köteles, az e|adő K&H Bank Zrt.-né| vezetett 10403387-00028570 szćlmtlbaĺkszám|ájára
va|ő átuta|ással' Eladó a birtokátruházás napjźxal, mint teljesítési nappal köteles végszám|át

\t.*

f4 Jtt



6.1.

kiállítani abaskszám|ájáĺtortént jóváitást követően vevő' illetoleg az źita|a megjelolt haľmadik
személy részére.

6.

Beépítési kiitelezettség, útbuľkolat helyreĺíl|ítĺísi kiitelezettség

A vevő vźt||a|ja, hogy az ingatlanokat a Józsefuáros Kerületi Építési Szabá|yzatáról szóló
66DaO7. (xil. 12.) önkormányzati ľendelet (JóKÉSZ) előírásainak megfelelően beépíti. Vevő
beépítési kötelezettsé gnek az alábbiak szęrint tesz eleget:

az íĺgat|anok biľtokbaadásátő| számított2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez és

az ingat|anok birtokbaadtsátő| számitott 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélyt szęTez.

Az ingatlanok beépítési feltételei :

Az ingatIanok ovezeti besorolása: L1.VIII-7

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

A beépítés szźnalék, építménymagasság, szintszám, szintteriilet, Stb. tekintetében az országos
TelepĹilésľendezési és Epítési Követelményekrol (OTEK) sző|ő f53l1997. (XII. f0.)
Kormányrende|et, az 512015. (II. 16.) Főv. KGY. ľendelet (BFRSZ)' és Józsefuáros Kerületi
Építési Szabá|yzatáról szóló 66lfOO7' (xII. l2.) önkormányzati rendelet (JóKÉSZ) e|oírásai az
irányadók.

Vevő kĺitbérfizetési kötelezettséggel vállalja, hogy a pá|yázattal érintett építési telkek kĺjzvetlen
szomszédságában fekvő Balassa utcának és Apáthy István utca Balassa és Szigony utca közötti
szakaszának útbuľkolatát helyreállí$a, arľa jogerős útépítési engedélý szerez a jogeľős építési
engedély megszerzését megel<5zoen, de legkésőbb azza| egyidejűleg. A kivitelezés aszfaltozással
történik. Vevő vállaljatovábbá,hogy az útbuľkolatok helyreállításźtravonatkoző haszná|atba
vételi engedé|ý az épület hasznźiatba vételi engedélyét megelőzően megszerzi. A hatáľidő
elmulasztása esetén a napi késedelmi kötbér mértéke a l<lvite|ęzés nettó költségének 0,5oÁ-a,

teljesítés elmaradása esetén fizetendő kötbér mértéke a kivitelezés nettó kĺjltségének 15 %o.a. Az
onkormányzat a kivitelezéshez a tulajdonosi (kĺizútkeze|ői) hozzájárulást biztosítja.

a)

b)

6.2.

6.3

7.

A szerződésben vállalt kiitelezettségek nem te|jesítésének, illetve késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményei

7.I. Az beépítési kötelęzettség nęm teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén a|ka|mazható
jogkĺivetkezmények:

Késedelmi kötbér

Ha a vevó a 6.1' pontban meghatározott valame|y köte|ezettségével neki felróható okból
késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles ťtzetĺĺ az e|ađőnak.

A késedelmi kötbér mértéke:

*ď
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- A jogeľős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a
k<itbér összege 15.000.000,- Ft;

- A jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme
ęsetén a kötbér összege 7'500.000'- Ft.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatáľozott ĺĺsszegeken felül vevő
késedelmęs teljesítéséľe tękintettel elađónak kĺitbérigénye keletkezik, úgy annak mértékę
30.000,- Ft/nap.

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

7.2. Szerződő felek egybehangzóan rĺigzítik azt a ténfi, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhez vevő
banki garanciaszerződés megk<itésével/ közjegyzoi letétbe helyezéssel (a továbbiakban:
gaľanciaszerződés) biztosítandó garanciaszerződés nýjtási kĺjtelezettségének e|eget tett, a ..,..
Banlďközjegyzó á|ta| kibocsátott '... számu garanciaszerződés jelen szerzodés altirásával
egyidejrĺleg źttadásra keľtilt az eladó részéľe

A garanciaszerződés osszege a jogeľos építési engedély megszeruésére a 6.l. pont szerint
ľendelkezésre álló hatáľido elteltét követő, 60 napot meghalađó késedelem esetén 15.000.000,- Ft,
a jogeros haszná|atbavételi engedély megszerzésérę a 6.I. pont szerinti rendelkezésre álló
hatáľidő elteltét követő, 60 napot mighaladó késedelem esetén 7.500.000,- Ft. A
garanciaszerződés az e|adő javára lehívásľďátutalásra keľi'il a jelen szerződésben meghatározott

késedelem esetén. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén
időarányosan érvényesíthetők. Felek rogzítik, hogy csak olyan garaĺcia fogadható el, amelyek
a|apjáĺ eladó egyoldalú tájékoztatő nyl|atkozatáva| a banlďközjegyző átuta|ja a jelen
szeľződésben meghatáľozott késedelmi k<jtbéľ összegét az e|adőnak, mindenféle egyéb feltétel
nélkiil.

8.

