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Határozati javaslat a bizottság számára: 
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

1.1.) Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 32. szám alatti, 34791 helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlan nyilvános kétfordulós pályázat útján történő értékesítésére 

Az Önkormányzat tulajdonában áll a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 32. szám alatti, 34791 
hrsz.-ú, 773 m2 alapterületű, a Csarnok negyedben található, kivett beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlan. A r , , , , __ „ 
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A Képviselő-testület a 207/2017. (X.19.) számú határozatában úgy döntött, hogy az ingatlant 
nyilvános pályázat keretében értékesíti. A Képviselő-testület Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottsága pályázó hiányában a 1112/2017. (XII. 18.) számú határozatával megállapította a pályázat 
eredménytelenségét. 

Az ingatlanra érdeklődés mutatkozik, ezért javasoljuk az ingatlan újbóli pályázat úlján történő 
értékesítését. 

Az ingatlan aktuális forgalmi értékének megállapítására az Avant.Immo Mérnöki és Igazságügyi 
Szakértői Kft. (Bártfai László) készített értékbecslést 2018. március 14-én, amely nettó 
171.520.000,- Ft értékben határozta meg az ingatlan értékét. Ezt az összeget 2018. április 4-én 
jóváhagyta Gódor László ingatlanforgalmi igazságügyi szakértő. 

Az ingatlant jelenleg az Önkormányzat gépkocsi-beállóként üzemelteti. A telken 25 db beállóhely 
van, amelyből 22 db helyre van érvényes bérleti szerződés, ebből 10 db beállóhelyre 
kedvezményesen az Önkormányzat intézményeinek munkavállalói, illetve az Önkormányzat 
tulajdonában álló gazdasági társaságok munkavállalói kötöttek bérleti szerződést. A beállóhelyek 
hasznosításából az Önkormányzatnak Összesen 95.064,- Ft + ÁFA/hó összegű bevétele származik. 
A bérleti szerződések 30 napos felmondási idővel szüntethetőek meg. A bérleti szerződések 
felmondására az adásvételi szerződés megkötését követően kerül sor. 

Fentiek alapján javasoljuk, hogy a pályázatot az Önkormányzat az alábbi feltételekkel hirdesse meg: 

A pályázat célja: a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 32. szám alatti, 34791 hrsz.-ú ingatlan 
elidegenítése. 
A minimális vételár összege: 171.520.000,- Ft + ÁFA 
Az ajánlati biztosíték összege: 18.000.000,- Ft 
A pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb vételár. 
A pályázatot két fordulóban javasoljuk lefolytatni. 

Az érvényes pályázatra vonatkozó kikötés: a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy 
az ingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez, 
az ingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélyt szerez, 
a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér 

összege 15.000.000,- Ft; ajogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó 
késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki garanciaszerződés 
megkötésével vagy közjegyzői bizalmi őrzésbe helyezés útján (együttesen: garanciaszerződés) 
biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén 
időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl felmerülő késedelem esetén vevő által fizetendő 
napi kötbér mértéke 30.000,- Ft. 

A versenyeztetési eljárás második fordulójában az 5 legmagasabb érvényes ajánlatot benyújtó 
pályázó vehet részt. Az eljárás lebonyolítására elektronikus úton kerül sor, melynek módjáról, 
idejéről és egyes további feltételeiről a meghívóban kapnak tájékoztatást az érintettek. 

Javasoljuk továbbá, hogy a hirdetmény a Versenyeztetési Szabályzatban foglaltak szerint kerüljön 
megjelentetésre, azzal, hogy a felhívás nyomtatott sajtóban, fizetős hirdetésként nem kerül 
közzétételre, de megjelentetésre kerül a www.ingatlan.com hirdetési portálon. 

1.2.) Javaslat a Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatt található ingatlan pályázat 
útján történő értékesítésére 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 100 
%-os tulajdonát képezi a Budapest VIII. kerület, József utca 14. szám alatti, 
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34902 helyrajzi számon nyilvántartott, 2446 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 
megnevezésű ingatlan. 

A Képviselő-testület a 145/2017. (VI.08.) számú határozatában úgy döntött, hogy az ingatlant 
nyilvános pályázat keretében értékesíti. A Képviselő-testület Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottsága pályázó hiányában a 669/2017. (VIII. 21.) számú határozatával megállapította a pályázat 
eredménytelenségét. 

Az ingatlant illetően vételi szándék mutatkozik, ezért javasoljuk az ingatlan újbóli pályázat útján 
történő értékesítését. 

Fentiekre tekintettel az Avant.Immo Mérnöki és Igazságügyi Szakértői Kft. (Bártfai László 
ingatlanforgalmi értékbecslő) 2018. január 19-én elkészítette az ingatlanra vonatkozó értékbecslést^ 
amit a független igazságügyi ingatlanszakértő (Gódor László) 2018. január 28-án jóváhagyott. Az 
értékbecslés alapján az ingatlan likvid forgalmi értéke 444.329.600.- Ft összegben került 
meghatározásra. Tekintettel arra, hogy az ingatlan bontási kötelezettséggel kerül értékesítésre, 
javasoljuk, hogy az ingatlan likvid forgalmi értéken kerüljön megpályáztatásra. 

Az ingatlanon található két lakóépület, melyek alapterülete 213 m2 és 623 m2, és két üzemépület, 
alapterületük 254 m2 és 174 m2. Az épületek az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában állnak,' 
műemléki védettséggel nem rendelkeznek. 

A lakóépületekben 5 db lakás található, amelyből 4 db lakás bérlő által lakott (határozatlan idejű 
bérleti szerződéssel), 1 db lakás pedig üres. A lakások bérbeadásából összesen 114.540,- Ft bevétele 
keletkezik havonta az Önkormányzatnak. Az ingatlanon 3 db nem lakás célú helyiség- köztük egy 
transzformátorállomás- található, melyből 2 db került bérbeadás útján hasznosításra. A 2 db 
helyiség bérleti díja havonta összesen 131.946,- Ft + ÁFA, amelyből a transzformátorállomás díja 
62,- Ft/hó + AFA. A telek területéből 669 m2-t bérbe adott az Önkormányzat, amelyből 152.718,-
Ft/hó + AFA bevétele származik. Az ingatlan területén gépkocsi beállókat adott bérbe az 
Önkormányzat, jelenleg 5 db gépkocsi beállót bérelnek, bérbeadásukból 33.155,- Ft/hó + ÁFA 
bevétele származik az Önkormányzatnak havonta. A gépkocsi beállókra kötött bérleti jogviszony 
felmondási ideje 30 nap, a helyiségbérletek, valamint a telekbérlet esetében a felmondási idő 60 
nap. A bérleti szerződések felmondására az adásvételi előszerződés megkötését követően kerül sor. 

Az ingatlan területén található egy transzformátorállomás, építési munkák esetén a 
transzformátorállomás ideiglenesen áthelyezhető, azonban az építés során helyet kell az új 
transzformátorállomásnak biztosítani. A transzformátorállomás áthelyezhetőségére vonatkozó 
részleteket a mellékletek között található ELMÜ Hálózati Kft. levele tartalmazza. A 
transzformátorállomás ideiglenes áthelyezésével kapcsolatos költségeket (tervezési, kivitelezési 
költségek, járulékos költségek) a vevőnek kell vállalnia. Az ELMŰ Hálózati Kft. nyilatkozata 
értelmében, a transzformátorállomás ideiglenes kihelyezésével összefüggő tervezés, engedélyezés 
kivitelezés becsült költsége 13.500.000,-Ft+ÁFA, mely nem tartalmazza az ideiglenes állomás 
bérleti díját és a járulékos költségeket. 

Mivel az ingatlan jelenleg lakott, annak kiürítéséről gondoskodni szükséges. A vonatkozó költség-
és feladatelemzés szerint, a bérleti jogviszonyok megváltása megközelítőleg 66.000.000 Ft 
összegben került meghatározásra. 

Az ingatlan kiürítésének előkészítése a pályázat kiírásával egyidejűleg megkezdhető, de a konkrét 
kiürítésre az adásvételi előszerződés megkötését követően kerül sor, melyre az Önkormányzat az 
adásvételi előszerződés megkötésének dátumától 18 hónapon belül vállal kötelezettséget. 

Az adásvételi szerződés megkötésének végső határideje a lakások, a helyiségek, a telekbérlet, 
valamint a gépkocsi-beállókra vonatkozóan kötött valamennyi bérleti szerződés megszüntetését 
követően, az utolsó bérleti szerződés megszüntetéséről szóló eladói értesítés kézhezvételétől 
számított 30 munkanap. 

Amennyiben a vállalt határidőn belül az ingatlan kiürítése az Önkormányzatnak felróható okból 
nem megy végbe, emiatt pedig a birtokbaadás nem történik meg, akkor az Önkormányzat az épület k 



kiürítése megkezdése napját megelőző hónapra előírt lakás bérleti díj bevétel 1/30-ad részének 
megfelelő összegű napi kötbért fizet a Vevőnek, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben az 
Önkormányzatnak nem felróható, érdekén kívül felmerülő ok miatt nem tartható az ingatlan 
átadására kijelölt határidő, kötbér fizetési kötelezettség az Önkormányzat terhére nem keletkezik. 

Fentiek alapján javasoljuk, hogy a pályázatot az Önkormányzat az alábbi feltételekkel hirdesse meg: 

Apályázat célja: a Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti, 34902 hrsz.-ú ingatlan 
elidegenítése. 

A pályázat jellege: nyilvános kétfordulós pályázat 
I. forduló: pályázat benyújtás 
II. forduló: versenytárgyalás 

A minimális vételár összege: 444.329.600,- Ft. 

A pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb vételár. 

Az ajánlati biztosíték összege: 45 000 000,- Ft. 

A nyertes pályázóval előszerződést köt az Önkormányzat, amely alapján a nyertes pályázó a vételár 
10 %-át foglalóként fizeti meg, amely megegyezik az ajánlati biztosíték összegével, majd ezt 
követően megkezdődik a bérleti jogviszonyok megszüntetése. 

Az érvényes pályázatra vonatkozó kikötés: a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy 
az ingatlanon található épületeket elbontja, a birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős 
építési engedélyt szerez, 
a telekingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélyt 
szerez, 
a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér 
összege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot 
meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki 
garanciaszerződés megkötésével vagy közjegyzői letétbe helyezés útján (együttesen: 
garanciaszerződés) biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb 
késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl felmerülő késedelem esetén 
vevő által fizetendő napi kötbér mértéke 30.000,- Ft. 

A versenyeztetési eljárás második fordulójában az 5 legmagasabb érvényes ajánlatot benyújtó 
pályázó vehet részt. Az eljárás lebonyolítására elektronikus úton kerül sor, melynek módjáról, 
idejéről és egyes további feltételeiről a meghívóban kapnak tájékoztatást az érintettek. 

Javasoljuk továbbá, hogy a hirdetmény a Képviselő-testület 112/2017. (V.l l . ) számú, az 
Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására 
vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló határozatában foglaltak szerint kerüljön 
megjelentetésre, azzal, hogy a felhívás nyomtatott sajtóban, fizetős hirdetésként nem kerül 
közzétételre, de megjelentetésre kerül a www.ingatlan.com hirdetési portálon. 

1.3.) Javaslat a Budapest VIII. kerület, József u. 27. szám alatti, 35204 hrsz.-ú ingatlan 
nyilvános kétfordulós pályázat útján történő értékesítésére 

Az Önkormányzat tulajdonában áll a Budapest VIII. kerület, József u. 27. szám alatti, 35204 hrsz.-
ú, 813 m2 alapterületű, Csarnok-negyedben található ingatlan. Az ingatlan „kivett, beépítetlen 
terület" besorolással szerepel az ingatlan-nyilvántartásban. 

A Képviselő-testület a 205/2017. (X.19.) számú határozatában úgy döntött, hogy az ingatlant 
nyilvános pályázat keretében értékesíti. A Képviselő-testület Városgazdálkodási és Pénzügyi 
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Bizottsága pályázó hiányábana 1112/2017. (XII. 18.) számú határozatával megállapította a pályázat 
eredménytelenségét. 

Az ingatlanra érdeklődés mutatkozik, ezért javasoljuk az ingatlan újbóli pályázat útján történő 
értékesítését. 

Az ingatlan forgalmi értékének megállapítására az Avantlmmo Mérnöki és Igazságügyi Szakértői 
Kft. (Bártfai László) készített értékbecslést 2018. március 14-én, amely 177.730.000,- Ft 4- ÁFA 
értékben határozta meg a telek értékét, ezt az összeget 2018. április 4-én jóváhagyta Gódor László 
ingatlanforgalmi igazságügyi szakértő. 

Az ingatlan jelenleg a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, a 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott intézmények,' a 
tulajdonában álló gazdasági társaságok és a BRFK VIII. kerületi dolgozói részére gépkocsi-
beállóként üzemel. A 33 db gépkocsi-beálló hely bérbeadásából összesen 63.510,- Ft + AFA/hó 
összegű bevétel származik. A bérleti szerződések határozatlan idejűek, 30 napos felmondási idővel 
megszüntethetőek. A bérleti szerződések felmondására az adásvételi szerződés megkötését 
követően kerül sor. 

Fentiek alapján javasoljuk, hogy a pályázatot az Önkormányzat az alábbi feltételekkel hirdesse meg: 

A pályázat célja: a Budapest VIII. kerület, József utca 27. szám alatti, 35204 hrsz.-ú ingatlan 
elidegenítése. 
A minimális vételár összege: 177.730.000,- Ft + ÁFA. 
Az ajánlati biztosíték összege: 18.000.000,- Ft. 
A pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb vételár. 
A pályázatot két fordulóban javasoljuk lefolytatni. 

Az érvényes pályázatra vonatkozó kikötés: a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy 
az ingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez, 
az ingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélyt szerez, 

- a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér 
összege 15.000.000,- Ft; ajogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó 
késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki garanciaszerződés 
megkötésével vagy közjegyzői letétbe helyezés útján (együttesen: garanciaszerződés) 
biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén 
időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl felmerülő késedelem esetén vevő által fizetendő 
napi kötbér mértéke 30.000,- Ft. 

A versenyeztetési eljárás második fordulójában az 5 legmagasabb érvényes ajánlatot benyújtó 
pályázó vehet részt. Az eljárás lebonyolítására elektronikus úton kerül sor, melynek módjáról, 
idejéről és egyes további feltételeiről a meghívóban kapnak tájékoztatást az érintettek. 

Javasoljuk továbbá, hogy a hirdetmény a Versenyeztetési Szabályzatban foglaltak szerint kerüljön 
megjelentetésre, azzal, hogy a felhívás nyomtatott sajtóban, fizetős hirdetésként nem kerül 
közzétételre, de megjelentetésre kerül a www.ingatlan.com hirdetési portálon. 

I Javaslat a Budapest VIII. kerület, József körút 59-61.1. emeleti, 36780/0/A/6 helyrajzi 
számú ingatlan nyilvános, kétfordulós pályázaton történő értékesítésére 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
tulajdonát képezi a Budapest VIII. kerület, József körút 59-61. I. emeleti, 36780/0/A/6 helyrajzi 
számú, 249 m2 alapterületű Palota-negyedben található ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartás 
szerint iroda megnevezéssel szerepel. A 50 albetétből álló társasházban 5 db önkormányzati 
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tulajdonú albetét van, amelyhez 2.427/10.000 tulajdoni hányad tartozik, a helyiség elhelyezkedése 
HVT területet nem érint. 

Az ingatlan 2016. szeptember 2-án került birtokbavételre. Bérbeadására vonatkozó pályázat 2017. 
évben 2 alkalommal került meghirdetésre, amelyek a 36/2017. (11.02.) és a 114/2017. (V.l l . ) 
képviselő-testületi döntések alapján, melyek pályázó hiányában eredménytelenül zárultak. 

Az ingatlan jelenleg üres, nincs bérbeadás útján hasznosítva, az Önkormányzatnak bevétele nem 
származik belőle. Bérbevételére érdeklődés nincs. 

Az Önkormányzat közös költség címén a helyiségre 49.096,- Ft kifizetést teljesít havonta a 
társasház felé. Az előterjesztés készítésének időpontjában célbefizetés nincs előirányozva a 
társasházban. 

Az ingatlanra az Avant.Immo Kft. 2018. január 17-én készített ingatlanforgalmi értékbecslést, 
amelyet Gódor László független ingatlanforgalmi szakértő 2018. február 5-én jóváhagyott. Az 
értékbecslő az ingatlan forgalmi értékét 164.270.000.- Ft összegben állapította meg. 

Az üres nem lakás céljára szolgáló helyiség a hatályos rendelkezések szerint versenyeztetési eljárás 
keretében elidegeníthető. 

Az ingatlan megvásárlására érdeklődés mutatkozik, ezért javasoljuk a tárgyi helyiség nyilvános 
pályázaton történő értékesítését 164.270.000,- Ft minimális vételár megjelölése mellett az alábbi 
pályázati feltételekkel: 

A pályázat célja: a Budapest VIII. kerület, József körút 59-61. I. emeleti, 36780/0/A/6 hrsz.-ú 
irodahelyiség elidegenítése. 

A minimális vételár összege: 164.270.000.- Ft 
Az ajánlati biztosíték összege: 17.000.000.- Ft 
A pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb vételár 

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapj án a Magyar Államot 
minden elővásárlási jog jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog 
gyakorlására a Magyar Állam részére fennálló határidő az elővásárlási jog gyakorlására felhívó 
értesítés postára adásának napjától számított 35 nap. 

az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 
1991. évi XXXIII. tv. 39. § (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi Önkormányzatnak 
elővásárlási joga van. 

A versenyeztetési eljárás második fordulójában az 5 legmagasabb érvényes ajánlatot benyújtó 
pályázó vehet részt. Az eljárás lebonyolítására elektronikus úton kerül sor, melynek módjáról, 
idejéről és egyes további feltételeiről a meghívóban kapnak tájékoztatást az érintettek. 

Javasoljuk továbbá, hogy a pályázati felhívás a Képviselő-testület 112/2017. (V. l l . ) számú 
határozatának (Versenyeztetési Szabályzat) 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító) ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (telephelyein), a 
Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az 
Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb 
rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kerüljön közzétételre. 

1.5.) Javaslat a Budapest VIII. kerület, Lujza u. 32. szám alatti, 35429 hrsz.-ú ingatlan 
nyilvános kétfordulós pályázat útján történő értékesítésére 
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Az Önkormányzat tulajdonában áll a Budapest VIII. kerület, Lujza u. 32. szám alatti, 35429 hrsz.-
ú, 978 m2 alapterületű, Magdolna-negyedben található ingatlan. Az ingatlan „kivett, beépítetlen 
terület" besorolással szerepel az ingatlan-nyilvántartásban. 