Ingatlan-nyilvántaľtási bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

8.I Az eIadó a je|en szerzodés a|áírásźxal egyidejűleg külön nyilatkozatban (,,Bejegyzésĺ engedély'')
feltétlęn, teljes, kizáróIagos és visszavonhatatlan hozzájárulźnáłt adja ahhoz, hogy vevő
tulajdonjoga a 2. pontban meghatározott ingatlanok tekintetében a teljes véte|ár megťrzetését

követően vevő javára Il| tulajdoni aránybaĺ, vétel jogcíméĺ az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzésre kerüljön. Eladó a Bejegyzési engedélyt az e||enjegyző ugyvédnél, külön ügyvédi
|etéti szerződés alapján ügyvédi letétbe he|yezi, amelyet e||enjegyző ügyvéd minden további
feltétel kikötése nélktil köteles vevő részéľe kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzéséľe az illetékes
ftildhivatali osztálynak benyújtani, amermyiben a teljes vételár eladónak maradéktalanul
megfizetésre keľtilt.

8.2. Felek hozzźljárulnak ahhoz, hogy je|en szerzodés benyújtásra kerüljĺin az illętékes ftjldhivatalhoz,
azonbaĺ azza| a feltétellel, hogy a Bejegyzési engedé|y vevonek tĺjrténő kiadásáig, azonban
legfeljebb a jelen szerzodésnek a foldhivata|ba történő benyújtásától számított 6 hónapig, a

\ \ ftjldhivata|i eljáľás fiiggőben taftását kezdeményezlk az ingatlan-nyilvántartásról szőIő 1997. évi.'.]'.\cxll. 
tĺirvény 47lA. s (i) bekezdés b) pontja szeńnt.

*s.
Az ĺngatlanok bĺftokán ak átrubázősa

g,I Az ingatlanok birtokának átruházása legkésőbb a Magyar Állam, illetve a Büdapest Főváľosi
onkormányzat e|óvźsárlási jog gyakorlásáról szóló nyi|atkozatźtnak Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt'-hez tĺjľténő megérkezését, vagy a 3'4 pontban rogzített határidő eredménýelen
leteltét és a teljes vételáľ megfizetését követő 15 munkanapon belül, fęlek által elozetesen
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egyertetett idopontban' átadás.źnételi jegyzőkĺinyvben keľiil sor. A birtokátruhźnás napjáig az
ingatlanokkal kapcsolatos költségek az eladót, a biľtokátruházźs napját követően felmerült.
költségek pedig a vevőt terhelik. Vevő a birtok átvételére köteles és a bitokátruházás idopontjától
szeđi az insatlanok hasznait és viseli azok terheit.

10.

Egyéb rendelkezések

10' 1 . Az ę|ađő Magyaľország törvényei szęrint miĺködő helyi önkorm ányzat.

Vevo Magyarországon nyi|vántartásba vett jogi személy, ügyletkötési és ingatlanszerzési
képessége kor|átozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nęmzeti vagyonról szóIő 2011. évi
CxCvI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja a|apján túlrátható szervezet. Eladó képviselőjének
ęredeti cégkivonata 265|415312010' szám a|att és aIálrási címpéldánya

....szám alatt korábban csatolásľa került a Földhivatal részéľe.

I0.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonźńruházási illetéket kell ťrzętni.

10.3. Felek a Polgári Törvénykĺinyv 6:98. $ (2)bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevő
fe ltűno értékar ánytalanságon alapu ló esetle ges me gtámadási j o gát.

I0.4. Eljáró ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy a pénanosás és a terroľizmus finanszitozása
megelőzéséről és megakadá|yozástlról szóló f007. évi CXXXVI. törvény rendelkezései szerint
azonosítási kötelęzettség teľheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szerződésben helyesen keľültek ri5gzítésre az á|ta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apján.

Felek jelen szerződés a|áírásával feltét|en és visszavonhatatlan hozzźĄáru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rogzitett adata1kat a
szeľzodéssel együtt kezelj e.

t0.5. Felek tudomásul veszik eljáró ügyv éd tájékoztatását, amely szeľint adataikat az információs
önľendelkezési jogľól és az információs szabadságról szóló f}II. éví CXII. törvény
rende|kezései szerint kizárő|ag je|en szeľződéshez kapcsolódó megbízás, illetve a
jogszabályokban meghatározott kotelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.

Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás és a terľorizmus ťlnanszirozása
megelőzéséről és megakadályozźsárő| sző|ő 2007 , évi CXXXVI. törvénybe.

10'6. Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljáľási köttségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljárási
díj összegel 6.600,- Ftlingat|an/igylet fiildhivatali eljáľási illetéket és 1.670'- Ftlfő rÜB
eljáľási dijat a szerzodés a|áírását mege|őzően megťlzetett.

I0.7. A szerződo felek szeľzodést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerzodés
megk<ĺtéséľe és alálĺására a szükséges fe|hata|mazásokkal rendelkeznek.

10.8. Je|en szerzodés a Ptk' és a vonatkozó egyéb jogszabźiyok rendelkezései megfelelően
iľánvadóak.
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10.9. A szeľzodés felek teljes megállapodásáttarta|mazza. A felek között a szerzodés elott létľejött
szóbeli vagy íľásbeli megállapodás hatályát veszti. A szeľződés módosítása kizárő|ag íľásban
történhet.

A szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szęrzódés egészének éľvénýelenségét. Ilyen esetben a felek kötęlesęk az érvéĺýe|eĺ
ľendelkezést tigyleti akaratuknak és a szerződéskötéskor fennálló céljuknak leginkább
megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni.

10.10. A szerzodó felek jelen Szeľzodés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illętékęs
ťoldhivatal előtti képviselettel ................ ügyvédet bizzźlk meg, és
meghata|mazzák az illetékes ftjldhivatal előtti eljáľásra is. Ellenjegyző ügyvéd a
me gha taLmazást elfo gađj a.

A szerzódó felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződést elolvasás és egyezó értelmezés után,
mint akaratukkal és nyi|atkozataikkal mindenben egyezőt írják a|á.

Budapest,2017.

Budapest Fováľos VIII. keľület Józsefuáľosi
onkormány zat e|ađő me gbizásáb ő| e|j ár o
Józsefu árosi Gazdálkod ási Központ Zrt.

képviseli: Bozsik István Péter
v agy ongazdálko dási igazgatő

Eladó

Jelen okiľatot..' (...........) budapesti tigyvéd készítettem és ellenjegyzem, Budapest,20|7.. ,...

okiľatkészítő ügyvéd

ę.\

Vevo
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11. számú melléklęt

eoÁsvÉrrĺI sz,ERzóDEs
(tervezet)

bankí hítel felvétele esetén irányadó

amely létľejött egyľészről

Budapest Főváľos VIII. kerĺĺlet Józsefuárosi Önkoľm ányzzt (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.
63-67', adoszáma: 15735715-2-42, KSH-száma: I57357I5-84II-32I-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljáró Józsęfuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (székhely: 108f
Budapest, Baross l. 63-67., adőszáma.. f5292499-2-4f, cégegyzék száma: 01-10.048457; KSH
száma., 2529f499-6832-II4-0I, képviseli: Bozsik István Péter vagyongazdálkodási igazgatő), mint
eladó (továbbiakban: eladó)

másrészľol

(székhelye: adőszáma'.
cégtregyzékszáma: .................; statisztikai
mint vevő (továbbiakban: vevő)

kozött az aLl|írott napon és helyen, az a|ábbí feltétęlękkęl:

1.

E|őzmények

1.2. Budapest Fováros VIII. keľtilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testülete .../2017. (......)
számí hatttrozata a|apján egyfordulós, nyilvános páIyázatot írt Budapest v[I. keľület, Balassa
tl.7. szám alatti, 36189 hľsz..ú, valamint a Budapest VIII. kęrülęt, Balassa u.9' szélm a|atti
36188 hrsz.-ú ingatlanok egytittes értékesítésére.

1.2. A pá|yázat nyertese a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Onkormányzat Képvise|ő-
testület ....12017. (......) számtlhatátozata szerint vevő lett. Vevő pályázatában az ingatlanok
beépítését véi|a|ta,

2.

A szeľződés tátgyátképző ĺngatlanok adatai

Címe:
Helyľajzi szőma:
Megnevezése:
Téľmértéke:
Kőzmti el|átottsága:
Terhei:

Budapest VIII. kerület, Balassa u. 7.

36i 89
kivett beépítetlen terĺilet
805 m'
az ingat|anon kozm rĺvek ne m találhatóak
a Magyat Allamnak és Budapest Főváros

Önkormányzatáĺak elővásárlási joga van; aZ

ingatlan egyebekben per-, teher- és igénymentes.
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Címe:
Helyľajzi számĺ:.
Megnevezése:
Téľméľtéke:
Kiizmű e|látottsága:
Terhei:

Budapest VIII. kerület, Balassa u. 9.

361 88
kivett beépítetlęn terület
730m"
az ingat|anon közművek nem találhatóak
a Magyar Államnak és Budapest Főváľos

Önkormányzatának elővásárlási joga van; az

ingatlan egyebekben per-, teher- és igénymentes.

3.

JognyÍlatkozat

3.1' A nemzeti vagyonról szőIő 2011. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése alapján a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanľa az źúIamnak, valamint az I99I. évi XXXIII. tv. 39. $
(2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi Önkormányzatnakelővásárlási joga van.

Jogosult elovásárlási jogźlva|, postai küldemény esetén a küldemény postai feladásának igazo|t

napjától számított 35 napon belül élhet' Amennyiben az e|ővźsźlrlás jogosu|tja él jogával, jelen

szerzódés közte és eladó közöttjön létre. Ez esetben a vevo titalbeťlzetett ................ĺ Ft+
ÄFA, azaz ...... foľint +Áľĺ, ĺisszeget ę|adó az elővásárlási jogra vonatkozó
nyilatkozatokkézhezvéte|éto| számított l5 munkanapon belül a vevő ... . . . . . ..Bank
ZÍt á|ta| vezetett .. HUF sztlmrt szám|źĄára visszautalja. A
vevő tudomásul veszi, hogy a beťlzetett összeg után eladó kamatot, vagy bátmely jogcímen

el számo l andó kö lt sé get, kárténrést ĺem ťlzet.

3.2. E|adó eladja, vevő megvásárolja 1/l tulajdoni hányadban a jelen Szerzodés 2. pontjában
me ghatár ozott ingatl anokat.

3.3. Eladó kikoti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlanok hamadik személy részéte töfténő

étékesítéséhez abeépítési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájźlru|ása szükséges. Eladó abban

az esetben adjahozzájárulást a továbbéĺékęsítéshez, amennyiben a harmadik fé|vá||a|ja a jelen

adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzájźru|ásátkémi, eladó vevőn koveteli a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.

Felek rögzítik, hogy e|adőhozzájáru|ása nem szükséges aZ ingatlanok harmadik személy részérę
töľténő vevő álta|i továbbéľtékesítéséhez, amennyiben azingat|anokľa vevő a jogeľős haszná|atba
vételi engedélyt megszerezte, és ezt az e|adő felé hitelt érdemlo módon igazolta.