Az ingatlan forgalmi értékének megállapítására az Avant.ímmo Mérnöki és Igazságügyi Szakértői 
Kft. (Bártfai László) készített értékbecslést 2018. március 14-én, amely 174.640.000,- Ft + ÁFA 
értékben határozta meg a telek értékét, ezt az összeget 2018. április 4-én jóváhagyta Gódor László 
ingatlanforgalmi igazságügyi szakértő. 

Az ingatlan bérlővel nem terhelt, felépítményes ingatlan nem található rajta. 

Az ingatlanra érdeklődés mutatkozik, ezért javasoljuk az ingatlan pályázat útján történő 
értékesítését. 

Fentiek alapján javasoljuk, hogy a pályázatot az Önkormányzat az alábbi feltételekkel hirdesse meg: 

A pályázat célja: a Budapest VIII. kerület, Lujza utca 32. szám alatti, 35429 hrsz.-ú ingatlan 
elidegenítése. 
A minimális vételár összege: 174.640.000,- Ft + ÁFA. 
Az ajánlati biztosíték összege: 18.000.000,- Ft. 
A pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb vételár. 
A pályázatot két fordulóban javasoljuk lefolytatni. 

Az érvényes pályázatra vonatkozó kikötés: a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy 
az ingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez, 
az ingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélyt szerez, 
a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér 

összege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó 
késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki garanciaszerződés 
megkötésével vagy közjegyzői letétbe helyezés útján (együttesen: garanciaszerződés) 
biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén 
időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl felmerülő késedelem esetén vevő által fizetendő 
napi kötbér mértéke 30.000,- Ft. 

A versenyeztetési eljárás második fordulójában az 5 legmagasabb érvényes ajánlatot benyújtó 
pályázó vehet részt. Az eljárás lebonyolítására elektronikus úton kerül sor, melynek módjáról, 
idejéről és egyes további feltételeiről a meghívóban kapnak tájékoztatást az érintettek. 

Javasoljuk továbbá, hogy a hirdetmény a Versenyeztetési Szabályzatban foglaltak szerint kerüljön 
megjelentetésre, azzal, hogy a felhívás nyomtatott sajtóban, fizetős hirdetésként nem kerül 
közzétételre, de megjelentetésre kerül a www.ingatlan.com hirdetési portálon. 

1.6) Javaslat a Budapest VIII., Balassa u. 5. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezték a Budapest VIII., Balassa u. 3. és 5. 
szám alatt található, 36191 és 36190 hrsz-ú, összesen 1615 m2 alapterületű, Corvin-negyedben 
elhelyezkedő ingatlanok. A Képviselő-testület 162/2014. (VIÍI.27.) számú határozatával döntött a 
telekcsoport nyilvános egyfordulós pályázat útján történő elidegenítéséről, 216/2014. (XI.05.) 
számú határozatával a pályázatot érvényesnek és eredményesnek, a pályázat nyertesének a Bionikai 
Innovációs Központ Nonprofit Kft - t (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 50/A.; cégjegyzékszám: 
01-09-171168) nyilvánította, a vételárat 128.957.471,- Ft + ÁFA összegben állapította meg. 

Az adásvételi szerződés 2014. december 19. napján került aláírásra, a Bionikai Innovációs Központ 
Nonprofit Kft. a pályázati kiírásnak megfelelően, az adásvételi szerződésben vállalta, hogy az 
adásvételi szerződés aláírását követő 2 éven belül megszerzi a pályázatban rögzített funkciójú 
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(kutatás-fejlesztés) épület építésére vonatkozó jogerős építési engedélyt, valamint az adásvételi 
szerződés aláírását követő 4 éven belül benyújtja a használatba vételi engedély megszerzése iránti 
kérelmet. 

Vevő a jogerős építési engedélyt határidőn belül, 2015.11.04-én megszerezte, a használatba vételi 
engedély megszerzése iránti kérelem benyújtásának határideje 2018. december 19. 

Az ingatlan-nyilvántartás tanúsága szerint a Budapest VIII., Balassa u. 3-5. szám alatt található, 
36190 és 36191 hrsz-ú ingatlanok egyesítésre kerültek a pályázatban rögzített funkciójú (kutatás-
fejlesztés) épület megépítésének érdekében, 36190 helyrajzi szám és Balassa u. 5. szám alatt. Az 
Önkormányzat számára előnyös a telekegyesítés fenntartása, a telkek ilyen formában történő 
értékesítése. 

A 1337/2017. (VI. 9.) Korm. határozat szerint, a Bionikai Innovációs Központ létrehozása 
elnevezésű projekt lezárult. A Kormány felhívta a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének bevonásával intézkedjen 
a) a Projekt támogatásának 2017. június 30-ával történő lezárásáról - 2017. július 15-ig terjedő 
beszámolási kötelezettség mellett 
b) a Projekt támogatására kötött támogatási szerződés megszüntetéséről, valamint 
c) a fel nem használt támogatás visszafizetése és a támogatási szerződés vagy a vonatkozó 
jogszabályok alapján esetlegesen fennálló további visszafizetési kötelezettség érvényesítése iránt. 
Ezzel egyidőben hatályát vesztette a Bionikai Innovációs Központ létrehozásával kapcsolatos egyes 
feladatokról szóló 1493/2012. (XI. 13.) Korm. határozat. 

A Bionikai Innovációs Központ Nonprofit Kft. az Önkormányzat részére megküldött levelében 
tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a 2014. december 19-én kötött adásvételi szerződésben 
foglalt beépítési kötelezettséget rajta kívülálló okokból várhatóan nem tudja teljesíteni, valamint 
kérte, hogy kötbérfizetési igényétől az Önkormányzat tekintsen el. 

A Bionikai Innovációs Központ Nonprofit Kft. levelére, valamint a Kft.-vel történt egyeztetésekre 
tekintettel javasoljuk, hogy a tisztelt Képviselő-testület döntsön az ingatlan adásvételi szerződés 
megállapodás keretében történő megszüntetéséről, ezzel egyidejűleg biztosítson fedezetet az 
ingatlanügylet lebonyolítására. 

Javasoljuk - az ingatlan tulajdonjogának az Önkormányzat részére történő bejegyzését követően -
az ingatlan nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítését azzal a feltétellel, hogy a 
tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését követő 30 napon belül a pályázat 
kiírásra kerül. 

Az ingatlan aktuális forgalmi értékének megállapítására az Avant.Immo Mérnöki és Igazságügyi 
Szakértői Kft. (Bártfai László) készített értékbecslést 2018. április 3-án, amely nettó 371.610.000,-
Ft értékben határozta meg az ingatlan értékét. Ezt az összeget 2018. április 4-én jóváhagyta Gódor 
László ingatlanforgalmi igazságügyi szakértő. 

Fentiek alapján, valamint az ingatlanpiaci folyamatokat figyelembe véve javasoljuk, hogy az 
Önkormányzat az ingatlan tulajdonjogának bejegyzését követően tárgyi ingatlant pályázat 
keretében értékesítse az alábbi feltételek szerint. 

A pályázat célja: a Budapest VIII. kerület, Balassa u. 5. szám alatti, 36190 hrsz.-ú ingatlan 
elidegenítése. 
A minimális vételár összege: 371.610.000 + ÁFA 
Az ajánlati biztosíték összege: 38.000.000,- Ft 
A pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb vételár. 
A pályázatot két fordulóban javasoljuk lefolytatni. 

Az érvényes pályázatra vonatkozó kikötés: a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy 
az ingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez, 

8 



az ingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélyt szerez, 
a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér 

összege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó 
késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki garanciaszerződés 
megkötésével vagy közjegyzői bizalmi őrzésbe helyezés útján (együttesen: garanciaszerződés) 
biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén 
időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl felmerülő késedelem esetén vevő által fizetendő 
napi kötbér mértéke 30.000,- Ft. 

Javasoljuk továbbá, hogy a hirdetmény a Versenyeztetési Szabályzatban foglaltak szerint kerüljön 
megjelentetésre azzal, hogy a felhívás nyomtatott sajtóban, fizetős hirdetésként nem kerül 
közzétételre, de megjelentetésre kerül a www.ingatlan.com hirdetési portálon. 

1.7.) Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 13. szám alatti, 35379 helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlan nyilvános egyfordulós pályázat útján történő bérbeadására 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
tulajdonát képezi a Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 13. szám alatti, 35379 hrsz.-ú, 907 m2 

alapterületű üres ingatlan. 

A fenti ingatlan 2015. június 08. napján került birtokbavételre. Az övezeti besorolása Ll-VIII-5 
lakóövezet, a Magdolna-negyed területén helyezkedik el. A tulajdoni lapon kivett lakóház, udvar, 
a valóságban beépítetlen terület, az utcafronton vaslemezzel borított kapuval. 

Az Önkormányzat üzemeltetési költségfizetési kötelezettsége: 37.371,-Ft/hó. 

Az ingatlanra bérbevételi kérelem került benyújtásra egy társasházprojekt építkezéseihez 
kapcsolódóan anyagtárolási és felvonulási területként történő hasznosítás céljából. A kérelemre 
tekintettel indokolt az ingatlan pályázat útján történő bérbeadása. 

A helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról szóló 
32/2001. (X. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlan HVT II. - HVT V. területre esik. A 
REV8 Zrt. álláspontja szerint a bérbeadásnak nincs akadálya. 

Az Avant.Immo Mérnöki és Igazságügyi Szakértői Kft. (Bártfai László) által 2018. április 05. 
napján készített és Gódor László független szakértő által 2018. április 9. napján jóváhagyott 
értékbecslés szerint a Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 13. szám alatti, 35379 helyrajzi számú 907 
m2 alapterületű ingatlan nettó forgalmi értéke 188.340.000,- Ft (207.652,- Ft/m2). 

Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására 
vonatkozó versenyeztetési szabályokról szóló 136/2016. (VI. 02.) számú képviselő-testületi 
határozat (a továbbiakban: Versenyeztetési szabályzat) 52. pontja értelmében, valamint az 
Önkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és 
dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59/2011. (XI. 07.) önkormányzati rendelet 13. § (1) 
bekezdése értelmében, amennyiben az Önkormányzat részéről történik az ajánlattétel, a bérlemény 
bérleti díjának mértékét a 248/2013. (VI. 19.) számú képviselő-testületi határozatban (a 
továbbiakban Kt. határozat) megállapított bérleti díjak alapján kell meghatározni. 

Fentiek alapján az ingatlan bérbeadása pályáztatás útján valósul meg, azaz a bérleti díj mértékének 
meghatározása az Önkormányzat részéről történik az alábbiak szerint: 

Kt. határozat II. Fejezet 8. b) értelmében az ingatlanbérleti díja: 
- Palotanegyed, Népszínház negyed, Csarnok negyed és Corvin negyed: nettó 200,- Ft/m2/hó, 
- Magdolna negyed, Orczy negyed, Losonci negyed: nettó 150,- Ft/m2/hó, 
- Tisztviselőtelep, Ganz-negyed, Kerepesdűlő, Százados negyed: nettó 125,- Ft/m2 /hó. 
Tekintettel arra, hogy a tárgyi ingatlan a Magdolna-negyedben helyezkedik el, az arra vonatkozó 
bérleti díjat 150,- Ft/m2/hó összegben kell meghatározni, azaz, a 907 m2-es ingatlanra vonatkozó 
nettó havi bérleti díj összege: 136.050,- Ft. 

//, 
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Fentiekre tekintettel javasoljuk a Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 13. szám alatti, 35379 
helyrajzi számú, 907 m2 alapterületű ingatlan határozott időre, 2018. december 31. napjáig szóló 
bérbeadására vonatkozó, nyilvános, egyfordulós pályázati felhívás kiírását, 136.050,- Ft/hó + ÁFA 
bérleti díj összegen. A pályázati kiírásban kerüljön rögzítésre, hogy a pályázat tárgyát képező 
ingatlant kizárólag felvonulási területként és anyagtárolás céljára lehessen hasznosítani, a 
tűzvédelmi előírások betartása mellett. 

Minimális bérleti díj:136.050,-Ft/hó + ÁFA 
A pályázat bírálati szempontjai: 
- a bérleti díj összege (súlyszám: 9) 

- a pályázók által vállalt bérleti díj előre, egy összegben történő megfizetése, min. 1 hó - max. 10 
hó (súlyszám: 1) 

Az értékelés módszere: 
Az értékelés során adható pontszám minden részszempont esetén: 1-10 pont. Részszempontonként 
a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10 pontot), a többi megajánlás ehhez 
képest arányosan kap kevesebb pontot az egyszerű arányosítás módszere szerint. A minimálisan 
adható pontszám nem lehet kevesebb 1-nél. Az egyes megajánlásra adott értékelési pontszámot a 
Kiíró megszorozza a hozzá tartozó súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. 

Az egyes részszempontok: 
1.) bérleti díj (nettó Ft/hó) 

Kiíró előírja Pályázó számára, hogy ajánlatában az ajánlott bérleti díjat nettó Ft/hó 
mértékegységben, és az ÁFA feltüntetésével kell megadni. 
A Pályázó ajánlatában megjelölt bérleti díj legalább 136.050,- Ft/hó + ÁFA. 
A részszempont súlyszáma: 9. 
Kiíró az ajánlott bérleti díjakat nettó összegük alapján hasonlítja össze egymással. A legmagasabb 
bérleti díj a legkedvezőbb Kiíró számára, ez kapja a 10 pontot. 

2.) a pályázók által vállalt bérleti díj előre, egy összegben történő megfizetése, min. 1 hó - max. 
10 hó. 

Kiíró a Pályázó által előre megfizetni vállalt bérleti díjak tekintetében annyi pontot ad (max. 10 
pont), ahány hónap bérleti díj egy összegű megfizetését vállalja a Pályázó. A részszempont 
súlyszáma: 1. 

A pályázati felhívásban indokolt rögzíteni, hogy a pályázónak kell vállalnia az ingatlan felvonulási 
területkénti és/vagy anyagtárolással kapcsolatos kialakítási költségeit, illetve a kialakítással 
kapcsolatos feladatok viselését. 

Amennyiben a költségek mértékéről és megtérítéséről a felek előzetesen nem állapodnak meg, úgy 
a bérlő azok megtérítését semmilyen jogcímen nem követelheti a bérbeadótól a bérleti jogviszony 
megszűnését követően sem. 

A pályázati kiírásban gépjármüvek parkoltatása céljára történő hasznosítást kifejezetten kizáró 
feltételként indokolt szerepeltetni, és kikötni, hogy az ingatlanra ne legyen beadható olyan 
bérbevételi ajánlat, amely gépjárművek parkoltatására vonatkozik. 
Javasoljuk továbbá, hogy eredménytelen versenyeztetési eljárás esetén az eljárás 
eredménytelenségének megállapítására a Képviselő-testület a Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottságot kérje fel. 

A pályázati felhívást az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, 
tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetési szabályokról szóló 112/2017. (05.11) 
számú képviselő-testületi határozat (Versenyeztetési Szabályzat) 11. pontjában foglaltaknak 
megfelelően, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, 
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban: Bonyolító) ügyfélfogadásra szolgáló 
helyiségeiben, a Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, 
továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító rendelkezésére álló egyéb internetes hirdetési portálokon 
javasoljuk közzétenni. 
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II. A beterjesztés indoka 

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 16. § aa) alpontja alapján a 100 
millió Ft feletti értékű vagyon tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos döntés a Képviselő-
testület hatáskörébe tartozik. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 

A döntés célja az ingatlanok hasznosítására vonatkozó határozatok meghozatala, amely pénzügyi 
fedezetet nem igényelnek a Bérkocsis u. 32., József u. 27., József krt. 59-61., Lujza u. 32. és a 
Dobozi u. 13. szám alatti ingatlanok esetében. 
A József u. 14. szám alatti felépítményes ingatlan értékesítése pénzügyi fedezetet igényel, melynek 
kiürítési költsége összesen 66.000.000.- Ft. 
A Balassa u. 3-5. szám alatti telek ingatlanügylet lebonyolítása 163.776 e Ft pénzügyi fedezetet 
igényel. 
A 2018. évi költségvetés nem tartalmaz fedezetet a fenti kiadásokra. Ezért a „Javaslat a Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 46/2017. 
(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására" tárgyú előterjesztésben a Balassa 3-5. szám alatti 
telek értékékesítéséből befolyó bevétel terhére javaslat szerepel a pénzügyi fedezetek biztosítására. 

Az Önkormányzat számára pozitív pénzügyi hatás az ingatlanokra vonatkozó adásvételi 
szerződések aláírása, vételár összegek megfizetése és bérleti szerződés aláírása esetén várható. 

IV. Jogszabályi környezet 

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 16. § aa) alpontja alapján a 100 
millió Ft feletti értékű vagyon tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos döntés a Képviselő-
testület hatáskörébe tartozik. 

A versenyeztetési eljárás lebonyolításának részletes szabályaira a Képviselő-testület 
112/2017. (V.l l . ) számú, az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, 
tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló határozata (a 
továbbiakban: Versenyeztetési Szabályzat) az irányadó. 

A Versenyeztetési Szabályzat 11. pontja értelmében a nyilvános pályázati felhívást közzé kell tenni: 
a) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, 
b) a Bonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben, 
c) a Józsefváros című lapban, 
d) az Önkormányzat és a Bonyolító internetes honlapján, 
e) az Önkormányzat és a Bonyolító rendelkezésére álló egyéb internetes hirdetési portáljain, 
f) az a) - e) pontban foglaltaktól túlmenően a Kiíró döntése szerinti más helyen, illetve módon. 

A Versenyeztetési Szabályzat 12. pontja szerint a pályázati felhívásról szóló hirdetményeket 
legalább 15 napra ki kell függeszteni. 

A Versenyeztetési Szabályzat 97. pontja alapján az ingatlan tulajdonjogának eladására meghirdetett 
pályázat esetében a minimális vételár, ha a Kiíró magasabb összegről nem dönt, első esetben az 
értékbecslésben meghatározott likvid forgalmi érték 100%-a. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ingatlanok elidegenítésével 
kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen. 
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Határozati javaslat 

I. [Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 32. szám alatti, 34791 hrsz.-ú ingatlan nyilvános 
kétfordulós pályázat útján történő értékesítése] 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis utca 32. szám alatti, 34791 hrsz.-ú ingatlan 
nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. május 3. 