3.4 EIadó kötelezettségetvźilal, hogy jelen szeľződés a|áírását követő 8 naptári napon belül postai

liton, ajánlott téftivevényes küldeménnyel megküldi a Magyar Allam és a Budapest Főváľosi
onkoľmányzat részéte a jelen szerzodést azza| a fe|hívással, hogy a megktildéstó| számított 35

naptái napon belül nyilatkozzon, hogy kíván-ę ęlővásáľ|ási jogával élni.

4.

Jog- és kellékszavatosság

\ \
4.1. Az eladó klielęnĘ hogy az ingatlanok üľes telkek.

\)
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4.2.

4.3.

Az e|adő kije|enti, hogl az adásvétel tárgyźttképezó ingatlanok kizárólagos tulajđonát képezi, az
ingatlanok, a 3.1. pontbaĺrögzítetteken kívtil a továbbiakban per-' tehęr. és igénymentesek, azon
harmadík személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy Ęatlan-
nyi|vántartáson kívüli joga, amely a vevő binoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadá|yozná,
kor|átozĺá, vagy me ghiris ítaná.

Az e|ado kijelenti és szavatosságot vállal azért,hogy az iĺgat|anokat adó, illeték, vagy más adók
mődjfua behajtható köztartozás nem terheli' Az eladó kijelenti és szavatolja, hogy az ingatlanok
tekintetében környezetszeĺĺryezés nęm történt.

4.4. A vevő kijelenti, hogy az ingat|anokat jól ismeń, bejárta, megvizsgálta, és á|tala felmért
állapotban, az ingatlanokról késztilt ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeretében írja a|á je|en

adásvéte| i szerzó dést.

4.5, Az eladó a je|eĺ szerződés aláírásával kijelenti' hogy a vevot az ingatlanok mínden lényeges
tulajdonságárő|tájékoztatta,be|eértvę az á|tala ismert esetleges rejtett hibákat is' A tájékoztatás
esetleses elmaradásából eredő minden kár eladót teľheli.

5.

Az ingatlanok véte|ĺíľa, a vételáľ megÍizetése

5.1. aBudapestVIII.,Balassau.7. száma|attiingatlanesetébęn.. Ft+ '.. FtÁFA
a Budapest VIII., Balassa u. 9. számalattiingatlan esetében .,- Ft + ....Ď....,,- Ft ÁFA
összesen ....,-Ft + .........,- Ft AFA,azaz . forint+ .......... forintAFA
amely összeg a vevő péiyázatában ajánlott vételárral azonos.

5.2. Az ingatlanok véteIáránakmegfizetése az alábbiak szerint torténik:

5.2'1. A vevő pá|yázatának benyújtásakoľ megfizetett az eladó szám|ájára 37.000.000'- Ft, azaz
haľminchétmi|lió forint osszeget aján|ati biztosíték címén. A szerződo felek rigy rendelkeztek,
hogy a beÍizetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímľe váItona!ák' így felek a
beťlzetett cisszeget, bruttó 37.000.000,- Ft összeget foglalónak fogadják el (,,Fog|aló''). Elobbiek
a|apján tehát vevő fog|a|ó jogcímen megÍizetett bľuttó 37.000.000 Ft iisszeget eladĺó részéľe.
A Foglaló cisszege a véte|árba beleszámít. Szerződő felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi
teľmészetéve| tisnában vannak. Tudják, hogy a szerződés meghiúsulásáért felelős fé| az adoÍt
foglalót elveszti' illetve a kapott foglaló kétszęľes összegét koteles visszafizetni. Amennyíben az
adásvételi szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyéľt mindkét fé|, vagy egyik fél sem felelős,
az adott foglaló a vevőnek visszajár.

A Fog|aló teljes összegének megfizetése az adásvételi szerződés megkötésének feltétele.
Szerződő felek egybehangzőan rögzitik azt a téný, hogy a Foglaló teljes összege megfizetésľe
kerĹĺlt.

Tekintettel arra, hogy az aján,lati bizosíték összege apźiyázaftől való döntés napjával váIt az
Áre w. 59. $ (1) bekezdése a|apjźn meghatározott előteggé, eladó a Foglaló összegéről a
pźilyźvatrő| való döntés napjáva|, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő
részére.

5.2.2.Fe|ekrogzitik, hogy vevő a foglaló összegével csökkentett, avéte|ár 50 %o-źnak megfelelő,
. . . ...,-Ft, azaz ... .. '.. forint véte|árcész|et megfizetésére jelen szerzódés alźirásźúő|
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szźLmitott 60 napon belül koteles az e|adő K&H Bank Zrt.-ĺé| vezetett 10403387-00028570
szźtmű bankszám láj ára töľténő átutalással.