2.) elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis utca 32. szám 
alatti, 34791 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást az alábbi feltételekkel: 
a.) a minimális vételár: 171.520.000,- Ft + ÁFA, 
b.) az ajánlati biztosíték összege: 18.000.000,- Ft 
c.) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár, 
d.) a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy 

da.) a telekingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt 
szerez, 

db.) a telekingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi 
engedélyt szerez, 

dc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a 
kötbér összege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 
60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely 
kötelezettségek banki garanciaszerződés megkötésével vagy közjegyzői bizalmi 
őrzésbe helyezés útján (együttesen: garanciaszerződés) biztosítandók. A 
garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan 
érvényesíthetők. Az előzőeken túl felmerülő késedelem esetén vevő által fizetendő 
napi kötbér mértéke 30.000,- Ft. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. május 3. 

3.) a pályázati felhívást a Képviselő-testület 112/2017. (V.ll.) számú határozatának 
(Versenyeztetési Szabályzat) 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. (Bonyolító) ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (telephelyein), a Józsefváros című helyi 
lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító 
számára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési 
portálokon kell közzétenni. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. május 10. 

4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás lebonyolítására, 
és arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé 
jóváhagyás végett. Amennyiben a pályázat eredménytelenül zárul, felhatalmazza a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a pályázatot lezáró eredmény megállapítására. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. augusztus 2. 

II. [Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti, 34902 hrsz.-ú ingatlan nyilvános 
kétfordulós pályázat útján történő értékesítése] 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti, 34902 hrsz.-ú ingatlan nyilvános, 
kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. május 3. 

2.) elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti, 
34902 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást az alábbi feltételekkel: 
a.) a minimális vételár: 444.329.600,- Ft, 
b.) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár, 
c.) ajánlati biztosíték a minimális vételár 10%-a, azaz 45.000.000 Ft 
d.) a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy 

da.) az ingatlanon található épületeket elbontja, a telekingatlan birtokbaadásától számított 
2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez, 

db.) az ingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi 
engedélyt szerez, 

dc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a 
kötbér összege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 
60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely 
kötelezettségek garanciaszerződés megkötésével biztosítandók. A 
garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan 
érvényesíthetők. Az előzőeken túl felmerülő késedelem esetén vevő által fizetendő 
napi kötbér mértéke 30.000,- Ft. 

e) a nyertes pályázóval előszerződést köt az Önkormányzat, amely alapján a nyertes pályázó a 
vételár 10 %-át foglalóként megfizeti, amely megegyezik az ajánlati biztosíték összegével, és a 
foglaló így az ingatlan kiürítésének fedezetéül szolgál. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. május 3. 

3.) a pályázati felhívást a Képviselő-testület 112/2017. (V.l l . ) számú határozatának 
(Versenyeztetési Szabályzat) 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. (Bonyolító) ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (telephelyein), a Józsefváros 
című helyi lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a 
Bonyolító számára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló 
internetes hirdetési portálokon kell közzétenni. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. május 10. 

4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás lebonyolítására, és 
arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát teijessze a Képviselő-testület elé 
jóváhagyás végett. Amennyiben a pályázat eredménytelenül zárul, felhatalmazza a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a pályázatot lezáró eredmény megállapítására. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. augusztus 2. 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

III. [Budapest VIII. kerület, József u. 27. szám alatti, 35204 hrsz.-ú ingatlan nyilvános 
kétfordulós pályázat útján történő értékesítése) . 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, József utca 27. szám alatti, 35204 hrsz.-ú ingatlan nyilvános, 
kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. május 3. 

2.) elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest VIII. kerület, József utca 27. szám alatti, 
35204 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást az alábbi feltételekkel: 
a.) a minimális vételár: 177.730.000,- Ft + ÁFA, 
b.) az ajánlati biztosíték összege: 18.000.000,- Ft 
c.) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár, 
d.) a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy 

da.) a telekingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt 
szerez, 

db.) a telekingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi 
engedélyt szerez, 

dc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a 
kötbér összege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 
60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely 
kötelezettségek banki garanciaszerződés megkötésével vagy közjegyzői bizalmi 
őrzésbe helyezés útján (együttesen: garanciaszerződés) biztosítandók. A 
garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan 
érvényesíthetők. Az előzőeken túl felmerülő késedelem esetén vevő által fizetendő 
napi kötbér mértéke 30.000,- Ft. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. május 3. 

3.) a pályázati felhívást a Képviselő-testület 112/2017. (V. 11.) számú határozatának 
(Versenyeztetési Szabályzat) 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. (Bonyolító) ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (telephelyein), a Józsefváros című helyi 
lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító 
számára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési 
portálokon kell közzétenni. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. május 10. 

4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás lebonyolítására, 
és arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát teijessze a Képviselő-testület elé 
jóváhagyás végett. Amennyiben a pályázat eredménytelenül zárul, felhatalmazza a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a pályázatot lezáró eredmény megállapítására. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. augusztus 2. 

IV. [Budapest VIII. kerület, József körút 59-61. I. emeleti, 36780/0/A/6 hrsz.-ú, 249 m2 
alapterületű irodahelyiség nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítése] 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, József körút 59-61. I. emeleti, 36780/0/A/6 hrsz.-ú, 
249 m2 alapterületű irodahelyiség nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. május 3. 

2.) elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest VIII. kerület, József körút 59-61.1. emeleti, 
36780/0/A/6 hrsz.-ú, 249 m2 alapterületű irodahelyiség értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást 
az alábbi feltételekkel. 
a.) a minimális vételár: 164.270.000.- Ft 
b.) az ajánlati biztosíték összege: 17.000.000.- Ft 
c.) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. május 3. 

3.) a pályázati felhívást a Képviselő-testület 112/2017. (V. 11.) számú határozatának 
(Versenyeztetési Szabályzat) 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. (Bonyolító) ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (telephelyein), a Józsefváros című helyi 
lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító 
számára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési 
portálokon közzéteszi. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. május 10. 

4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a versenyeztetési eljárást 
bonyolítsa le, és a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát teijessze a Képviselő-testület elé 
jóváhagyás céljából. Amennyiben a pályázat eredménytelenül zárul, felhatalmazza a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a pályázatot lezáró eredmény megállapítására. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. augusztus 2. 

V. [Budapest VIII. kerület, Lujza u. 32. szám alatti, 35429 hrsz.-ú ingatlan nyilvános 
kétfordulós pályázat útján történő értékesítése] 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Lujza utca 32. szám alatti, 35429 hrsz.-ú ingatlan nyilvános, 
kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. május 3. 

2.) elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest VIII. kerület, Lujza utca 32. szám alatti, 
35429 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást az alábbi feltételekkel: 
a.) a minimális vételár: 174.640.000,- Ft + ÁFA, 
b.) az ajánlati biztosíték összege: 18.000.000,- Ft 
c.) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár, 
d.) a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy 

da.) a telekingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt 
szerez, 

db.) a telekingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi 
engedélyt szerez, 
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dc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a 
kötbér összege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 
60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely 
kötelezettségek banki garanciaszerződés megkötésével vagy közjegyzői bizalmi 
őrzésbe helyezés útján (együttesen: garanciaszerződés) biztosítandók. A 
garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan 
érvényesíthetők. Az előzőeken túl felmerülő késedelem esetén vevő által fizetendő 
napi kötbér mértéke 30.000,- Ft. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. május 3. 

3.) a pályázati felhívást a Képviselő-testület 112/2017. (V.l 1.) számú határozatának 
(Versenyeztetési Szabályzat) 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. (Bonyolító) ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (telephelyein), a Józsefváros című helyi 
lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító 
számára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési 
portálokon kell közzétenni. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. május 10. 

4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás lebonyolítására, 
és arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát teijessze a Képviselő-testület elé 
jóváhagyás végett. Amennyiben a pályázat eredménytelenül zárul, felhatalmazza a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a pályázatot lezáró eredmény megállapítására. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. augusztus 2. 

VI. [Budapest VIII., Balassa u. 5. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések 
meghozatalára] 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, 36190 helyrajzi számú ingatlanra (korábban Budapest VIII. 
36190 és 36191 helyrajzi számú ingatlanok) vonatkozó, a Bionikai Innovációs Központ Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ingatlan-adásvételi ügylet Ptk. 6:212. §-a szerinti, felek 
megállapodásával való megszüntetéséhez. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. május 3. 

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti megállapodás 
megkötésére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. június 30. 

3.) hozzájárul a tulajdonjog bejegyzését követően a Budapest VIII., 36190 helyrajzi számú ingatlan 
nyilvános kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. augusztus 31. 
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4.) elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest VIII. kerület, Balassa utca 5. szám alatti, 
36190 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást az alábbi feltételekkel: 
a.) a minimális vételár: 371.610.000,- Ft + ÁFA, 
b.) az ajánlati biztosíték összege: 38.000.000,- Ft 
c.) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár, 
d.) a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy 

da.) a telekingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt 
szerez, 

db.) a telekingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi 
engedélyt szerez, 

dc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a 
kötbérösszege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 
60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely 
kötelezettségek banki garanciaszerződés megkötésével vagy közjegyzői bizalmi 
őrzésbe helyezés útján (együttesen: garanciaszerződés) biztosítandók. A 
garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan 
érvényesíthetők. Az előzőeken túl felmerülő késedelem esetén vevő által fizetendő 
napi kötbér mértéke 30.000,- Ft. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. augusztus 31. 

5.) a pályázati felhívást a Képviselő-testület 112/2017. (V. 11.) számú határozatának 
(Versenyeztetési Szabályzat) 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. (Bonyolító) ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (telephelyein), a Józsefváros című helyi 
lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító 
számára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési 
portálokon kell közzétenni. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. augusztus 31. 

6.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás lebonyolítására, és 
arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé 
jóváhagyás végett. Amennyiben a pályázat eredménytelenül zárul, felhatalmazza a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a pályázatot lezáró eredmény megállapítására. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018.október 30. 

VII. [Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 13. szám alatti, 35379 helyrajzi számon nyilvántartott 
ingatlan nyilvános egyfordulós pályázat útján történő bérbeadására] 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) elfogadja a határozat mellékletét képező pályázati dokumentációt és felkéri a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt-t a Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 13. szám alatti, 35379 
helyrajzi számú, 907 m2 alapterületű ingatlan határozott időre, 2018. december 31. napjáig 
szóló bérbeadására vonatkozó, nyilvános, egyfordulós pályázati felhívás kiírására,, továbbá 
arra, hogy a pályázati felhívásban az ingatlan hasznosításának céljaként - a tűzvédelmi 
előírások betartása mellett - anyagtárolás, illetve felvonulási területként történő hasznosítás 
legyen meghatározva. A Kiíró kiköti, hogy a pályázati felhívásban a gépjárművek 
parkoltatása céljára történő hasznosítás kifejezetten kizáró feltételként szerepeljen. 
a.) a minimális bérleti díj összege 136.050,- Ft/hó + ÁFA, 
b.) a pályázat bírálati szempontja: 
- a bérleti díj összege (súlyszám: 9) 
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- a pályázók által vállalt bérleti díj előre, egy összegben történő megfizetése, min. 1 hó -
max. 10 hó (súlyszám: 1) 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. május 03. 

2.) a pályázónak vállalnia kell az ingatlan felvonulási területkénti és/vagy anyagtárolással 
kapcsolatos kialakítási költségeit, illetve a kialakítással kapcsolatos feladatok viselését. 
Ezen költségek megtérítését a pályázó (tehát a későbbi bérlő) kizárólag a bérbeadóval 
előzetesen megkötött megállapodás alapján kérheti. Amennyiben a költségek mértékéről és 
megtérítéséről a felek előzetesen nem állapodnak meg, úgy a bérlő azok megtérítését 
semmilyen jogcímen nem követelheti a bérbeadótól a bérleti jogviszony megszűnését 
követően sem. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. május 03. 

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a pályázatnak az Önkormányzat 
tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó 
versenyeztetés szabályairól szóló 112/2017. (05.11) számú képviselő-testületi határozatban 
(a továbbiakban: Versenyeztetési Szabályzat) foglaltak szerinti lebonyolításra. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. május 03. 

4.) a pályázati felhívást a Versenyeztetési Szabályzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően 
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító) ügyfélfogadásra szolgáló 
helyiségeiben (telephelyein), a Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a 
Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető 
költségmentes hirdetési felületeken, illetve az egyéb rendelkezésre álló ingyenes internetes 
hirdetési portálokon keli közzétenni. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. június 04. 

5.) eredménytelen versenyeztetési eljárás esetén az eljárás eredménytelenségének 
megállapítására vonatkozó tulajdonosi, bérbeadói döntés meghozatalával a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot hatalmazza fel. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. július 03. 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Budapest, 2018. április 20. 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából: 

dr. Mészár Erika 
aljegyző 

r 
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Mellékletek: 
- Bérkocsis utca 32. szám alatti ingatlan pályázati felhívása 
- Bérkocsis utca 32. szám alatti ingatlan értékbecslése 

- József utca 14. szám alatti ingatlan pályázati felhívása 
- József utca 14. szám alatti ingatlan értékbecslése 
- József utca 14. szám alatti ingatlanra vonatkozó ELMŰ Hálózati Kft. levele 

József utca 27. szám alatti ingatlan pályázati felhívása 
- József utca 27. szám alatti ingatlan értékbecslése 

- József krt. 59-61. szám alatti ingatlan pályázati felhívása 
József krt. 59-61. szám alatti ingatlan értékbecslése 

Lujza utca 32. szám alatti ingatlan pályázati felhívása 
- Lujza utca 32. szám alatti ingatlan értékbecslése 

- A Balassa u. 5. szám alatt található ingatlan pályázati felhívása 
A Balassa u. 5. szám alatt található ingatlan értékbecslése 

- Dobozi utca 13. szám alatti ingatlan pályázati felhívása 
Dobozi utca 13. szám alatti ingatlan értékbecslése 
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Pályázati felhívás 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Képviselő-testület /2018. 
(V.03.).számú határozata alapján nyilvános kétfordulós pályázatot hirdet a Budapest VIII. kerület, 
Bérkocsis u. 32. szám alatti, 34791 hrsz.-ú, 773 m2 alapterületű ingatlan értékesítésére. 

1. A pályázati felhívás közzététele 

A pályázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabályzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Bonyolító 
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a 
Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes 
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon teszi közzé. 

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélkül visszavonni, 
és erről köteles hirdetményt kifüggeszteni. A versenyeztetési eljárás visszavonása esetén -
amennyiben a dokumentációt az ajánlattevő ellenérték fejében kapta meg - a Kiíró köteles az 
ellenértéket visszafizetni. A pályázati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más 
esetben nem fizeti vissza. 

2. A pályázati kiírás adatai 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1082 
Budapest, Baross u. 63-67.) 

nyilvános, kétfordulós pályázat 

tulajdonjog átruházás (elidegenítés) 

A pályázati dokumentáció díja: 50.000,- Ft + ÁFA 

A pályázati dokumentáció befizetésének átutalás, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
módja, számlaszám Zrt. K&H Banknál vezetett 10403387-00028859-

00000007 számú számlájára 

A pályázati dokumentáció rendelkezésre 
bocsátásának feltétele: - a pályázati dokumentáció díjáról szóló banki 

befizetési bizonylat 

- a pályázati dokumentációt cég által aláírásra 
jogosult személy vagy meghatalmazottja veheti 
át előre egyeztetett időpontban 

Az ingatlan minimális vételára: 171.520.000,- Ft+ ÁFA 

Az ajánlati biztosíték összege: 18.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosíték befizetése 
csak magyar forintban teljesíthető, értékpapírral, 
garanciaszerződéssel, zálogtárggyal nem 
helyettesíthető. 

A palyazat knroja: 

A pályázat Bonyolítója: 

A pályázat jellege: 

A pályázat célja: 



Az ajánlati biztosíték befizetésének módja, 
számlaszám: 

A pályázattal érintett ingatlan megtekinthető: 

Az ajánlati biztosíték beérkezésének 
határideje: 

A pályázatok leadásának határideje: 

A pályázatok bontásának időpontja: 

A pályázatok bontásának helye: 

A pályázat eredményét megállapító szervezet: 

A pályázat elbírálásának határideje és a 
várható eredményhirdetés: 

A pályázati eljárás nyelve: 

A pályázattal kapcsolatban további 
információ kérhető: 

átutalás, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. K&H Banknál vezetett 10403387-00028859-
00000006 számú számlájára 

2018.05.04. és 2018.06.03. között előzetes 
időpont egyeztetés alapján. Időpont egyeztetése a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Elidegenítési Irodáján lehetséges (1084 
Budapest, Őr u. 8., Tel.: 06-1-216-6961/106 
mellék) 

2018.05.25. 2400 óra. Az ajánlati biztosítéknak a 
megjelölt határidőig a bankszámlára meg kell 
érkeznie. 

2018.06.04. 10°° óra. 

2018.06.04. 1010 óra. 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 1084 
Budapest, Or u. 8. I. em. Elidegenítési Iroda. Az 
ajánlattevők a pályázatok bontásán jelen 
lehetnek. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros 
Önkormányzat Képviselő-testülete vagy 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága, a 
66/2012. (XII. 13) önkormányzati rendeletben 
meghatározottak szerint. 

2018.08.02. 

magyar 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Elidegenítési Irodáján 

Tel.: 06-1-216-6961 

3. A pályázattal érintett ingatlan: 

Címe: 

Helyrajzi száma: 

Megnevezése: 

Alapterülete: 

Közmű ellátottsága: 

Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 32. 

34791 

kivett, beépítetlen terület 

773 m2 

összközműves 



Terhei vezetékjog 27 m2 nagyságú területre, az ingatlanon 
jelenleg bérleti joggal terhelt gépkocsi-beálló 
helyek találhatóak; a Magyar Államnak és 
Budapest Főváros Önkormányzatának elővásárlási 
joga van; egyebekben per-, teher- és igénymentes. 

Az ingatlanra vonatkozó részletes adatokat a pályázati kiírás mellékletét képező ingatlanforgalmi 
szakvélemény tartalmazza. Az ingatlan övezeti besorolása: Ll-VIII-1. 

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14. § (2) bekezdése alapján a Magyar 
Államot minden elővásárlási jog jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási 
jog gyakorlására a Magyar Állam részére fennálló határidő az elővásárlási jog gyakorlására 
felhívó értesítés postára adásának napjától számított 35 nap. 

az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. 
évi XXXIII. tv. 39. § (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi Önkormányzatnak elővásárlási 

Eladó az ingatlant a fent megjelölt elővásárlási jog jogosultjának elővásárlási jogról lemondó 
nyilatkozatának kézhezvételétől, illetve az erre rendelkezésre álló határidő leteltétől, vagy a teljes 
vételár beérkezésétől számított 15 munkanapon belül adja vevő birtokába, attól függően, hogy melyik 
történik meg később. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak bármelyike élni kíván elővásárlási 
jogával, úgy az adásvételi szerződés az elővásárlásra jogosult és az eladó között jön létre. Ez esetben a 
befizetett ajánlati biztosítékot eladó a nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül visszautalja 
a pályázat nyertese részére. A befizetett összeg után eladó kamatot és bármely jogcímen igényelt 
költséget nem fizet. 