E|adő az I. vételárrészlet összegéről a bankszám|áján történt jóváírás napjával, mint teljesítési
nappa| köteles előlegszámlát kiállítani vevo részére'

5.2.3. Felek rögzítik, hogy vevő' az e|ővásár\ási jogról lemondó nyilatkozatok vagy az e|ővásár\ási jog
gyakorlására vonatkozó hatźridő eľedménýelen elteltéľe vonatkozó eladói értesítés vevő részérě

történt sikeres kézbesítését kĺjvető 45 munkanapon bęlül koteles a véte|tlt fennmaradó 50 o/o-át,

bľuttó Ft-ot, LzLz ........ forintot (,,Yéte|áłháúľalék') eladó
K&H Bank Zrt.-néI vęzętętt 10403387-000f8570 számű bankszámlájára megťlzetnĺ abban az
esetben, ha sem a Magyar Állam, sem a Budapest Fővárosi Önkormányzat nem él a jelen

szerződés 3.1. pontjában biĺosított e|ővźsárlási jogával. Amennyiben a vevő késedelembe esik
a véte|árhátralékkal, eladó póthatźLridő kitlzése nélkül jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú
ny 1|atkozattal, éľdękmúlás bizonyítása nélkĺil elállni.

Eladó aVétę|źtr hátľalék összegéről a bankszám|áján történt jóváírás napjával, mint teljesítésí
nappal kote|es előlegszámlát kiállítani vevő részére. Továbbá eladó a birtokátruházás ĺapjáva|
mint teljesítési nappal köteles végszźm|át kiállítani vevő részére.

6.

Beépítési kötelezettség, útbuľko|at helyľeállítási kiitelezettség

6.1. A vevő vál|alja, hogy az ingat|anokat a Józsefuáros KerĹileti Építési Szabá|yzatáról szóló 6612007 .

(xII. 12.) onkormányzati rendelet (JOKESZ) előírásainak megfe|elően beépíti. Vevő beépítési
kĺitelezettsé gnek az alábbiak szerint tesz eleget
a) az ingat|anok biľtokbaadásátőI számított f évęĺ beltil megszerzi az építésére vonatkozó

jogeľős építési engedélý és
b) az ingatlanok birtokbaadásátóL számított 5 éven belü| megszerzi a jogerős használatbavételi

engedélý.

6.2. Az ingatlanok beépítési feltételęi:

Az iĺgat|anok övezeti besoľolása: Ll -V[I-7

A közmíĺfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztési hozzájźtrulás, teľvezés' stb.) a

vevőt teľheli.

A beépítés száza\ék, építméĺymagasság, szintszám, szintteriilet, Stb' tekintet éhęn az országos
Telepiilésľendezési és Építési Követelményekrol (oTÉK) szó|ő 25311997. (xII. fo)
5ormányrende|et, az 5120|5. (il. 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ)' és Józsefuáľos Keľtileti
Epítési SzabáIyzatáról szóló 6612007. (XII. 12.) ónkormányzati ľendelet (JOKESZ) e|őírásai az
irányadók.

6.3 Vevo kötbérfizetési kĺjtelezettséggel vá||a|ja, hogy a pá|yázattaI érintett építésí telkek kĺjzvetlen
szomszédságában fekvő Balassa utcának és Apáthy István utca Balassa és Szigony'utca közötti
szakasztnak útbuľkolatát helyľeállítja, arľa jogeľós ritépítési engedélý szetez a jogerős építési
engedély megszeľzését megelőzoen, de legkésőbb azza| egyidejiĺleg. A kivitelezés aszfaltozással
történik. Vevo vállalja továbbá, hogy az útburkolatok helyreállítására vonatkozó haszná|atba
vételi engedéIý az épület hasznáIatba vételi engedélyét megelozően megszerzi. A határidő
clmulasztása esetén a napi késedelmi kötbér mértéke a kivitelezés nettó költségének 0,5%o-a,

teljesítés elmaľadása esetén fizetendő kĺjtbéľ mértéke a kivitelezés nettó költségének |5 %o-a. Az
Ônkormányzat aL<lvitę|ezéshez a tulajdonosi (közútkeze|ői)hozzájźlrulást biĺosítja.
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7.

A szerziidésben.válla|t kiite|ezettségek nem teljesítésének, i|letve késedelmes teljesítésének
jogktivetkezményeĺ

7.t. AZ beépítési kötelezettség nęm teljesítése, illetve késedelmes teljesítése ęsetén a|kaLmazhatő
jogkövetkezmények:

7 .I.f . Késeďelmi kötbér

Ha a vevő a 6.l. pontban meghatározott valamely kötelezettségével neki fe|ľóható okból
késedęlembe esik, késędelmi kötbért kĺjteles ťlzetĺi az elađőnak.

A késeđelmi kötbér mértéke:
- A jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedęlme esetén a

kĺjtbér összege 15.000.000'- Ft;
- A jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme

ęsętén a kötbér összege 7'500.000'- Ft.

Felek rĺigzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott összegeken felĺil vevő
késedelmes teljesítésére tekintettęl ęladónak kötbéńgénye keletkezik, úgy anĺak mértéke
30.000,- Ft/nap.

Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott kötbéľ összegét nem tekinti eltulzottnak.

7 .2. Szerzódő felek egybehangzóan ľögzítik azt a téný, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhez vevő
banki garanciaszerzodés megkotésével/ közjegyzői letétbe helyezéssel (a továbbiakban:
garanciaszerződés) biĺosítandó gaľanciaszeľződés nýjtási kötelezettségének eleget tett, a .....
Banlďközjegyzo á|ta| kibocsátott .... számú garanciaszerzodés jelen szerződés aláírásával
egyidej űleg átadásr a keľült az e|ado részére.