A vételár banki hitelből történő megfizetése esetén a birtokátruházás a vételár eladóhoz történő 
megérkezését követő 15 munkanapon belül - előre egyeztetett időpontban - történik. 

4. A pályázat célja, tartalma 

Az elidegenítésre kerülő építési telek a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv., a 
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet, valamint a Képviselő-testület 112/2017. (V. 11.) 
számú határozata (Versenyeztetési Szabályzat) vonatkozik. 

A pályázat jellege: nyilvános kétfordulós pályázat 

I. forduló: pályázat benyújtás 

II. forduló: versenytárgyalás 

A versenyeztetési eljárás második fordulójában az 5 legmagasabb érvényes ajánlatot benyújtó pályázó 
vehet részt. Az eljárást a kiíró elektronikus úton bonyolítja le, amely lebonyolításának módjáról, 
idejéről és egyes további feltételeiről a meghívóban tájékoztatja az érvényes pályázatot benyújtókat. A 
versenytárgyaláson a licitlépcső 1.000.000 Ft. 

Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő a vételárat 

egy összegben, vagy 

banki hitel felhasználásával 

egyenlítse ki. 

A nyertes pályázó köteles a pályázat elbírálásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 munkanapon 
belül adásvételi szerződést kötni. 

joga van. 
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Vevő a vételár 

a) egy összegben történő megfizetése esetén - az ajánlati biztosíték összegével csökkentett - vételárat 
az adásvételi szerződés megkötését követő 60 napon belül köteles az eladónak megfizetni, 

b) a vételár banki hitelből történő kiegyenlítése esetén, az általa megajánlott vételár - ajánlati 
biztosíték összegével csökkentett - 50%-át a szerződés megkötését követő 60 napon belül megfizetni. 
A fennmaradó 50% kiegyenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely teljesítésére - a Budapest 
Fővárosi Önkormányzat, valamint a Magyar Állam elővásárlási jogának gyakorlására rendelkezésre 
álló határidő leteltéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 munkanap áll a nyertes ajánlattevő 
rendelkezésére. 

A vételár megfizetésére vonatkozó határidő nem hosszabbítható meg. Az ajánlati biztosíték foglalónak 
minősül. 

Az ingatlan birtokbaadásának időpontja: az elővásárlási jog lemondására vonatkozó nyilatkozat 
kézhezvételétől, illetve a teljes vételár beérkezését követő 15 munkanapon belül, attól függően, hogy 
melyik történik meg később. 

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevőt terhelő kötelezettségek: 

a) a telekingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez 

b) a telekingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélyt szerez, 

c) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 
15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó 
késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki 
garanciaszerződés megkötésével, vagy közjegyzői bizalmi őrzésbe helyezéssel (a 
továbbiakban: garanciaszerződés) biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál 
kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl felmerülő 
késedelem esetén vevő által fizetendő napi kötbér mértéke 30.000,- Ft. A garanciaszerződéssel 
kapcsolatban felmerülő költségek a vevőt terhelik. 

Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő költségek: 

1.670,- Ft/személy JÜB eljárási díj, 

- 5.500,- Ft + ÁFA eljárási díj, 

6.600,- Ft/ingatlan/ügylet földhivatali eljárási illeték. 

A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a vételárat AFA terheli. 

A Kiíró kiköti továbbá, hogy 

a) a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljárás soron következő 
helyezettjével szerződést kötni, 

b) jogosult arra, hogy a versenyeztetési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, 

c) szükség esetén az ajánlattevőtől az ajánlat lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben 
írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajánlattevő ezzel kapcsolatos 
írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a versenyeztetési eljárásban tett 
ajánlatában megfogalmazott feltételek olyan megváltozását, amely az értékelés során a beérkezett 
ajánlatok sorrendjét módosítaná. 

Az ajánlattevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíró 

a) az ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, amit - az indok 
megjelölésével - a Kiírás közlésével megegyező helyeken, az eredeti benyújtási határidő lejárta 
előtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjelentetni; 



b) jogosult az ajánlattételi felhívását a versenyeztetési eljárás bármely szakaszában indokolás nélkül 
visszavonni azzal, hogy erről köteles a kiírás közlésével megegyező módon hirdetményt 
megjelentetni, 

c) a pályázati biztosítékot a kiírás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása 
esetén, illetve - az ajánlatok elbírálását követően - a nem nyertes ajánlattevők részére 15 
munkanapon belül visszafizeti, 

d) az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetési határidőt elmulasztja, 

e) a nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosítékot az ajánlattevő által fizetendő vételárba 
beszámítja, 

f) nem fizeti vissza a nyertes által teljesített biztosítékot, ha a szerződés megkötése a nyertesnek 
felróható vagy érdekkörében felmerült okból hiúsul meg. A vevőnek felróható ok az is, ha a 
vételárat banki hitel felhasználásával kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt határidőben nem 
kapja meg, vagy az a fizetési határidő napjának 24 óráig nem érkezik meg eladó bankszámlájára. 

5. Az ajánlat benyújtásának előfeltételei 

Az ajánlat benyújtásának elengedhetetlen feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása és az 
ajánlati biztosíték határidőig történő befizetése. 

A Kiíró az ajánlati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének 
megállapítása esetén, illetve - az ajánlatok elbírálását követően - a nem nyertes ajánlattevők részére 
köteles 15 munkanapon belül visszafizetni. 

A pályázaton való részvétel további előfeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje a pályázat tárgyát, az 
ajánlattétel feltételeit - vagyis a pályázati dokumentációt - és azt magára nézve kötelezőnek tekintse. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdése alapján a pályázaton csak 
átlátható szervezet vehet részt. 

Az ajánlat benyújtási határidő leteltét követően ajánlatot a Kiíró nem vesz át. 

6. A pályázaton történő részvétei feltételei 

Az ajánlattevő részt vehet a pályázaton amennyiben 

a) az ajánlati biztosíték összeget határidőben megfizeti, és az beérkezik a Kiíró által megjelölt 
bankszámlára, 

b) az ajánlatok leadásának határidejéig az ajánlatát benyújtja. 

7. Az ajánlat tartalmi követelményei 

Az ajánlattevőnek 

a) az ajánlatban közölnie kell a nevét/cégnevét, lakcímét/székhelyét, adószámát/adóazonosító jelét, 
cég esetében cégjegyzékszámát, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszámla számát, 
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik. 

b) az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló visszavonhatatlan banki 
átutalást vagy a bankszámla kivonatot. 

c) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja a Pályázati dokumentációban, illetve 
mellékleteiben leírt szerződéskötési és egyéb feltételeket, 

d) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozóan a 2015. évi CXLIII. törvény 62. § és 
63. §-ban foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn. 
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e) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy adó és adók módjára behajtható köztartozása nincs. E 
nyilatkozat mellé kell csatolnia a NAV igazolását arról, hogy nem áll fenn köztartozása. 

f) az ajánlatban nyilatkoznia keli arról, hogy Kiíróval szemben bérleti díj tartozása nincs, továbbá a 
Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs. 

g) az ajánlatához csatolni kell a társaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság 
képviseletére jogosultak aláírási címpéldányának eredeti példányát vagy hiteles másolatát. 

h) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve 
felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

i) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. 
§ (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 

Az ajánlattevőnek a pályázati eljárás során benyújtott ajánlatát, továbbá az ajánlat mellékleteként 
benyújtott valamennyi nyilatkozatát cégszerű aláírással kell ellátnia. Cégszerű aláírás során a cég 
képviseletére jogosult személy/személyek a társaság kézzel, vagy géppel írt, előnyomott, vagy 
nyomtatott cégneve alá nevét/nevüket önállóan/együttesen ííja/írják alá a hiteles cégaláírási 
nyilatkozatuknak megfelelően. 

Az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, ajánlattevő jogosult a pályázati felhívás mellékletét képező 
adásvételi szerződés tervezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló 
javaslatok megtételére annak tudomásul vételével, hogy ezeket a Kiíró nem köteles elfogadni. 
Ajánlattevő köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás mellékletét képező 
adásvételi szerződés tervezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló 
javaslatok kiíró általi elutasítása esetén is fenntartja ajánlatát. 

Amennyiben az ajánlattevő észrevételei, módosításra irányuló javaslatai a versenykorlátozás tilalmába 
iitközőek, vagy egyébként jogsértőek, úgy azokat a Kiíró mérlegelés nélkül köteles elutasítani. 

Hiánypótlási eljárás során a pályázati felhívás mellékletét képező adásvételi szerződés tervezetekkel 
kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok megtételére nem kerülhet 
sor. 

A Bonyolító ajánlott, tértivevényes levélben, határidő kitűzésével felszólíthatja az ajánlattevőt az 
ajánlattal kapcsolatos formai vagy tartalmi hiányosságok pótlására, amennyiben a szükséges 
nyilatkozatokat, igazolásokat nem megfelelően, illetve nem teljes körűen csatolta. Amennyiben az 
ajánlattevő a felhívás kézhezvételét követően az abban megjelölt határidőre a hiányt nem, vagy nem 
teljes körűen pótolja, úgy ajánlata a hiánypótlási határidő elteltének napját követő naptól 
érvénytelennek minősül, és a pályázat további részében nem vehet részt. 

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról, a hiánypótlási határidőről 
egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevőt. 

A hiánypótlás nem terjedhet ki az ajánlat módosítására. 

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül, 
amennyiben 

a) az ajánlati biztosíték összege a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott határidőn belül nem 
kerül jóváírásra a Kiíró bankszámláján, 

b) nem jelöl meg vételárat. 

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

8. Az ajánlat formai követelményei 

Az ajánlattevőnek ajánlatát egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, feltüntetve az 
adott példányon az „Eredeti ajánlat" és „Másolati ajánlat" megjelölést, melyeket külön - külön 
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sértetlen, lezárt borítékban kell benyújtania. A példányok közötti eltérés esetén az eredeti példány 

Az ajánlat első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitöltött „Jelentkezési lapot", a második oldalon 
a kitöltött „Ajánlati összesítőt'', különös tekintettel a megajánlott vételár és megfizetési módjának 
megjelölésére. Ezt követően kell elhelyezni az ajánlati felhívás mellékletét képező értelemszerűen 
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban részletezett valamennyi dokumentumot a 13. 
mellékletben szereplő sorrendben. Az ajánlattevőnek közölnie kell a benyújtó nevét, lakcímét 
(székhelyét), ahová a pályázati eredmény közlését kéri, továbbá azt a bankszámlaszámot és a 
bankszámla kedvezményezettjének nevét illetve más azonosítóját, ahova az ajánlati biztosíték 
(bánatpénz) visszautalását kéri, amennyiben nem nyertese a pályázatnak. 

Az ajánlat és az összes melléklet minden oldalát - összefűzve, az oldalak számának 
dokumentálásával - folyamatos számozással (az üres oldalakat is) kell ellátni. 

Az iratokat magyar nyelven, lezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell 
benyújtani. A borítékra kizárólag a pályázat tárgyát kell ráírni, az alábbiak szerint: 

„Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u 32. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

A Bonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az ajánlattételi határidőn túl 
benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít. 

Amennyiben az ajánlattevő a pályázati eljárás bármelyik szakaszában meghatalmazott útján jár el, a 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányát is mellékelni kell az 
ajánlathoz. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. §-a szerint a teljes 
bizonyító erejű magánokiratnak az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie: 

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta, 

b) két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta 
alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú 
aláíija, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét -
olvashatóan is fel kell tüntetni, 

c) az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti, 

d) az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint 
megfelelően aláírja, 

e) ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, 
hogy az okirat aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának 
ismerte el, 

J) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott 
biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy 
rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el, 

g) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra 
visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, vagy 

h) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött létre, ahol a 
szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendeli és a személyhez 
rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adattal együtt vagy az alapján 
hitelesen igazolja; továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről kiállított igazolást 
elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az okirattal együtt 
legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és legalább fokozott biztonságú időbélyegzővel 
látja el. 

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

ervenyes 



9. Az ajánlat módosítása 

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát (a 
10. pontban meghatározottak szerint), az ajánlattételi határidő lejártát követően azonban a benyújtott 
ajánlatok nem módosíthatók. 

Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik. 

10. Ajánlati kötöttség 

Az ajánlattevő legalább 60 napig terjedő ajánlati kötöttséget köteles vállalni, amely az ajánlattételi 
határidő lejártának napjával kezdődik. Az ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiíró az 
ajánlatok eredményének megállapítására vonatkozó határidőt elhalasztotta, úgy vállalja az ajánlati 
kötöttség meghosszabbítását a pályázat eredményének megállapítására vonatkozó határidő 
elhalasztásának napjai számával megegyezően. 

Az ajánlati kötöttség tartalmának meghatározására a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak, 
különös tekintettel a 6:64. §-ra. 

Az ajánlat olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely a törvény alapján 
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tartalmazza, s egyértelműen kitűnik belőle, hogy az abban 
foglaltak ügyletkötési akaratot tükröznek, tehát a nyilatkozó - ajánlata elfogadása esetén - azt magára 
nézve kötelezőnek ismeri el. 

Az ajánlati kötöttség azt jelenti, hogy ha a másik fél az adott időhatáron belül az ajánlatot elfogadja, a 
szerződés a törvény rendelkezése folytán létrejön. Az ajánlat megtételével tehát függő helyzet alakul 
ki, amely az ajánlati kötöttség leteltével ér véget. 

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, a befizetett 
ajánlati biztosítékot elveszti. 

A Kiíró az ajánlati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének 
megállapítása esetén, illetve - az ajánlatok elbírását követően - a nem nyertes ajánlattevők részére 
köteles 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíró az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, 
kivéve, ha a visszafizetési határidőt elmulasztja. 

11. A pályázatok bontása 

A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a Bonyolító végzi a pályázati felhívásban 
megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásán, a Bonyolító képviselőjén kívül az ajánlattevők, illetve 
meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazolvány, 
meghatalmazás) igazolni kell. 

Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán jelen 
lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá. 

Az ajánlatok bontásakor a Bonyolító ismerteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét (székhelyét), azonban 
az ajánlatokkal kapcsolatos további részletek nem hozhatók nyilvánosságra. 

A Bonyolító az ajánlatok felbontásáról, az ajánlatok ismertetett tartalmáról jegyzőkönyvet készít, 
amelyet az ajánlattevőknek erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzőkönyvet a 
Bonyolító képviselője és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a bontáson megjelent ajánlattevők közül 
kijelöltek, pedig aláírásukkal hitelesítik. 

12. A pályázati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének megállapítására a 
Versenyeztetési Szabályzat rendelkezései szerint kerülhet sor. 



13. A pályázati ajánlatok elbírálása, az elbírálás szempontjai 

A pályázati ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül el kell bírálni. A pályázat eredményének 
megállapítására vonatkozó határidő egy alkalommal meghosszabbítható. Az új határidőről, illetve 
annak függvényében az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbításáról a Bonyolító köteles 
ajánlott levélben tájékoztatni az összes pályázót. 

A Bonyolító a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el és 
rangsorolja az érvényes pályázati ajánlatokat, szükség szerint szakértők bevonásával. 

Az elbírálás fő szempontja: 

• az ajánlott vételár összege. 

A Kiíró a pályázati felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgálni az 
ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok 
eredetiségét is ellenőrizheti. 

A Kiíró szükség esetén az ajánlattevőtől az ajánlat lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben, 
írásban felvilágosítást, hiánypótlást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajánlattevő pályázó ezzel 
kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti az ajánlatában megfogalmazott 
feltételek olyan megváltozását, amely a pályázat során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A 
Kiíró a felvilágosítás, hiánypótlás kéréséről, és annak tartalmáról haladéktalanul írásban értesíti a többi 
ajánlattevőt. 

A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a vételár 
összegére a legmagasabb ajánlatot tette. A versenytárgyalás során az induló vételár a pályázat I. 
fordulójában beérkezett legmagasabb vételár ajánlat, a licitlépcső 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint, 
negatív licit nem lehetséges. A versenytárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet a Bonyolító jelen 
lévő képviselője, a jegyzőkönyvvezető és a Bonyolító jogi képviselője ír alá. 

A Bonyolító az ajánlatok értékeléséről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: értékelési jegyzőkönyv) készít, 
amely tartalmazza 

a) a pályázati eljárás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát, 

b) a beérkezett ajánlatok rövid értékelését, 

c) a legjobb ajánlatra vonatkozó javaslat indokait, 

d) az ellenérték (vételár) meghatározásának szempontjait (ideértve a vételárat befolyásoló 
kötelezettségvállalásokat), 

e) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait, 

f) a döntések indokát, 

g) a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt pályázó 
megjelölését, ha erre mód van, 

h) a bírálatban közreműködők által fontosnak tartott körülményeket, tényeket. 

14. Összeférhetetlenség 

A pályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a pályázatok elbírálásában olyan 
természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is ajánlattevő, vagy 

a) annak közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont), 

b) annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja, 

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

C/ 



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

15. Eredményhirdetés, szerződéskötés 

A pályázat eredményéről a Kiíró legkésőbb 2018. augusztus 2-ig dönt, amelyről Bonyolító 15 napon 
belül valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti. 

Kiíró a pályázat nyertesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghatározottak szerint adásvételi 
szerződést köt. 

A nyertes pályázó visszalépése esetén az eladó jogosult a pályázati eljárás soron következő 
helyezettjével adásvételi szerződést kötni, amennyiben a pályázat eredményének megállapításakor a 
második legjobb ajánlat meghatározásra került. 

A nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosíték az ajánlattevő által fizetendő vételár összegébe 
beszámításra kerül, azonban ha a szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróható, vagy érdekkörében 
felmerült más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biztosítékot elveszti. Az elvesztett biztosíték a Kiírót 
illeti meg. 

16. Egyéb rendelkezések 

Az ingatlan megtekinthető a Kiírás 2. pontjában megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt két 
nappal a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Elidegenítési Irodájának munkatársával telefonos 
egyeztetés szükséges a következő telefonszámon: 06 1 216-6961/106 mellék. 

Az ajánlattevő az ajánlatok felbontásáig köteles titokban tartani az ajánlatának tartalmát, továbbá a 
Kiíró által a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden tényt, 
információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, arról tájékoztatást harmadik személynek nem adhat. Ez 
a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzorciális ajánlat esetén a résztvevőkkel való 
kapcsolattartásra. Ha az ajánlattevő vagy az érdekkörében álló más személy a pályázat titkosságát 
megsértette, a Kiíró az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 

A Bonyolító az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról felvilágosítást 
sem kívülállóknak, sem a pályázaton résztvevőknek nem adhat. 