A garanciaszerzódés összege a jogeľős építési engedély megszerzésére a 6.|. pont szerint
rendelkęzésre álló határidó eltęltét követő, 60 napot meghaladó késędelem esetén 15.000.000,- Ft,
a jogerős haszná|atbavételi engedéIy megszeľzésére a 6.I. pont szerinti ľendelkęzésre ál1ó

hatáľidő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000'- Ft. A
garaĺciaszerzodés az e|adő javára |ęhívásrďáĺltalásra keriil a jelen szeľzodésben meghatáľozott
késedelęm esetén. A garanciaszeľződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén

időarányosan érvényesíthetők. Felek rögzítik, hogy csak olyan garancia fogadható el, amelyek
alapján eladó egyoldalú tźĺjékoztató nyi|atkozatáva| a bank/kozjegyzó át.,JtaLja a jelen
szeľződésben meghatározott késedelmi kötbér összegét az e|adőnak, mindenféle egyéb feltétel
nélkiil.

8.

Ingattan-nýlvántartási bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

8.I Az eladó a je|en szerzódés aláíľásával egyidejűleg külön nyilatkozatban (,,Bejegyzési engedély'')
feltétlęn, teljes, kizárólagos és visszavonhatatlan hozzź|áru|tsát adja ahhoz, hogy vevő
tulajdonjoga a 2. pontban meghatározott ingatlanok tekintetében a teljes vételár megfizetését
követően vevő javźra Il7 tulajdoni aránybaĺ, vétel jogcímén az ingatlan-nyilvántaľtásba
bĄegyzésre keriiljön. Eladó a Bejegyzési engedélyt az e||enjegyzo ügyvédnél, kü|ĺjn ügyvédi
|etéti szęrződés alapján ügyvédi letétbe helyezi, amelyet ellenjegyző ügyvéd minden további
feltétel kikötése nélktil koteles vevo ľészéľe kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésére az illętékęs
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ťoldhivatali osztálynak benyújtani, amennyiben a teljes vétęlár eladónak maradéktalanul
megÍizetésre kerĹilt.

8.2. Felek hozzájáru|nak ahhoz, hogy jelen szerzódés benyújtásra kerüljön az illetékes ťoldhivatalhoz,
azonban azza| a feltétellel, hogy a Bejegyzési engedély vevőnek történő kiadásáig, azonban
legfeljebb a je|en szerzodésnek a ftjldhivata|ba töľténó benyújtásátóI számitott 6 hónapig, a
fijldhivatali eljárás fiiggőben tartásén kezdeményezikaz ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. törvény 47lA. s (1) bekezdés b) pontja szerint.

9.

Az ingatlanok biľtokán tk átruházása

g.I Az ingatlanok biľtokának átruházása legkésőbb a Magyaľ Állam, illetve a Budapest Fővárosi
Önkoľmányzat e|ővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyi|atkozatának Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-hez töľténő megérkezését, vagy a 3.4 pontban rogzített hatáľidő eľedménýelen
leteltét és a teljes vételár megfizetését követő 15 munkanapon belül, felek által előzetesen
egyezteÍett időpontban, átadás-áNételi jegyzőkönyvben kerül sor. A birtokátruházás napjáig az
ingatlanokkal kapcsolatos költségek az eladőt, a birtokátruházás napját követően felmerült
költségek pedig a vevőt terhelik. Vevő a birtok átvételére köteles és a biľtokátruházás időpontjától
szedi az ingatlanok hasznait és viseli azok tęrheit.

10.

Egyéb ľendelkezések

10.1. AZ eladó Magyarországtörvényei szęľint működő helyi önkoľmányzat.

Vevő Magyarországon nyi|vántaĺÍásba vett jogi személy, iigyletkötési és iĺgat|anszerzési
képessége korlátozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a ĺemzęti vagyonľól sző|ő 20|1. évi CXCVI.
t<irvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja alapján át|áthatő szęrvezet. Eladó képviselőjének eľedeti

cégkivonata f651'4l53l2010. és aláírási címpéldánya .......'. szám alatt korábban csatolásra került
a FöldhivataIrészére.

I0.2, Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzettvagyon után vagyonátruházási illetéket kell ťlzetni.

10.3. Felek a Po|gáľi Töľvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevő
fe ltűnő értékar ánýalanságon alapuló esetl e ges megtámadási j o gát.

1'O.4, Eljáró ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finan szírozása
megelőzéséľől és megakadá|yozásáról szóló f007. évi CXXXVI. töruény ľendelkezései szeľint
azonosítási kötelezettség terhelí felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a

szerződésben helyesen kerültek ĺogzitésre az źitalllk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apján.

Felekjelen szeľződés a|áńrásćtva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rőgzitett adataikat a
szerződéssel együtt kezelj e.

10.5. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tájékon'atásźú, ame|y szerint adataíkat az információs
örľendelkezési jogľól és az információs szabadságról szóló f}II. évi CXII. törvény
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ľendelkezései szerint klzáró|ag jelen szeľződéshez kapcsolódó megbízás, illetve a
jogszabályokban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében kezęlheti.

' Fęlek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközik apénzmosás és a terľorizmus finanszirozása
megelőzéséľől és megakaďźúyozásáről szóló 2007. éví cXxxVL törvénybe.

10.6. Vevő a szeľződés megkötésével kapcsolatos eljárási költsógck címćn 5.500f Ft + ÁFA eljaľási
díj összeget,6.600,- Ft ťoldhivatalí eljárási illetéket és 1.670,- Ft/fo JUB eljárásí dijat a
szerződés a|áírásźń megelőzően megfi zetett.

I0.7. A szerződő fe|ek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés
me gköté sére é s aláir ásár a a s züks é ges f elhata|mazás okkal rende lkęznek.