A Kiíró az ajánlatokat kizárólag elbírálásra használhatja fel, más célú felhasználás esetén az 
ajánlattevővel külön meg kell arról állapodnia. 

A Kiíró a pályázati eljárás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig 
megőrizni, továbbá ilyen jellegű ellenőrzés esetén az ellenőrzést végző szerv, személyek 
rendelkezésére bocsátani. 

A jelen dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Budapest Főváros VIíí. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2017. (V. 11.) számú határozata, valamint a 
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

Budapest, 2018. május 3. 

Józsefvárosi Önkormányzat 
nevében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Bozsik István Péter 
vagyongazdálkodási igazgató 
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Mellékletek: 

1. számú melléklet: Jelentkezési lap 

2. számú melléklet: Ajánlati összesítő 

3. számú melléklet: Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 

4. számú melléklet: Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, 
ingatlanszerzési képességről, ajánlati kötöttségről 

5. számú melléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásról; Kiíróval 
szemben fennálló tartozásról, kizáró körülményről 

6. számú melléklet: Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságról 

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

8. számú melléklet: Nyilatkozat átlátható szervezetről 

9. számú melléklet: Nyilatkozat a pályázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának 

megismeréséről 

10. számú melléklet: Adásvételi szerződés tervezet függőben tartással 

11. számú melléklet: Adásvételi szerződés tervezet függőben tartással (banki hitel felvétele 

esetén) 

12. számú melléklet Adásvételi szerződést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat 

13. számú melléklet: Összefoglaló a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeiről, tájékoztatás az átlátható szervezet fogalmáról 
14. számú melléklet: Értékbecslés 



1. számú melléklet 
Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u 32. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

Jelentkezési lap 

Társaság neve, cégformája: 

Székhelye: 

Postacíme: 

Telefonszáma: 

Fax száma: 

E-mail címe: 

Statisztikai számjel: 

Cégnyilvántartási száma: 

Adószáma: 

Számlavezető bankjának neve: 

B ankszám 1 aszám a: 

Képviselőjének neve, beosztása: 

Meghatalmazott neve1: 

Telefonszáma: 

Fax száma: 

E-mail címe: 

Budapest, 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

1 Meghatalmazott esetén 
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2. számú mellélet 

.Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u 32. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

AJÁNLATI ÖSSZESÍTŐ 

Alulírott (név/társasá; 
neve) a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 32. szám alatti ingatlan elidegenítésére kiírt 
pályázatra ajánlatomat az alábbiakban foglalom össze: 

A vételár megfizetésének módja: 

a) egy összegben 

b) banki hitel igénybevételével 

(a megfelelő szöveg aláhúzandó) 

Budapest, 

Megajánlott vételár: Ft + AFA 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 



4, számú melléklet 

„Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u 32. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

N Y I L A T K O Z A T 
végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 

Alulírott 
(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság 

• végelszámolás alatt *áll/nem áll 
• ellen csődeljárás folyamatban *van/nincs 
• ellen felszámolási eljárás folyamatban * van/nincs. 

Budapest, 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

A *-gal megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

/C? 



4, számú melléklet 

„Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u 32. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességről, 

ajánlati kötöttségről 

Alulírott 

. . . (név/társaság neve) kijelentem, hogy a pályázat tárgyát részletesen megismertem, az 

ajánlattétel feltételeit, a pályázati kiírást magamra nézve kőtelezőnek elfogadom. 

Kijelentem, hogy Magyarországon ingatlanszerzésre jogosult vagyok. 

Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt 60 napos ajánlati kötöttséget vállalom. 
Nyilatkozom, hogy amennyiben a Kiíró az ajánlatok eredményének megállapítására 
vonatkozó határidőt elhalasztotta, úgy vállalom az ajánlati kötöttség meghosszabbítását a 
pályázat eredményének megállapítására vonatkozó határidő elhalasztásának napjai számával 
megegyezően. 

Budapest, 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

y 15 
/C? 



4, számú melléklet 

„Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u 32. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
adó és adók módjára behajtható köztartozásról és a Kiíróval szemben fennálló 

tartozásról, kizáró körülményről 

Alulírott (név) 

mint a (társaság neve) vezető 

tisztségviselője kijelentem, hogy az ajánlattevőnek, 

- Adó és adók módjára behajtható köztartozása * van / nincs; 
- Kiíróval szemben tartozása (helyi adó, bérleti díj stb.) * van / nincs; 

- Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van / nincs. 

amelyeket az alábbi okiratokkal igazolok: 

1 

2 

3 

4 

Alulírott kijelentem, hogy cégünket érintően a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIÍI. 
törvény 62. § és 63. §-ban foglalt kizáró körülmények 

a.) nem állnak fenn 

b.) fenn állnak 

(a megfelelő szöveg aláhúzandó) 

Budapest, 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

A *-gal jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

/C? 



6. számú melléklet 

Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u 32. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
pénzügyi alkalmasságról* 

Alulírott (név) 

mint a (társaság neve) vezető 

tisztségviselője, kijelentem, hogy a pályázat tárgyát képező ingatlan vételárának 

megfizetésére képes vagyok, a szükséges anyagi eszközök rendelkezésemre állnak. 

A számlavezető banknál az elmúlt 1 évben sorban állás nem volt, amelyeket az alábbi 
okiratokkal igazolok: 

1 

Budapest, 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

* amennyiben a pályázó céget 1 éven belül alapították, kérjük erre vonatkozó nyilatkozatuk 
csatolását, valamint a számlavezető pénzintézet azon igazolását, hogy a megalakulás óta 
számlájukon/számláikon sorban állás nem volt. 

/ 



4, számú melléklet 

„Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u 32. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
a kézbesítés helyéről és bankszámlaszámról 

Alulírott /név/ mint a 
(társaság neve) vezető tisztségviselője kérem, hogy a Pályázattal kapcsolatos mindennemű 
nyilatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más információt, valamint a Pályázattal kapcsolatos 
esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az alábbi címre 
kérem postázni: 

Címzett: 

Cím: 

Amennyiben az általam a fentiekben megjelölt címzett a fenti címen az iratot nem veszi át, 
ennek következményeit a gazdasági társaság vállalja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 
címzett a fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postára adást követő 5. 
munkanapon kézbesítettnek minősül. 

A pályázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásárlására fordított 
összeget kérem az alábbi bankszámlaszámra visszautalni: 

Bankszámlavezető pénzintézet: 

Bankszámlaszám: 

Bankszámlával rendelkezni jogosult: 
(név, lakcím vagy székhely) 

Budapest, 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

/C? 



6. számú melléklet 

Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u 32. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 

Alulírott kijelentem, hogy cégünk a nemzeti 
(1) bekezdés 1. pontja szerinti 

a.) átlátható szervezetnek minősül. 

b.) nem minősül átlátható szervezetnek. 

(a megfelelő szöveg aláhúzandó) 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 

A jelen nyilatkozatomat a szervezet vezető tisztségviselőjeként büntetőjogi felelősségem 
teljes tudatában teszem. 

Budapest, 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 



4, számú melléklet 

„Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u 32. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
a pályázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának megismeréséről 

Alulírott a pályázaton meghirdetett Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 32. szám alatti 
ingatlant előzetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az állapotát és arra vonatkozó 
műszaki tájékoztatást megismertem. 

Budapest, 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

/C? 



10. számú melléklet 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TERVEZET 
(tervezet) 

amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 
63-67., adószáma: 15735715-2-42, KSH-száma: 15735715-8411-321-01, képviseli: dr. Kocsis Máté 
polgármester) képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (székhely: 1082 
Budapest, Baross u. 63-67., adószáma: 25292499-2-42, cégjegyzék száma: 01-10-048457; KSH 
száma: 25292499-6832-114-01, képviseli: Bozsik István Péter vagyongazdálkodási igazgató), mint 
eladó (továbbiakban: eladó) 

1.1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete .../2018. (V.03.) 
számú határozata alapján kétfordulós, nyilvános pályázatot írt ki Budapest VIII. kerület 
34791 hrsz.-ú, természetben a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 32. szám alatt található 
ingatlan beépítési kötelezettségével történő értékesítésére. 

1.2. A pályázat nyertese a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testület ..../2018. ( ) számú határozata szerint vevő lett. Vevő pályázatában az ingatlan 
beépítését vállalta. 

másrészről 

, cégjegyzékszáma: 
., mint vevő (továbbiakban: vevő) 

(székhelye: 
; statisztikai számjele: 

adószáma: 
képviseli: 

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

1. 

Előzmények 

2. 

A szerződés tárgyát képző ingatlan adatai 

Címe: 

Helyrajzi száma: 

Megnevezése: 

Telek alapterülete: 

Budapest VIII. kerület Bérkocsis u. 32 

34791 

kivett beépítetlen terület 

773 m2 

21 
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Közmű ellátottsága: 

Terhei: 

összközműves 

vezetékjog 27 m2 nagyságú területre, az ingatlanon 
jelenleg bérleti joggal terhelt gépkocsi-beálló 
helyek találhatók, az adásvételi szerződésben 
foglaltakon túl per-, teher- és igénymentes. 

3. 

Jognyilatkozat 

3.1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az államnak, valamint az 1991. évi XXXIII. tv. 39. § 
(2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi Ön korai ányzatnak elővásárlási joga van. 

Jogosult elővásárlási jogával, postai küldemény esetén a küldemény postai feladásának igazolt 
napjától számított 35 napon belül élhet. Amennyiben az elővásárlás jogosultja él jogával, jelen 
szerződés közte és eladó között jön létre. Ez esetben a vevő által befizetett Ft+ 
ÁFA, azaz forint +ÁFA összeget eladó az elővásárlási jogra vonatkozó 
nyilatkozatok kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a vevő Bank 
Zrt által vezetett HUF számú számlájára visszautalja. A 
vevő tudomásul veszi, hogy a befizetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen 
elszámolandó költséget, kártérítést nem fizet. 

Az ELMÜ Hálózati Kft javára 27 m2 nagyságú területre vezetékjog van bejegyezve. Az 
ingatlanon jelenleg bérleti joggal terhelt gépjármű-beálló helyek találhatóak, a bérleti szerződések 
megszüntetését az adásvételi szerződés megkötését követően vállalja az Eladó, a bérleti 
jogviszonyok megszüntetését igazoló okiratok Vevő részére történő bemutatásával, legkésőbb az 
ingatlan birtokbaadásának napjáig. 

3.2. Eladó eladja, vevő megvásárolja 1/1 tulajdoni hányadban a jelen Szerződés 2. pontjában 
meghatározott ingatlant. 

3.3. Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik személy részére történő 
értékesítéséhez a beépítési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájárulása szükséges. Eladó abban 
az esetben adja hozzájárulást a továbbértékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vállalja a jelen 
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó 
hozzájárulását kérni, eladó vevőn követeli a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. 

Felek rögzítik, hogy eladó hozzájárulása nem szükséges az ingatlan harmadik személy részére 
történő vevő általi továbbértékesítéséhez, amennyiben az ingatlanra vevő a jogerős használatba 
vételi engedélyt megszerezte, és ezt az eladó felé hitelt érdemlő módon igazolta. 

3.4 Eladó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés aláírását követő 8 naptári napon belül postai 
úton, ajánlott tért ive vényes küldeménnyel megküldi a Magyar Állam és a Budapest Fővárosi 
Önkormányzat részére a jelen szerződést azzal a felhívással, hogy a megküldéstől számított 35 
naptári napon belül nyilatkozzon, hogy kíván-e elővásárlási jogával élni. 

4. 
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Jog- és kellékszavatosság 

4.1. Az eladó kijelenti, hogy az ingatlan jelenleg bérleti joggal terhelt, gépkocsi-beálló helyek 
találhatók rajta. 

4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az 
ingatlan, a 3.1. pontban rögzítetteken kívül a továbbiakban per-, teher- és igénymentes, azon 
harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyilvántartáson kívüli joga, amely a vevő birtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadályozná, 
korlátozná, vagy meghiúsítaná. 

4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók 
módjára behajtható köztartozás nem terheli. Az eladó kijelenti és szavatolja, hogy az ingatlan 
tekintetében környezetszennyezés nem történt. 

4.4. A vevő kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeri, bejárta, megvizsgálta, és általa felmért állapotban, 
az ingatlanról készült ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeretében írja alá jelen adásvételi 
szerződést. 

4.5. Az eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vevőt az ingatlan minden lényeges 
tulajdonságáról tájékoztatta, beleértve az által ismert esetleges rejtett hibákat is. A tájékoztatás 
esetleges elmaradásából eredő minden kár eladót terheli. 

5. 

Az ingatlan vételára, a vételár megfizetése 

5.1. Az ingatlan vételára ,- Ft, melyet 27% általános forgalmi adó terhel, (azaz 
forint + 27% ÁFA). A vételár általános forgalmi adóval növelt összege 

összesen ,-Ft, azaz forint, amely összeg a vevő pályázatában 
ajánlott vételárral azonos. 

5.2. Az ingatlan vételárának megfizetése az alábbiak szerint történik: 

5.2.1. A vevő pályázatának benyújtásakor megfizetett az eladó számlájára 18.000.000,- Ft, azaz 
tizennyolcmillió forint összeget ajánlati biztosíték címén. A szerződő felek úgy rendelkeztek, 
hogy a befizetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímre változtatják, így felek a 
befizetett összeget, bruttó 18.000.000,- Ft összeget foglalónak fogadják el („Foglaló"). Előbbiek 
alapján tehát vevő foglaló jogcímen megfizetett bruttó 18.000.000 Ft összeget eladó részére. 
A Foglaló összege a vételárba beleszámít. Szerződő felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi 
természetével tisztában vannak. Tudják, hogy a szerződés meghiúsulásáért felelős fél az adott 
foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszafizetni. Amennyiben az 

Eladó vevő képviseletében eljáró 
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adásvételi szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyéit mindkét fél, vagy egyik fél sem felelős, 
az adott foglaló a vevőnek visszajár. 

A Foglaló teljes összegének megfizetése az adásvételi szerződés megkötésének feltétele. 
Szerződő felek egybehangzóan rögzítik azt a tényt, hogy a Foglaló teljes összege megfizetésre 
került. 

Tekintettel arra, hogy az ajánlati biztosíték összege a pályázatról való döntés napjával vált az 
ÁFA tv. 59. § (1) bekezdése alapján meghatározott előleggé, eladó a Foglaló összegéről, a 
pályázatról való döntés napjával, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő 
részére. 

5.2.2. Felek rögzítik, hogy vevő a fennmaradó ,-Ft, azaz összegű 
vételár hátralék megfizetésére jelen szerződés aláírásától számított 60 naptári napon belül 
köteles, az eladó K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10403387-00028570 számú bankszámlájára való 
átutalással. Eladó a birtokátruházás napjával, mint teljesítési nappal köteles végszámlát 
kiállítani a bankszámláján történt jóváírást követően vevő, illetőleg az általa megjelölt harmadik 
személy részére. 

6. 

Beépítési kötelezettség 

6.1. A vevő vállalja, hogy az ingatlant a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007. 
(XII. 12.) önkormányzati rendelet (JÓKÉSZ) előírásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési 
kötelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget: 

a) a telekingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez és 

b) a telekingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélyt szerez. 

6.2. Az ingatlan beépítési feltételei: 

Az ingatlan övezeti besorolása: Ll-VIÍI-1 

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

A beépítés százalék, építménymagasság, szintszám, szintterület, stb. tekintetében az Országos 
Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Kormányrendelet, az 5/2015. (II. 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ), és Józsefváros Kerületi 
Építési Szabályzatáról szóló 66/2007. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (JÓKÉSZ) előírásai az 
irányadók. 

7. 

A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésének, illetve késedelmes teljesítésének 
jogkövetkezményei 

7.1. A beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén alkalmazható 
j o gkö vetkezmények: 

Eladó vevő képviseletében eljáró 
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7.1.2. Késedelmi kötbér 

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

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

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

esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft. 

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

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

7.2. Szerződő felek egybehangzóan rögzítik azt a tényt, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhez vevő 
banki garanciaszerződés megkötésével/ közjegyzői bizalmi őrzésbe helyezéssel (a továbbiakban: 
garanciaszerződés) biztosítandó garanciaszerződés nyújtási kötelezettségének eleget tett, a 
Bank/közjegyző által kibocsátott .... számú garanciaszerződés jelen szerződés aláírásával 
egyidejűleg átadásra került az eladó részére. 

A garanciaszerződés összege a jogerős építési engedély megszerzésére a 6.1. pont szerint 
rendelkezésre álló határidő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 15.000.000,- Ft, 
a jogerős használatbavételi engedély megszerzésére a 6.1. pont szerinti rendelkezésre álló 
határidő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000,- Ft. A 
garanciaszerződés az eladó javára lehívásra/átutalásra kerül a jelen szerződésben meghatározott 
késedelem esetén. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén 
időarányosan érvényesíthetők. Felek rögzítik, hogy csak olyan garancia fogadható el, amelyek 
alapján eladó egyoldalú táj ékoztató nyilatkozatával a bank/közj egy ző átutalj a a j elen 
szerződésben meghatározott késedelmi kötbér összegét az eladónak, mindenféle egyéb feltétel 
nélkül. 

8.1 Az eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg külön nyilatkozatban („Bejegyzési engedély") 
feltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy vevő 
tulajdonjoga a 2. pontban meghatározott ingatlan tekintetében a teljes vételár megfizetését 
követően vevő javára 1/1 tulajdoni arányban, vétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésre kerüljön. Eladó a Bejegyzési engedélyt az ellenjegyző ügyvédnél, külön ügyvédi 
letéti szerződés alapján ügyvédi letétbe helyezi, amelyet ellenjegyző ügyvéd minden további 
feltétel kikötése nélkül köteles vevő részére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésére az illetékes 
földhivatali osztálynak benyújtani, amennyiben a teljes vételár eladónak maradéktalanul 
megfizetésre került. 

8. 

Ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre vonatkozó nyilatkozatok 
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8.2. Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy jelen szerződés benyújtásra kerüljön az illetékes földhivatalhoz, 
azonban azzal a feltétellel, hogy Bejegyzési engedély vevőnek történő kiadásáig, azonban 
legfeljebb a jelen szerződésnek a földhivatalba történő benyújtásától számított 6 hónapig, a 
földhivatali eljárás függőben tartását kezdeményezik az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 
CXLI. törvény 47/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint. 

9. 