10.8. Je|ęn szeruődés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabá|yok rendelkezései megfelelően
irányadóak.

10.9. A szerződés felek teljes megállapodását taľtalmazza, A felek kozött a szerzodés előtt létrejĺitt
szóbeli vagy íľásbeli megállapodés hatźůyát veszti. A szeľződés módosítása kizárő|ag írásban
történhet.

A szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szerződés egészének érvénytelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesek az érvénýeleĺ
ľendelkezést ĺ'igyleti akaľatuknak és a szerződéskötéskor fenná|ló céljuknak leginkább
megfeleIő rendelkezéssel helyettesíteni.

l0.l0. A szerződó felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzéséve|, valamint az illetékes
ťoldhivatal előtti képviselettel ................ iigyvédet bízzák meg, és
meghata|mazzźlk aZ illetékes ťoldhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyző ügyvéd a
meghatalmazást elfo gađj a.

A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szeľződést elolvasás és egyezó éftelmezés után,
mint akaratukkal és nyi|atkozataikkal mindenben egyezőt irják a|á.

Budapest,2017.

Budapest Főváros VIII. keľü|et Józsefvárosi
onkormány zat eladó megbízásából elj áró
Józsefuárosi Gazdálkod ási Közpoú Zrt.

képviseli: Bozsik István Péteľ
v agy ongazdálkodás i igazgatő

E1adó

Vevő

Jelenokiratot...(..... ..)budapestiĺigyvédkészítettęmésellenjegyzem,Budapest,2017......

okiľatkészítő üryvéd Yé{'*
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12. számímelléklet
o,Budapest YIII. keľü|et, Balassa u. 7. és 9. szálm alatti ingatlanok elĺdegenítése - páiyázat',

Adásvételi szeľződést éľintő módosítási javaslatok és nyĺlatkozat

Alulírott
mint a

(név)
(társaság neve) vezetó

tisztségviselőj e j elen pá|y ázatban ta|áIhatő adásvételi
javaslatokat teszem l nem teszek móđosítási-javaslatot*

szerzódéshęz laz alábbi módosítási

2.

Alulírott (név)

mint a ... (társaság neve) vezető
tisztségviselője nyilatkozom, hogy pá|yźlzati fe|hivźts mellékletét képező adásvételi szerződés
tervęzetekkel kapcsolatos észrevételek, móđosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok
kiíró általi elutasítása esętén is fenntaľtom ajánlatomat.

Budapest,

pá|y áző a|áir ásal cé gszeru a|äír ás

4 x-gal jelĺilt ľésznél a megfelelő szöveg a|áhuzandő
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13. számú melléklet

Osszefoglaló a benyújtandó ajánlat foľmai és tartalmi követelményeiľől, tájékoztatás az
át|áthatő szerv ezet fo galm áró l

Az ajánlatot a társaság képviselője minden oldalon kézjegyéve| köteles ellátni.

Az aján|atĺak folyamatos sorszámozással kell ľendelkęznię.

A borítékon nem szeľepelhet a benyujtóra vonatkozó je|zés'

Az aján|atot két példányban, kĹilon |ezártbontékban kell benýjtani, az egyik példányon feltĹintetve az

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

A borítékon a következő szöveget kell és lehet feltüntetni: ,,Budapest VIil. keľület, Balassa u. 7. és

9. szálm alatti ingatlanok elidegenítése - páůyálzat,,

Az ajánIatot sértetlen borítékban kell benyujtani, sérÍilt, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át.

Aholaz nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, azeredetiigazo|ást kellcsatolni azaján|athoz.

Az aján|ati biztosíték beÍizetésénél a közlemény ľovatba a következőt kell beírni: ajánlati biztosíték
Balassa u. 7 és 9.

Az aj án|at tarta|mźú a kovetkező so rren dben kéť ük ö s sze fĺi zn i :

. 1. Jelentkezési lap

2. Ajánlati összesítő

3. Eredeti, 30 napnál nem ľégebbi cégkivonat

4. Eľedeti a|áitási címpéldány

5. A Pp. előírásai szeľinti bizonyítő eľejű meghatalmazás, amennyiben az aján|atot nem a cég
képviselője írjaa|á

6. Pá|yázati dokumentáció megvásárlásáról szóló bevéte|ipénztárbizonylat másolata

7. Ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolźĺs másolata

8. Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról

9. Nyilatkozat apźiyźnati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésľől, ingat|anszerzési képességľől,
aján|ati kötöttségről

10. Nyilatkozat adó és adók módjáľa behajthatő końartozásról; Kiíróval szemben fennálló
tartozásrőI

,11. NAV igazolása

12. He|yi adóigazo|ás (beszeľezhető: Budapest Józsefváľosi onkormányzatPo|gtltmesteľi Hivatala
1082 Budapest, Baross v 63-67.)

13. Kiíróval, bonyolítóval szemben fennálló Íartozźls igazo|ása (beszeľezheto: Józsefuárosi
Gazdá|kodási Központ Zrt.1084.Budapest, oľ u. 8., és Budapest Józsefvárosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala Pénnlgyi Ugyosztály 1082 Budapest, Baross u' 63-67.II. em.)

14. Nyilatkozat pénzllgyi alkalmasságról

. \ l5. Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámľól\r'.-\\tq.* 16. Nvilatkozat átlźĺhatő szervezetró|
\J

17. Nyilatkozat apźiyázaton meghirdetett ingatlan megtekintésérőI, állapotának megismeréséról

18. Azadásvételi szerződésselkapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok
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Atlátható szęryezet..