Az ingatlan birtokának átruházása 

9.1 Az ingatlan birtokának átruházása legkésőbb a Magyar Állam, illetve a Budapest Fővárosi 
Önkormányzat elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatának Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.-hez történő megérkezését, vagy a 3.4 pontban rögzített határidő eredménytelen 
leteltét és a teljes vételár megfizetését, a bérleti szerződések megszüntetését, az ingatlan bérlők 
által történő elhagyását követő 15 munkanapon belül, felek által előzetesen egyeztetett 
időpontban, átadás-átvételi jegyzőkönyvben kerül sor. A birtokátruházás napjáig az ingatlannal 
kapcsolatos költségek az eladót, a birtokátruházás napját követően felmerült költségek pedig a 
vevőt terhelik. Vevő a birtok átvételére köteles és a birtokátruházás időpontjától szedi az ingatlan 
hasznait és viseli azok terheit. 

9.2 Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlan birtokbaadásáig a megkötött bérleti 
szerződéseket felmondja és az ingatlant kiürített állapotban adja át 

10. 

Egyéb rendelkezések 

10.1. Az eladó Magyarország törvényei szerint működő helyi önkormányzat. 

Vevő Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy, ügyletkötési és ingatlanszerzési 
képessége korlátozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezet. Eladó képviselőjének 
eredeti aláírási címpéldánya korábban csatolásra került a Földhivatal részére. 

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

10.3. Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. § (2) bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevő 
feltűnő értékaránytalanságon alapuló esetleges megtámadási jogát. 

10.4. Eljáró ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény rendelkezései szerint 
azonosítási kötelezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a 
szerződésben helyesen kerültek rögzítésre az általuk bemutatott személyi azonosító okmányok 
alapján. 
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Felek jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, 
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a 
szerződéssel együtt kezelje. 

10.5. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tájékoztatását, amely szerint adataikat az információs 
önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezései szerint kizárólag jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás, illetve a 
jogszabályokban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti. 

Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LII1. törvénybe. 

10.6. Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljárási 
díj összeget, 6.600,- Ft földhivatali eljárási illetéket és 1.670,- Ft/fő JÜB eljárási díjat a 
szerződés aláírását megelőzően megfizetett. 

10.7. A szerződő felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés 
megkötésére és aláírására a szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. 

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

10.9. A szerződés felek teljes megállapodását tartalmazza. A felek között a szerződés előtt létrejött 
szóbeli vagy írásbeli megállapodás hatályát veszti. A szerződés módosítása kizárólag írásban 

A szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem jelenti automatikusan a 
szerződés egészének érvénytelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesek az érvénytelen 
rendelkezést ügyleti akaratuknak és a szerződéskötéskor fennálló céljuknak leginkább 
megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni. 

10.10. A szerződő felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illetékes 
földhivatal előtti képviselettel ügyvédet bízzák meg, és 
meghatalmazzák az illetékes földhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyző ügyvéd a 
meghatalmazást elfogadja. 

A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződést elolvasás és egyező értelmezés után, 
mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezőt íiják alá. 

Budapest, 2018 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat eladó megbízásából eljáró 

történhet. 
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Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

képviseli: Bozsik István Péter 
vagyongazdálkodási igazgató 

Eladó V e v ö 

Jelen okiratot... ( ) budapesti ügyvéd készítettem és ellenjegyzett!, Budapest, 2018 

okiratkészítő ügyvéd 

Eladó 
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11. számú melléklet 

ADÁS VÉTELI SZERZŐDÉS 
(tervezet) 

banki hitel felvétele esetén irányadó 

amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 
63-67., adószáma: 15735715-2-42, KSH-száma: 15735715-8411-321-01, képviseli: dr. Kocsis Máté 
polgármester) képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (székhely: 1082 
Budapest, Baross u. 63-67., adószáma: 25292499-2-42, cégjegyzék száma: 01-10-048457; KSH 
száma: 25292499-6832-114-01, képviseli: Bozsik István Péter vagyongazdálkodási igazgató), mint 
eladó (továbbiakban: eladó) 

másrészről 

(székhelye: adószáma: 
cégjegyzékszáma: ; statisztikai számjele: képviseli: 
mint vevő (továbbiakban: vevő) 

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

1. 

Előzmények 

1.1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete .../2018. 
(V.03.) számú határozata alapján kétfordulós, nyilvános pályázatot írt ki Budapest VIII. kerület 
34791 hrsz.-ú, természetben a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 32. szám alatt található 
ingatlan beépítési kötelezettségével történő értékesítésére. 

1.2. A pályázat nyertese a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testület ..../2018. ( ) számú határozata szerint vevő lett. Vevő pályázatában az ingatlan 
lakóépület célra történő beépítését vállalta. 

2. 

A szerződés tárgyát képző ingatlan adatai 

Budapest VIII. kerület Bérkocsis u. 32. 

34791 

kivett beépítetlen terület 
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Telek alapterülete: 

Közmű ellátottsága: 

Terhei: 

773 m" 

összközmüves 

vezetékjog 27 m2 nagyságú területre, az ingatlanon 
jelenleg bérleti joggal terhelt gépkocsi-beálló 
helyek találhatók, az adásvételi szerződésben 
foglaltakon túl per-, teher- és igénymentes. 

3. 

Jognyilatkozat 

3.1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az államnak, valamint az 1991. évi XXXIII. tv. 39. § 
(2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi Önkormányzatnak elővásárlási joga van. 

Jogosult elővásárlási jogával, postai küldemény esetén a küldemény postai feladásának igazolt 
napjától számított 35 napon belül élhet. Amennyiben az elővásárlás jogosultja él jogával, jelen 
szerződés közte és eladó között jön létre. Ez esetben a vevő által befizetett Ft+ 
ÁFA, azaz forint +ÁFA összeget eladó az elővásárlási jogra vonatkozó 
nyilatkozatok kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a vevő Bank 
Zrt által vezetett HUF számú számlájára visszautalja. A 
vevő tudomásul veszi, hogy a befizetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen 
elszámolandó költséget, kártérítést nem fizet. 

Az ELMÜ Hálózati Kft javára 27 m2 nagyságú területre vezetékjog van bejegyezve. Az 
ingatlanon jelenleg bérleti joggal terhelt gépjármű-beálló helyek találhatóak, a bérleti szerződések 
megszüntetését az adásvételi szerződés megkötését követően vállalja az Eladó, a bérleti 
jogviszonyok megszüntetését igazoló okiratok Vevő részére történő bemutatásával, legkésőbb az 
ingatlan birtokbaadásának napjáig. 

3.2. Eladó eladja, vevő megvásárolja 1/1 tulajdoni hányadban a jelen Szerződés 2. pontjában 
meghatározott ingatlant. 

3.3. Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik személy részére történő 
értékesítéséhez a beépítési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájárulása szükséges. Eladó abban 
az esetben adja hozzájárulást a tovább-értékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vállalja a jelen 
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó 
hozzájárulását kérni, eladó vevőn követeli a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. 

Felek rögzítik, hogy eladó hozzájárulása nem szükséges az ingatlan harmadik személy részére 
történő vevő általi tovább-értékesítéséhez, amennyiben az ingatlanra vevő a jogerős használatba 
vételi engedélyt megszerezte, és ezt az eladó felé hitelt érdemlő módon igazolta. 

3.4 Eladó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés aláírását követő 8 naptári napon belül postai 
úton, ajánlott tértivevényes küldeménnyel megküldi a Magyar Állam és a Budapest Fővárosi 
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Önkormányzat részére a jelen szerződést azzal a felhívással, hogy a megküldéstől számított 35 
naptári napon belül nyilatkozzon, hogy kíván-e elővásárlási jogával élni. 

4. 

Jog- és keliékszavatosság 

4.1. Az eladó kijelenti, hogy az ingatlan jelenleg bérleti joggal terhelt, gépkocsi-beálló helyek 
találhatók rajta. 

4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az 
ingatlan, a 3.1. pontban rögzítetteken kívül a továbbiakban per-, teher- és igénymentes, azon 
harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyilvántartáson kívüli joga, amely a vevő birtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadályozná, 
korlátozná, vagy meghiúsítaná. 

4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók 
módjára behajtható köztartozás nem terheli. Az eladó kijelenti és szavatolja, hogy az ingatlan 
tekintetében környezetszennyezés nem történt. 

4.4. A vevő kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeri, bejárta, megvizsgálta, és általa felmért állapotban, 
az ingatlanról készült ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeretében írja alá jelen adásvételi 
szerződést. 

4.5. Az eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vevőt az ingatlan minden lényeges 
tulajdonságáról tájékoztatta, beleértve az által ismert esetleges rejtett hibákat is. A tájékoztatás 
esetleges elmaradásából eredő minden kár eladót terheli. 

5. 

Az ingatlan vételára, a vételár megfizetése 

5.1. Az ingatlan vételára Ft, melyet 27% általános forgalmi adó terhel, (azaz 
forint + 27% ÁFA). A vételár általános forgalmi adóval növelt összege 

összesen ,-Ft, azaz forint, amely összeg a vevő pályázatában 
ajánlott vételárral azonos. 

5.2. Az ingatlan vételárának megfizetése az alábbiak szerint történik: 

5.2.1. A vevő pályázatának benyújtásakor megfizetett az eladó számlájára 18.000.000,- Ft, azaz 
tizennyolcmillió forint összeget ajánlati biztosíték címén. A szerződő felek úgy rendelkeztek, 
hogy a befizetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímre változtatják, így felek a 
befizetett összeget, bruttó 18.000.000,- Ft összeget foglalónak fogadják el („Foglaló"). Előbbiek 
alapján tehát vevő foglaló jogcímen megfizetett bruttó 18.000.000 Ft összeget eladó részére. 
A Foglaló összege a vételárba beleszámít. Szerződő felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi 
természetével tisztában vannak. Tudják, hogy a szerződés meghiúsulásáért felelős fél az adott 
foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszafizetni. Amennyiben az 
adásvételi szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fél, vagy egyik fél sem felelős, 
az adott foglaló a vevőnek visszajár. 
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A Foglaló teljes összegének megfizetése az adásvételi szerződés megkötésének feltétele. 
Szerződő felek egybehangzóan rögzítik azt a tényt, hogy a Foglaló teljes összege megfizetésre 
került. 

Tekintettel arra, hogy az ajánlati biztosíték összege a pályázatról való döntés napjával vált az 
ÁFA tv. 59. § (1) bekezdése alapján meghatározott előleggé, eladó a Foglaló összegéről, a 
pályázatról való döntés napjával, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő 
részére. 

5.2.2. Felek rögzítik, hogy vevő a foglaló összegével csökkentett, a vételár 50 %-ának megfelelő, 
,-Ft, azaz forint vételárrészlet megfizetésére jelen szerződés aláírásától 

számított 60 napon belül köteles az eladó K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10403387-00028570 
számú bankszámlájára történő átutalással. 

Eladó az I. vételárrészlet összegéről a bankszámláján történt jóváírás napjával, mint teljesítési 
nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő részére. 

5.2.3. Felek rögzítik, hogy vevő, az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatok vagy az elővásárlási jog 
gyakorlására vonatkozó határidő eredménytelen elteltére vonatkozó eladói értesítés vevő részére 
történt sikeres kézbesítését követő 45 munkanapon belül köteles a vételár fennmaradó 50 %-át, 
bruttó Ft-ot, azaz forintot („Vételárhátralék") eladó 
K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10403387-00028570 számú bankszámlájára megfizetni abban az 
esetben, ha sem a Magyar Állam, sem a Budapest Fővárosi Önkormányzat nem él a jelen 
szerződés 3.1. pontjában biztosított elővásárlási jogával. Amennyiben a vevő késedelembe esik 
a vételárhátralékkal, eladó póthatáridő kitűzése nélkül jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú 
nyilatkozattal, érdekmúlás bizonyítása nélkül elállni. 

Eladó a Vételár hátralék összegéről a bankszámláján történt jóváírás napjával, mint teljesítési 
nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő részére. Továbbá eladó a birtokátruházás napjával, 
mint teljesítési nappal köteles végszámlát kiállítani vevő részére. 

6. 

Beépítési kötelezettség 

6.1. A vevő vállalja, hogy az ingatlant a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007. 
(XII. 12.) önkormányzati rendelet (JÓKÉSZ) előírásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési 
kötelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget 
a) az ingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül megszerzi az építésére vonatkozó jogerős 

építési engedélyt és 
b) az ingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül megszerzi a jogerős használatbavételi 

engedélyt. 

6.2. Az ingatlan beépítési feltételei: 

Az ingatlan övezeti besorolása: Ll-VIII-1 

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

A beépítés százalék, építménymagasság, szintszám, szintterület, stb. tekintetében az Országos 
Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) 
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Kormányrendelet, az 5/2015. (II. 16.) Főv. KGY. Rendelet (BFRSZ), és JózsefVáros Kerületi 
Építési Szabályzatáról szóló 66/2007. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (JÓKÉSZ) előírásai az 
irányadók. 

7. 

A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésének, illetve késedelmes teljesítésének 
j ogkövetkezményei 

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

7.1.2. Késedelmi kötbér 

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

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

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

esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft. 

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

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

7.2. Szerződő felek egybehangzóan rögzítik azt a tényt, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhez vevő 
banki garanciaszerződés megkötésével/ közjegyzői bizalmi őrzésbe helyezéssel (a továbbiakban: 
garanciaszerződés) biztosítandó garanciaszerződés nyújtási kötelezettségének eleget tett, a 
Bank/közjegyző által kibocsátott .... számú garanciaszerződés jelen szerződés aláírásával 
egyidejűleg átadásra került az eladó részére. 

A garanciaszerződés összege a jogerős építési engedély megszerzésére a 6.1. pont szerint 
rendelkezésre álló határidő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 15.000.000,- Ft, 
a jogerős használatbavételi engedély megszerzésére a 6.1. pont szerinti rendelkezésre álló 
határidő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000,- Ft. A 
garanciaszerződés az eladó javára lehívásra/átutalásra kerül a jelen szerződésben meghatározott 
késedelem esetén. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén 
időarányosan érvényesíthetők. Felek rögzítik, hogy csak olyan garancia fogadható el, amelyek 
alapján eladó egyoldalú tájékoztató nyilatkozatával a bank/közjegyző átutalja a jelen 
szerződésben meghatározott késedelmi kötbér összegét az eladónak, mindenféle egyéb feltétel 
nélkül. 

8. 

Ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre vonatkozó nyilatkozatok 
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8.1 Az eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg külön nyilatkozatban („Bejegyzési engedély") 
feltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy vevő 
tulajdonjoga a 2. pontban meghatározott ingatlan tekintetében a teljes vételár megfizetését 
követően vevő javára 1/1 tulajdoni arányban, vétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésre kerüljön. Eladó a Bejegyzési engedélyt az ellenjegyző ügyvédnél, külön ügyvédi 
letéti szerződés alapján ügyvédi letétbe helyezi, amelyet ellenjegyző ügyvéd minden további 
feltétel kikötése nélkül köteles vevő részére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésére az illetékes 
földhivatali osztálynak benyújtani, amennyiben a teljes vételár eladónak maradéktalanul 
megfizetésre került. 

8.2. Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy jelen szerződés benyújtásra kerüljön az illetékes földhivatalhoz, 
azonban azzal a feltétellel, hogy Bejegyzési engedély vevőnek történő kiadásáig, azonban 
legfeljebb a jelen szerződésnek a földhivatalba történő benyújtásától számított 6 hónapig, a 
földhivatali eljárás függőben tartását kezdeményezik az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 
CXLI. törvény 47/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint. 

9. 

Az ingatlan birtokának átruházása 

9.1 Az ingatlan birtokának átruházására legkésőbb a Magyar Állam, illetve a Budapest Fővárosi 
Önkormányzat elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatának Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.-hez történő megérkezését, vagy a 3.4 pontban rögzített határidő eredménytelen 
leteltét és a teljes vételár megfizetését, a bérleti szerződések megszüntetését, az ingatlan bérlők 
által történő elhagyását követő 15 munkanapon belül, felek által előzetesen egyeztetett 
időpontban, átadás-átvételi jegyzőkönyvben kerül sor. A birtokátruházás napjáig az ingatlannal 
kapcsolatos költségek az eladót, a birtokátruházás napját követően felmerült költségek pedig a 
vevőt terhelik. Vevő a birtok átvételére köteles és a birtokátruházás időpontjától szedi az ingatlan 
hasznait és viseli azok terheit. 

9.2 Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlan birtokbaadásáig a megkötött bérleti 
szerződéseket felmondja és az ingatlant kiürített állapotban adja át. 

10. 

Egyéb rendelkezések 

10.1. Az eladó Magyarország törvényei szerint működő helyi önkormányzat. 

Vevő Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy, ügyletkötési és ingatlanszerzési 
képessége korlátozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezet. Eladó képviselőjének aláírási 
címpéldánya korábban csatolásra került a Földhivatal részére. 

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

Eladó vevő képviseletében eljáró 

iigyvéd 
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10.3. Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. § (2) bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevő 
feltűnő értékaránytalanságon alapuló esetleges megtámadási jogát. 

10.4. Eljáró ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény rendelkezései szerint 
azonosítási kötelezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a 
szerződésben helyesen kerültek rögzítésre az általuk bemutatott személyi azonosító okmányok 
alapján. 

Felek jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, 
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a 
szerződéssel együtt kezelje. 

10.5. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tájékoztatását, amely szerint adataikat az információs 
önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezései szerint kizárólag jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás, illetve a 
jogszabályokban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti. 

Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvénybe. 

10.6. Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljárási 
díj összeget, 6.600,- Ft földhivatali eljárási illetéket és 1.670,- Ft/fő JÜB eljárási díjat a 
szerződés aláírását megelőzően megfizetett. 

10.7. A szerződő felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés 
megkötésére és aláírására a szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. 

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

10.9. A szerződés felek teljes megállapodását tartalmazza. A felek között a szerződés előtt létrejött 
szóbeli vagy írásbeli megállapodás hatályát veszti. A szerződés módosítása kizárólag írásban 

A szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem jelenti automatikusan a 
szerződés egészének érvénytelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesek az érvénytelen 
rendelkezést ügyleti akaratuknak és a szerződéskötéskor fennálló céljuknak leginkább 
megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni. 

10.10. A szerződő felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illetékes 
földhivatal előtti képviselettel ügyvédet bízzák meg, és 
meghatalmazzák az illetékes földhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyző ügyvéd a 
meghatalmazást elfogadja. 

A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződést elolvasás és egyező értelmezés után, 
mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezőt íiják alá. 

Budapest, 2018 

történhet. 