A2011. évi CXCVI. tv. 3. $ rendelkezései alapján át|t\thato szęrvezet':

1. átldtható szervezet:

a) az áI|am,a költségvetési szerv, a köztestiilet, a helyi önkormányz at, a nemzetiségi önkorm ányzat,
a társulás, az egyházt jogi személy, az o|yan gazdá|kodő szeÍvezet, amelyben az á||am vagy a

helyi önkormányzat ktilön-kĺilön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendęlkezik, a ĺlemzetkozi
szeÍvezet, a kíilftildi á||am, a ktilťoldi helyhatóság, a ktilťoldi állami vagy helyhatósági szęrv és az
Euľópai Gazdasági Téľségről szóló megállapodásban részes á||am szabá|yozottpiacára bevezetett
nyilvánosan miĺködő részvénýársaság,

b) az o|yaĺbelťoldi vagy ktilföldi jogí személy vagy jogi személyiséggel nem ľendelkezo gazdá|kodő
szervezet, amely megfelel a kĺjvetkező feltételeknek:

ba) tu|ajdonosi szeľkezete, a pénzmosás és a teroľizmus finanszirozźĺsa megelőzéséľől és

megakadályozásárőI szóló töľvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismeľhető,

bb) az Euľópai Unió tagállamában, azBurőpai Gazdasági Téľségľől szóló megállapodásban ľészes
államban, a Gazdasági Egyi'ittműködési és Fejlesztési Szervezet tagá||amában vagy olyan
államban ľendelkezik adóilletoséggel, amellyel Magyarorszźrynak a kettős adőztatás
elkeľüléséľől szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a táľsasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatáľozott
ellenorzött kiilfö ldi táľsaságnak,

bd) a gazdtllkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten tobb mint 25%o-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati jogga| bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem ľendelkező
gazdá|kodó szervezęt tekintetében a ba), bb) és bc) a|pont szęrinti feltételek ferľrállnak;

a) az a civi| szewezet és avizitźrsulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezetó tisztségviselői megismeľhetők,

cb) a civi| szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviseloi nem át|átható
szęrvezetben nem rendelk ezĺek 25%o-ot meghaladó részesedéssel,

cc) szél<he|ye az Európai Unió tagźú|amában, az Európai Gazdasági Térségrő| sző|ő
megállapodásban részes államban, a Gazdasźryi Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagá|Lamában vagy olyan államban van, amellyel Magyaľországnak a kettós adőnatás
elkerÍiléséről szóló egy ezmény e v an1'

9. meghatározó beÍolyds: az a kapcsolat, amelynek ľévén természętes személy, vagy jogi személy egy
jogi személynek tagja vagy résméĺyese' és

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségvise|ói vagy fe|ügyelőbizottsága tagjai többségének
megv á|asńására és vísszahívásár a, v agy

b) a jogi szeméIy más tagjaiva| vagy ľészvényeseivel kötött megállapodás aIapján egyedül
renđelkezik a szavazatok több mínt ötven száza|ékźpal'

3. $ (2) Az (I) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltéte|eknek való megfe|elésrol a
szerzódó félnek cégszeľűen aláíľt módon nyilatkoznia kell' A valótlan taľtalmú nyilatkozat a|apján
kötött szeruódés semmis.
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Avant.lmmo Mémökĺ és |gazságügyi Szakértri Kft. T: 06-30/ 908-1995
103.| Budapest, Városfal kÖz 5' e-mail: avantimmo@t-email. hu

INGATLANFoRGAL|ií! szAKvÉLEMÉNY AKTuALEÁLÁS
a Budapest Vll|. BaIassa u. 7' 36189 és a Balassa u. 9' 36188 hrsz

alattite|ekrő|

Budapest, 2017. augusztus 23.
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ž'.I' Avant.|mmo @ Mémökiés |gazságÜgyi szakértői Kft' 2

Avant.|mmoMémökiés|gazságugyiSzakértlĺKfr. T;06-30/908-1995
1031 Budapest, Városfa|köz 5. e-mail: avantimmo@t.on|ine.hu

AKTUALEÁLT ÉRTÉKELÉ$ BEoNYíWÁNY

tvezeti besorolása: Szigony negyed
Épĺtésiovezet
Ate|ek mérete m2

Fajlagos forgalmiérték srilyozott át|aga, nettó Ft/mz

A te|ek nettó forga|mi értéke Ft
Atazrr/o
A telek bruttó forga|mi értéke Ft

Foľga|mi érték megosztása

L1-Vlll-7
1 535

238 403

ĺitlłĺłłl$j|;*l'
98 806 500

Vĺll. Balassa u' 7. 36.|89 hrsz 805 238 403 191 914791 19í 915000 51 817 050 243 732 050

Vlll. Baĺassa u. 9. 36188 hĺsz 730 238 403 t74 034 531 174 035 000 46 989 450 ?21024450
Foroa|mi érték kerekitve nettó Ft 365 950 000

ÁÍa27 oloFt s8 806 50Đ 98 806 500
r.:r:r!: l:5EltŁ|;li]

8ruľto F|

A korábbi forgalmi értéket fenntartom'

Az aktua|izálás az eredeti értékbecslésben rögzĺtett terÜ|eti adatok, és vá|tozatlan miiszaki
áĺlapot alapján készĹilt, az aktua|izá|ás az eredetiértékbecs|éssel egyÜtt éĺvényes.

Budapest, 2017.08.23.
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