Eladó vevő képviseletében eljáró 

ügyvéd 
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Önkormányzat eladó megbízásából eljáró 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
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12. számú melléklet 

„Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u 32. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

Adásvételi szerződést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat 

Alulírott (név) 
mint a (társaság neve) vezető 
tisztségviselője jelen pályázatban található adásvételi szerződéshez /az alábbi módosítási 
javaslatokat teszem / nem teszek módosítási javaslatot* 

1 

2 

Alulírott (név) 
mint a (társaság neve) vezető 
tisztségviselője nyilatkozom, hogy pályázati felhívás mellékletét képező adásvételi szerződés 
tervezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok 
kiíró általi elutasítása esetén is fenntartom ajánlatomat. 

Budapest, 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

A *-gal jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó 
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13. számú melléklet 

Összefoglaló a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeiről, tájékoztatás az 
átlátható szervezet fogalmáról 

Az ajánlatot a társaság képviselője minden oldalon kézjegyével köteles ellátni. 

Az ajánlatnak folyamatos sorszámozással kell rendelkeznie. 

A borítékon nem szerepelhet a benyújtóra vonatkozó jelzés. 

Az ajánlatot két példányban, külön lezárt borítékban kell benyújtani, az egyik példányon feltüntetve az 
„Eredeti példány", a másikon a „Másolati példány" szöveget. 

A borítékon a következő szöveget kell és lehet feltüntetni: „Budapest VIII., Bérkocsis u. 32. szám 
alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

Az ajánlatot sértetlen borítékban kell benyújtani, sérült, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át. 

Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az eredeti igazolást kell csatolni az ajánlathoz. 

Az ajánlati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beírni: ajánlati biztosíték 
Bérkocsis u. 32. 

Az ajánlat tartalmát a következő sorrendben kéljük összefűzni: 

1. Jelentkezési lap 

2. Ajánlati összesítő 

3. Eredeti, 30 napnál nem régebbi cégkivonat 

4. Eredeti aláírási címpéldány 

5. A Pp. előírásai szerinti bizonyító erejű meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot nem a cég 
képviselője írja alá 

6. Pályázati dokumentáció megvásárlásáról szóló bevételi pénztárbizonylat másolata 

7. Ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolás másolata 

8. Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 

9. Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességről, 
ajánlati kötöttségről 

10. Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásról; Kiíróval szemben fennálló 
tartozásról 

11. NAV igazolása 

12. Helyi adóigazolás (beszerezhető: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
1082 Budapest, Baross u. 63-67.) 

13. Kiíróval, bonyolítóval szemben fennálló tartozás igazolása (beszerezhető: Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. 1084 Budapest, Őr u. 8., és Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Ügyosztály 1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. em.) 

14. Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságról 

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról 

16. Nyilatkozat átlátható szervezetről 

17. Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok 
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Átlátható szervezet: 

A 2011. évi CXCVI. tv. 3. § rendelkezései alapján átlátható szervezet: 

1. átlátható szervezet: 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, 
a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a 
helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi 
szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett 
nyilvánosan működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

a) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van; 

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

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének 
megválasztására és visszahívására, vagy 

b) a jogi személy más tagjaival vagy részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül 
rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával; 

3. § (2) Az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a 
szerződő félnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia keli. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján 
kötött szerződés semmis. 





Avantlmmo Mérnöki és igazságügyi Szakértői Kft. T: 06-30/908-1995 
1031 Budapest, Városfal kőz 5. e-mail: avantimmo@t-oniine.hu 

INGATLANFORGALMI SZAKVÉLEMÉNY 
a Budapest VIII. Bérkocsis u. 32. 

34791 hrsz alatti kivett beépítetlen területről 

Budapest, 2018. március 14. 
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ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY 

A kívüljegyzett kivett beépítetlen terület forgalmi értékét a fordulónapon, az alábbiak szerint 
állapítottuk meg: 

hesoroiás: Csarnok neqved 
Építési övezet L1-VI11-1 

Telek mérete összesen m2 773 

Fajtagos forgalmi érték nettó Ft/m2 221 893 

Forgalmi érték súlyozott átlaga, kerekítve, nettó Ft 171 520 000 

Áfa 27 % Ft 46 310 400 

Forgalmi érték bruttó Ft 217 830 400 

XlZít 

Bártfal László 
oki. ü. mérnök 

ingatlanforgalmi igazságügyi szakértő 

Budapest VIII. Bérkocsis u. 32. 34791 hrsz 
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1. Előzmények 

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. megbízási szerződése alapján az Avantlmmo 
Mérnöki és Igazságügyi Szakértői Kft. elkészítette a kívüljegyzett ingatlan forgalmi érték-
becslését. 

2. Alapelvek, feltételek 

- A megbízók által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságát és teljességét nem vitattuk. 
- Az átadott adatok rögzítésén túl jogi természetű vizsgálat nem történt. 
- A vizsgálat során az ingatlant szemrevételezéssel minősítettük, más jellegű, invazív, stati-
kai diagnosztikai vizsgálat nem történt. 
- Potenciálisan veszélyes körülmények, anyagok előfordulását nem rögzítettük, ezekért, illet-
ve a felfedezésükhöz szükséges szakértelemért nem viselünk felelősséget, 
- A forgalmi érték meghatározásánál az ingatlan egészben történő értékesítését tételeztük 
fel. Az ingatlant tehermentes, birtokba vehető állapotban értékeltük. 
- A szakvélemény kizárólag az 1. pontban leírt célra készült, bármely egyéb célra történő 
felhasználása nem engedélyezett. 
- A szakvéleményben szereplő érték mindig egy adott időpontra -a fordulónapra- vonatkozik, 
mert az érték nagysága folyamatosan változik. A befektetők és tulajdonosok az adott va-
gyontárgyat, a gazdasági, politikai, jogi környezet változását és az ezekkel összefüggő koc-
kázatot minden időpontban, újabb információk birtokában másként ítélik meg. Az értékbecs-
lés változatlan feltételek mellett 180 napig használható fel. 
- Minden adat és tény, ami a szakvéleményben szerepel, legjobb tudomásunk szerint helytál-
ló és pontos. Felkutatásuk során az elvárható gondossággal jártunk ei, de nem vállalunk 
felelősséget olyan adat, vélemény vagy becslés pontosságáért, amit mások adtak át ré-
szünkre. 
- A szakvélemény kizárólag a megbízó részére készült, illetéktelenek semmilyen formában 
nem használhatják fel. Nem hozhatók nyilvánosságra sem a dokumentum részei, sem egé-
sze a készítő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. A szakvélemény a szerzői jogról szóló 
1999. évi LXXVL törvény szerint szerzői jogi védelemben részesülő szellemi alkotás. 
3. Tanúsítvány 

A szakvélemény készítője tanúsítja, hogy az általa tett megállapítások igazak, és helytállóak, 
a megbízott független, és díjazása nem függ a megállapított értéktől. A véleményben foglalt 
elemzéseket, véleményalkotásokat a korlátozó feltételek határolják be. 

4. Az ingatlan leírása 

4.1. Az ingatlan környezete 

Az ingatlan természetben a kívüljegyzett címen, a Bérkocsis u. és a Fecske u. sarkán, belte-
rületen található. A környezet többnyire régi építésű, társas lakóházakkal beépített. Az úttest 
és a járda az ingatlan előtt szilárd aszfalt burkolatú. Az utcában vízvezeték, csatorna, elekt-
romos és gázvezeték van. Csapadékvíz-elvezetésre egyesített vízelvezető rendszer szolgál. 
A tömegközlekedési eszközök megállója 5 percen belül elérhető. Személygépkocsival par-
kolni az ingatlan területén és előtte, az utcán lehet. 
Élelmiszer alapellátást szolgáló bevásárlási lehetőség gyalogosan, 5 percen belül, közintéz-
mények, szolgáltatások, piac, bevásárlóközpont tömegközlekedési jármüvekkel 5 percen 
belül elérhető. A környezeti terhelés és a levegőszennyeződés közepes, a közbiztonsági 
helyzet a környék átlagának megfelelő. 
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4.2. A telek leírása 

Helyrajzi szám 34791 
Megnevezés Kivett beépítetlen terület 
Tulajdonos Bp. VIII. Józsefvárosi önkormányzat 1/1 

Telek területe 773 m2 

Övezeti besorolás L1-VÍIM lakóövezet 

A mellékelt övezeti besorolás szerint alakították ki a tárgyi telket. A saroktelek jó oldalarányú, 
hossztengelyének tájolása megközelítőleg K-Ny-i, felszíne sík. Jelenleg gépkocsi parkoló-
ként hasznosítják, felszínét murvával borították. A Bérkocsis és a Fecske u-i oldalon acél 
oszlopokon álló drótháló, az É-i oldalán zsalukö kerítés és épület, a Ny-i oldalon régi építésű 
lakóház tűzfala határolja. A Fecske u, felől kétszárnyú gépkocsi- és gyalogos bejárati kapuja 
van. A határoló kerítések épületek feltételezhetően a jogi birtokhatáron állnak. 
Az utcában minden közmű alapvezeték (elektromos áram, vezetékes víz, csatorna, gázveze-
ték) megtalálható. A telken közmű bekötések nem láthatók, mérőórák nincsenek. 
A telek 1/1 önkormányzati tulajdonban van, tulajdonviszonya rendezett. Az ingatlan-
nyilvántartásba be nem jegyzett egyéb jogokról és tényekről nincs tudomásunk. 

A Józsefváros Kerületi Építési Szabályzat (JóKÉSZ) szóló 66/2007. (XII. 12.) ök. számú ren-
delet előírásai szerint az ingatlan övezeti besorolása L1-VIIM, 

Beépítést mód: zártsoros, a saroktelek megengedett legnagyobb beépítése 75 %, szintterü-
leti mutatója 4,50 m2/m2, terepszint alatti beépítés mértéke mélygarázs esetén 100 %, legki-
sebb építménymagassága 16,0 m, legnagyobb építménymagassága 23,0 m. A szabályozási 
terven Pm=19 m szerepel. A földszinti beépítés mértéke teremgarázs, intézményi, kereske-
delmi funkció létesítése, illetve ezek vegyes alkalmazása esetén elérheti a 100 %-ot. A kerü-
leti új építésű lakóházak egy része kétszintes mélygarázzsal épül. 
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5. Értékképzés 

5.1. Az ingatlan értékelésének módszere 

Az Állóeszköz Értékelők Európai Csoportja (TEGOVA) ajánlása alapján az ingatlan jellegére 
való tekintettel a forgalmi értéket összehasonlító és maradványérték módszerrel is meghatá-
roztuk Figyelembe vettük a 25/1997. (VIII. 1.) PM, az 54/1997. (VIII. 1.) FM sz. rendelet és 
az European Valuation Standards (EVS) 2016. évi értékelési szabvány módszertani előírása-
it. 
Az ingatlanok értékelése összetett feladat. Ezért helyszíni szemlét tartottunk, fényképeket 
készítettünk, szóbeli tájékoztatást kaptunk, környezettanulmányt végeztünk, és az önkor-
mányzatnál informálódtunk. A forgalmi érték megállapításához felhasználtuk a KSH, a NAV 
Illetékhivatali, a nyomtatott és az elektronikus szaksajtóban fellelhető, valamint a más szak-
cégek által rendelkezésünkre bocsátott árakat, és az Avant.lmmo ® Kft. adatbázisának infor-
mációit. 
Az Angol Királyi Vagyonértékelők szövetsége (RICS) szerint az OMV (Open Markét Value) 
azaz a nyílt piaci érték az, az ár, amely összegért egy vagyontárgyban való érdekeltség mél-
tányosan, magánjogi szerződés keretében készpénzért a legnagyobb valószínűséggel elad-
ható. A pontos ár csak versenyeztetéssel állapítható meg. 

Feltételei: 

- Az eladó hajlandó az eladásra. 
- Az adásvételi tárgyalások lebonyolításához figyelembe véve a vagyontárgy jellegét, és a 
piaci helyzetet, ésszerű hosszúságú időtartam áll rendelkezésre. 
- A tárgyalás időszakában az érték nem változik. 
- A vagyontárgy szabadon kerül piacra, meghirdetése megfelelő nyilvánossággal történik, 
- Általánostól eltérő speciális vevői külön ajánlatot nem veszünk figyelembe. 

Értékmódosító tényezők 

Értéknövelő tényezők Sarok telek, kedvező beépíthetőség 
A József körút közelsége 
Rendezett sík terület 
A környéken nincs hasonló építési telek 
Jó! bérbe adható lakások és üzletek 

Értékcsökkentő tényezők Az építési telkek iránti kereslet csökkent 
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5.2. Telek érték meghatározása összehasonlító adatok alapján 

1 Értékelendő 1 2 3 4 

2 
VIII- Bérkocsis u VjiL Lujza u Vili J6zsef u VW Tomou. 

Vili Kará-
csony S u 

3 Gazdasági tényezők 
4 Ár (Ft) 189 000 000 220 000 000 400 000 000 270 000 000 

5 Információ forrás Ifigatían.Com Ingatlan.Com Ingatlan. Com Ingaílan.Com 

fi Inqatian alapterülete ( m ^ 773 901 864 1 864 1 280 

7 Fajlaqos ár nettó (Ft/m2) 222 482 209 767 254 630 214 592 210 938 

fi Inqatian jellege Építési telek Építési telek Építési telek Építési telek építési telek 

9 Az ár jel lege Ajánlat Ajánlat Ajánlat Ajánlat 

m Korrekciós tényező 0,95 0,95 0 ,95 0,95 

11 Tulajdonjogi viszony Tulajdon Tulajdon Tulajdon Tulajdon 

1? Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00 

13 Terhek (szolgalom, használat) nincs nincs nincs nincs 

1 4 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00 

15 Eladás/ajánlat időpontja 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 

16 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00 

17 Korrigált ár 179 550 000 209 000 000 380 000 000 256 500 000 

18 Korrigált egységár (Ft/m') 211 358 199 279 241 898 2 0 3 863 200 391 

19 Helyszíni tényezők 
? 0 Megközelí thetőség, lokáció rosszabb ua. ua. ua. 

?1 Korrekciós tényező 1,05 1,00 1 ,00 1,00 

?? Elhelyezkedés az utcán belül rosszabb ua. ua. ua. 

7 3 Korrekciós tényező 1,10 1,00 1,00 1,00 

? 4 Infrastruktúra, közművek az utcán ua. ua. ua. ua. 

? 5 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00 

? 6 infrastruktúra, közmüvek a te lken ua. ua. ua. ua. 

? 7 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00 

? 8 Kerítés Van ua. ua. ua. ua. 

? 9 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00 

3 0 Korrigált egységár (Ft/m ) 219 080 230 167 241 898 2 0 3 863 200 391 

3 1 Eladhatósági tényezők 
3? Piacképesség rosszabb ua. ua. ua. 

3 3 Korrekciós tényező 1,03 1,00 1,00 1,00 

34 Használhatóság, funkció, oldalarány rosszabb ua. ua. ua. 

3 5 Korrekciós tényező 1,05 1,00 1,00 1,00 

3 6 Felszín, lejtés ua. ua. ua. ua. 

3 7 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00 

3 8 Panoráma Nincs ua. ua. ua. ua. 

3 9 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00 

4 0 Építési előírások, kötöttségek Saroktelek rosszabb rosszabb rosszabb rosszabb 

4 1 Korrekciós tényező 1,02 1,02 1,02 1,02 

4 ? Növényzet ua. ua. ua. ua. 

4 3 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00 

4 4 Fajlagos forgalmi érték nettó (Ft/m4) 228 245 253 904 246 736 207 940 204 398 

4 5 Számított forgalmi érték, nettó Ft 176 433 060 

4 6 Kerekített forgalmi érték nettó Ft 176 430 000 

4 7 Áfa 27 % Ft 47 6 3 6 100 

4 8 Forgalmi érték bruttó Ft 224 0 6 6 1 0 0 
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5.3. Telek érték meghatározása maradványérték módszerrel 

1 Értékesítési ár nettó Ft 
2 Területek m2 Fajlagos ár Ft/m2 Eladási ár Ft 

3 Telek területe m2 773 

4 Rftépithető % 75% 

5 Bruttó építmény terület egy szinten m2 580 

6 Nettó építmény terület eqv szinten m2 493 

7 Nem értékesíthető közős területek 15 % 74 

8 Színtszám 
Földszint + 4 emelet + 

tetőtér 

9 Értékesíthető terület lakások 2 011 595 000 1 196 290 935 

10 Lakás db, átlag 50,0 m2 40 

11 Üzlet értékesíthető alapterület m2 419 600 000 251 321 625 

12 Értékesíthető területek összesen m2 2 429 

13 Teremqarázs hely db 33 

14 Teremaarázs hely Ft/db 2 800 000 91 987 000 

15 Terasz, loqqia 3,0 m 2 / lakás 121 200 000 24 126 876 

16 Felszíni parkoló db 10 800 000 8 000 000 

17 összes bevétel nettó Ft 1 571 726 436 

18 I Építési költségek nettó rt 
19 Épített területek m2 Fajlagos ár Ft/m Építési ktg. Ft 

20 Bruttó építmény terület felépítmény m2 3 479 210 000 730 485 000 

21 Teremgarázs hely db 33 1 500 000 49 278 750 

22 Erkély, terasz m2 121 38 000 4 584 106 

23 Felszíni parkoló db 10 200 000 2 000 000 

24 Építési köitséq összesen nettó Ft 786 $47 856 

25 Haszon % 42% 330 266 100 

26 Közművek díja Ft 4 % 31 453 914 

27 Műszaki ellenőri és szakértői díjak Ft 4% 31 453 914 

28 Tervezési dijak Ft 4 % 31 453 914 

29 Beruházási tartalék Ft 10% 78 634 786 

30 Kamatok az építkezés teljes idejére 15% 117 952 178 

31 Járulékos köttséqek és haszon Ft 621 214 807 

32 összes költség nettó Ft 1 407 562 663 

33 Maradványérték nettó Ft 164 163 773 

34 Telek fajlagos nettó értéke Ft/m2 212 372 

1 
| Maradványérték módszerrel meghatároztuk a maximálisan felépíthető épület bruttó és nettó 
1 alapterületét, a kialakítható teremgarázs helyek, lakások és üzletek méretét. Ezek nettó be-
| kerülési költségét levontuk az értékesíthető területek nettó eladási árából. A különbség a 
1 telek nettó maradványértéke. 
j A szintterület! mutató alapján 3.479 m2 építhető be. 

j 
| 

I 
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5.4. Súlyozott átlag számítás 
- • . • - • ———'• 

Forgalmi érték számítása Ft 
Összehasonlító árak (60%) nettó Ft 176 430 000 
Maradványérték (40%) nettó Ft 164 163 773 

Telek mérete m2 773 

Fajlaqos forqalmi érték átlaga nettó Ft/m2 221 893 

Súlyozott forqalmi érték, számított nettó Ft 171 523 509 
Súlyozott forqalmi érték átlaga kerekítve nettó Ft 171 520 000 
Áfa 27 % Ft 46 310 400 

Bruttó Ft 217 830 400 

A súlyozott átlag számításánál az összehasonlító árak alapján számított forgalmi értéket 
60 %-kal, a maradványérték alapján számított értéket 40%~os súlyozással vettük figyelembe. 
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BUDAPEST FŐVÁROS V!it. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

66/2007.ÍXII.12.) RENDELETE 
JÓZSEFVÁROS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (JÓKÉSZ) 0 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában, valamint az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján megalkotja Budapest Józsefváros Kerületi Építési Szabály-
zatát (továbbiakban JÓKÉSZ). 

L1-VIII jelű zártsorú beépítésű, nagyvárosias lakóterület építési övezeteinek részletes 
előírásai § 

(1) Az L1 -VIII jelű építési övezetek területén 
a) Az épületek földszinti beépítési mértéke - teremgarázs, intézményi, kereskedelmi 

funkció létesítése, illetve ezek vegyes alkalmazása esetén - az L1-VIII-5 kivételé-
vel - elérheti a 100%-ot 

b) A felső szintek beépítési mértéke, a már meglévő épületek utólagos udvarlefedése 
esetének kivételével - nem haladhatja meg az előírt beépítési mértéket. 

c)1 Az építési övezet területén létesítendő új lakóházban kiskereskedelmi rendeltetési 
egység csak az épület pinceszintjén, földszintjén, valamint első emeletén alakítha-
tó ki, a bruttó kereskedelmi célú szintterület legfeljebb 1.000 m2 lehet. 

d) Az övezetekben létesíthető, lakófunkciót nem tartalmazó közintézményi és szállás-
jellegü intézmények épületeinek beépítési mértéke az 1. számú táblázatban meg-
határozott mértéktől eltérő lehet, földszinti beépítés elérheti a 100%-ot, földszint 
fölötti beépítés elérheti a 80 %-ot, az L1-VIII-5 jelű építési Övezet kivételével. 

e)2 Meglévő tetőtér - kizárólag a meglévő tetősíkok megtartásával - beépíthető, de az 
ingatlan beépítése az 5,0-ös szintterületi mutató értékét nem haladhatja meg. 

f)3 alapfokú önkormányzati feladatokat ellátó intézmények esetén az építménymagasság 
1. számú táblázat szerinti legkisebb értékének legalább 6,00 méternek kell lenni. A 
csatlakozásnál az illeszkedés szabályait kell alkalmazni. 

0 Egységes szerkezetben a 12/2008. (111.18) sz. önk. rendelettel, 
MÓDOSÍTOTTA ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALTA A 35/2008.(VÍ,18.) ÖNK. RENDELET 
Egységes szerkezetben a 46/2008.(IX. 12.) öixk. rendelettel, a 4 5/2009.(X1,1.21.) rendelettel, a 36/2010.(iX. 10/) 
rendelettel, az 50/2011. (IX. 19.) önk. rendelettel, a 40/2012.(Vlf.26.) rendelettel, a 63/2012. (XI.23.) önk. rende-
lettel, a 68/2012.(XI1.07.) önk. rendelettel, a 27/2013. (Ví.13.) számú rendelettel, a 38/2013. (Víl. 25.) sz. önk 
rendelettel továbbá az 50/2013. (XIÍ. 05.) számú rendelettel, hatályos 20i 3. december 5-től, továbbá a 18/2014. 
(VI. 12.) sz. önk. rendelettel, hatályos 2014. jűnius 12-töl, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkal-
mazni keli, továbbá a 42/2014. (XI. 13.) sz, önk. rendelettel, hatályos 2014. november 20-tól. Továbbá a 48/2014. 
(XIÍ.05.) önk. rendelettel, hatályos 2014. december 5-től, a 15/2015.(111.31.) önk. rendelettel, a 43/2015.(X.22.) 
önk. rendelettel, az 55/2015.(XÍU0.) önk. rendelettel, az 5/2016.(11.11.) önk. rendelettel, a29/2016. (Xi. 17.) ör-
tel, 
1 Módosította a 15/2015.(111.31.) önk. rendelet 10, §, hatályos 2015. április 3~tól. 
2 Megállapította az 50/2011. (DC.19.) önk. rendelet 12.§ (1) bekezdése, hatályba lép 201I.10.19-én 
3 Módosította a 48/2014. (XÍL05.) önk. rendelet 9. § (1) bekezdése, hatályos 2014. december 5-íőL 
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(2)' Az építési övezetek területén a telkek és az építmények kialakítására vonatkozó para-
métereket a 1. számú táblázat tartalmazza. 

1. sz. táblázat 
Az építési 

övezet 
jele 

a telek megengedett 
az épület megen-

gedett 

L1 

be
ép

íté
si

 m
ód

 

legkise 
kit 

bb kíaia-
ható 

legnagyobb 
legki-
sebb 

legki-
sebb 

legna-
gyobb 

L1 

be
ép

íté
si

 m
ód

 

terüle-
te 

széles-
sége 

beépí-
tési 

mérté-
ke 

szintterü-
leti muta-

tója 

terep-
szint 
alatti 

beépí-
tési 

mértéke 

zöldfelü-
leti mér-

téke 

építménymagas-
sága 

L1 

be
ép

íté
si

 m
ód

 

m2 m % m2/ m2 % % m 

L.1 -VI11-1 Z 500 18 
65 

S 75 
4,00 

s 4,50 
85 

100m 
15 
0EU 16,0 23,0 

L1-VIM-2 Z 500 18 
60 

s 75 
3,50 

s 4,00 
85 

100[1] 
15 
0í ii 16,0 23,0 

L1 -VIII-3 2 500 18 
60 

S 75 
3,50 

s 4,00" 
85 

100t1J 
15 
0ni 14,0 19,5 

L1-VIII-4 Z 500 18 
60 
s70 

3,50 
S 4,00 

80 
100111 

20 
0ÍU 12,5 16,0 

L1-VIH-5 Z 500 18 
50 

S 75 
3,50 

s 4,00 
70 20 12,5 19,5 

L1-VIH-6 Z 500 -
65 

s 80 
4,50 

s 5,00 
85 

100113 
15 
( f ] 16,0 25,0 

L1-VIII-7 Z 500 -

65 
s 80 

4,50 
S 5,00 

85 
100m 

15 
0[1) 16,0 25,0 

s saroktelek esetén 
mélygarázs létesítése esetén 
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Bérkocsis u-l oldal 

Fecske u-i oldal 

Fecske u-i kapubejárat 
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Pályázati felhívás 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Képviselő-testület /2018. (V.03.) 
számú határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet a Budapest VIII. kerület, József utca 14. szám 
alatti, 34902 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére. 

1. A pályázati felhívás közzététele 

A pályázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabályzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Bonyolító 
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a 
Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes 
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon teszi közzé. 

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélkül visszavonni, 
és erről köteles hirdetményt kifüggeszteni. A versenyeztetési eljárás visszavonása esetén -
amennyiben a dokumentációt az ajánlattevő ellenélték fejében kapta meg - a Kiíró köteles az 
ellenértéket visszafizetni. A pályázati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más 
esetben nem fizeti vissza. 

2. A pályázati kiírás adatai 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1082 
Budapest, Baross u. 63-67.) 

nyilvános, kétfordulós pályázat 

tulajdonjog átruházás (elidegenítés) 

A pályázati dokumentáció rendelkezésre 50.000,- Ft + ÁFA 
bocsátása: 

Az ingatlan minimális vételára: 444.329.600,- Ft 

Az ajánlati biztosíték összege: 45.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosíték befizetése 
csak magyar forintban teljesíthető, értékpapírral, 
garanciaszerződéssel, zálogtárggyal nem 
helyettesíthető. 

Az ajánlati biztosíték befizetésének módja, átutalás, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
számlaszám: Zrt. K&H Banknál vezetett 10403387-00028859-

00000006 számú számlájára 

A pályázattal érintett ingatlan megtekinthető: 2018.05.04. és 2018.06.03. között előzetes 
időpont egyeztetés alapján. Időpont egyeztetése a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Elidegenítési Irodáján lehetséges (1084 
Budapest, Őr u. 8., Tel.: 06-1-216-6961/106 
mellék) 

A pályázat kiírója: 

A pályázat Bonyolítója: 

A pályázat jellege: 

A pályázat célja: 



Az ajánlati biztosíték beérkezésének 
határideje: 

A pályázatok leadásának határideje: 

A pályázatok leadásának helye: 

A pályázatok bontásának időpontja: 

A pályázatok bontásának helye: 

A pályázat eredményét megállapító szervezet: 

A pályázat elbírálásának határideje és a 
várható eredményhirdetés: 

A pályázati eljárás nyelve: 

A pályázattal kapcsolatban további 
információ kérhető: 

3. A pályázattal érintett ingatlan: 

Címe: 

Helyrajzi száma: 

Megnevezése: 

Alapterülete: 

Közmű ellátottsága: 

Terhei: 

2018.05.25. 24°° óra. Az ajánlati biztosítéknak a 
megjelölt határidőig a bankszámlára meg kell 
érkeznie. 

2018.06.04. 10°° óra. 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 1084 
Budapest, Őru. 8.1. em. Elidegenítési Iroda. 

2018.06.04. 1030 óra. 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 1084 
Budapest, Őr u. 8. I. em. Elidegenítési Iroda. Az 
ajánlattevők a pályázatok bontásán jelen 
lehetnek. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros 
Önkormányzat Képviselő-testülete vagy 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága, a 
66/2012. (XII. 13) önkormányzati rendeletben 
meghatározottak szerint. 

2018.08.02. 

magyar 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Elidegenítési Irodáján 

Tel.: 06-1-216-6961 

Budapest VIII. kerület, József u. 14. 

34902 

kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 

2.446 m2 

összközműves 

4 + 16 m2 nagyságú területre az ELMŰ Hálózati 
Kft javára vezetékjog került bejegyzésre az 
ingatlan-nyilvántartásba; az ingatlan jelenleg több 
bérleti joggal terhelt; az ingatlan területén található 
egy transzformátorállomás; a Magyar Államnak és 
Budapest Főváros Önkormányzatának elővásárlási 
joga van; az ingatlan egyebekben per-, teher- és 
igénymentes. 
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Az ingatlanra vonatkozó részletes adatokat a pályázati kiírás mellékletét képező ingatlanforgalmi 
szakvélemény tartalmazza. Az ingatlan övezeti besorolása: Ll-VIII-1. 

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI törvény 14. § (2) bekezdése alapján a Magyar Államot 
minden elővásárlási jog jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog 
gyakorlására a Magyar Állam részére fennálló határidő az elővásárlási jog gyakorlására felhívó 
értesítés postára adásának napjától számított 35 nap. 

az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. 
évi XXXIII. tv. 39. § (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi Önkormányzatnak elővásárlási 
joga van. 

az ingatlanon található egy transzformátorállomás, melyre jelenleg az ELMŰ-ÉMÁSZ 
Energiaszolgáltató Zrt. bérleti szerződéssel rendelkezik. Az ELMŰ Hálózati Kft. nyilatkozata 
alapján, az építkezés során egy ideiglenes transzformátorállomást kell telepíteni a területen folyó 
munkálatok idejére, az építkezés befejeztével az új épületbe kell visszahelyezni azzal, hogy az 
ideiglenes kihelyezésre is vezetékjog szükséges. Az ideiglenes állapotra üzemeltetési 
megállapodást kell kötni. A transzformátorállomás ideiglenes áthelyezésével kapcsolatos 
költségeket (tervezési, kivitelezési költségek, járulékos költségek) a leendő vevőnek keli vállalnia. 

Az ELMŰ Hálózati Kft. nyilatkozata értelmében, a transzformátorállomás ideiglenes 
kihelyezésével összefüggő tervezés, engedélyezés, kivitelezés becsült költsége 13.500.000,-
Ft+ÁFA, mely nem tartalmazza az ideiglenes állomás bérleti díját és a járulékos költségeket. 

4. A pályázat célja, tartalma 

Az elidegenítésre kerülő ingatlanok a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv., a 
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet, valamint a Képviselő-testület 112/2017. (V. 11.) 
számú határozata (Versenyeztetési Szabályzat) vonatkozik. 

A pályázat jellege: nyilvános kétfordulós pályázat 

I. forduló: pályázat benyújtás 

II. forduló: versenytárgyalás 

A versenyeztetési eljárás második fordulójában az 5 legmagasabb érvényes ajánlatot benyújtó pályázó 
vehet részt. Az eljárást a kiíró elektronikus úton bonyolítja le, amely lebonyolításának módjáról, 
idejéről és egyes további feltételeiről a meghívóban tájékoztatja az érvényes pályázatot benyújtókat. A 
versenytárgyaláson a licitlépcső 1.000.000 Ft. A nyertes pályázó a pályázat elbírálásáról szóló értesítés 
kézhezvételét követő 30 munkanapon belül köteles előszerződést kötni. Az előszerződésben felek arra 
vállalnak kötelezettséget, hogy az eladó által az ingatlanon található lakásokra, helyiségre, telekrészre 
valamint gépkocsi-beállókra vonatkozó valamennyi bérleti szerződés megszűntetését követően, az 
utolsó bérleti szerződés megszüntetéséről szóló eladói értesítés kézhezvételétől számított 15 napon 
belül ingatlan adásvételi szerződést kötnek. 

Az előszerződés aláírását követően eladó haladéktalanul megkezdi az épület kiürítését, amelyre 18 
hónapos határidőt vállal. Amennyiben a vállalt határidőn belül az ingatlan kiürítése nem megy végbe, 
emiatt pedig a birtokbaadás nem történik meg, akkor az Önkormányzat, az épület kiürítése 
megkezdése napját megelőző hónapra előírt, lakások bérbeadásából származó bérleti díj bevétel 1/30-
ad részének megfelelő összegű napi kötbért fizet Vevőnek, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben az 
Önkormányzat érdekein kívül felmerülő ok miatt nem tartható az ingatlan átadására kijelölt határidő, 
kötbér kötelezettség az Önkormányzat terhére nem keletkezik. 



Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő a vételárat 

egy összegben, vagy 

banki hitel felhasználásával 

egyenlítse ki. 

Vevő a vételár 

a) egy összegben történő megfizetése esetén - az ajánlati biztosíték összegével csökkentett - vételárat 
az adásvételi szerződés megkötését követő 60 napon belül köteles az eladónak megfizetni, 

b) a vételár banki hitelből történő kiegyenlítése esetén, az általa megajánlott vételár - ajánlati 
biztosíték összegével csökkentett - 50%-át a szerződés megkötését követő 60 napon belül megfizetni. 
A fennmaradó 50% kiegyenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely teljesítésére - a Budapest 
Fővárosi Önkormányzat, valamint a Magyar Állam elővásárlási jogának gyakorlására rendelkezésre 
álló határidő leteltéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 munkanap áll a nyertes ajánlattevő 
rendelkezésére. 

A vételár megfizetésére vonatkozó határidő nem hosszabbítható meg. Az ajánlati biztosíték foglalónak 
minősül. 

Az ingatlan birtokbaadásának időpontja: az ingatlan kiürítését követően, az adásvételi szerződésben 
meghatározott időpont. 

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevőt terhelő kötelezettségek: 

a) az ingatlanon található épületeket elbontja, a birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős 
építési engedélyt szerez 

b) az ingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélyt szerez, 

c) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 
15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó 
késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki 
garanciaszerződés megkötésével, vagy közjegyzői letétbe helyezéssel (a továbbiakban: 
garanciaszerződés) biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb 
késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl felmerülő késedelem esetén 
vevő által fizetendő napi kötbér mértéke 30.000,- Ft. 

Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő költségek: 

1.670,- Ft/személy JÜB eljárási díj, 

- 5.500,- Ft + ÁFA eljárási díj, 

6.600,- Ft/ingatlan/ügylet földhivatali eljárási illeték 

A Kiíró kiköti továbbá, hogy 

a) a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljárás soron következő 
helyezettjével szerződést kötni, 

b) jogosult arra, hogy a versenyeztetési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, 

c) szükség esetén az ajánlattevőtől az ajánlat lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben 
írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajánlattevő ezzel kapcsolatos 
írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a versenyeztetési eljárásban tett 
ajánlatában megfogalmazott feltételek olyan megváltozását, amely az értékelés során a beérkezett 
ajánlatok sorrendjét módosítaná. 

Az ajánlattevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíró 
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a) az ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, amit — az indok 
megjelölésével - a Kiírás közlésével megegyező helyeken, az eredeti benyújtási határidő lejárta 
előtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjelentetni; 

b) jogosult az ajánlattételi felhívását a versenyeztetési eljárás bármely szakaszában indokolás nélkül 
visszavonni azzal, hogy erről köteles a kiírás közlésével megegyező módon hirdetményt 
megjelentetni, 

c) a pályázati biztosítékot a kiírás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása 
esetén, illetve - az ajánlatok elbírálását követően - a nem nyertes ajánlattevők részére 15 
munkanapon beiül visszafizeti, 

d) az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetési határidőt elmulasztja, 

e) a nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosítékot az ajánlattevő által fizetendő vételárba 
beszámítja, 

f) nem fizeti vissza a nyertes által teljesített biztosítékot, ha a szerződés megkötése a nyertesnek 
felróható vagy érdekkörében felmerült okból hiúsul meg. A vevőnek felróható ok az is, ha a 
vételárat banki hitel felhasználásával kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt határidőben nem 
kapja meg, vagy az a fizetési határidő napjának 24 óráig nem érkezik meg eladó bankszámlájára. 

5. Az ajánlat benyújtásának előfeltételei 

Az ajánlat benyújtásának elengedhetetlen feltétele az ajánlati biztosíték határidőig történő befizetése. 

A Kiíró az ajánlati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének 
megállapítása esetén, illetve - az ajánlatok elbírálását követően - a nem nyertes ajánlattevők részére 
köteles 15 munkanapon belül visszafizetni. 

A pályázaton való részvétel további előfeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje a pályázat tárgyát, az 
ajánlattétel feltételeit - vagyis a pályázati dokumentációt - és azt magára nézve kötelezőnek tekintse. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §(10) bekezdése alapj án, a pályázaton csak 
átlátható szervezet vehet részt. 

Az ajánlat benyújtási határidő leteltét követően ajánlatot a Kiíró nem vesz át. 

6. A pályázaton történő részvétel feltételei 

Az ajánlattevő részt vehet a pályázaton amennyiben 

a) az ajánlati biztosíték összeget határidőben megfizeti, és az beérkezik a Kiíró által megjelölt 
bankszámlára, 

b) az ajánlatok leadásának határidejéig az ajánlatát benyújtja. 

7. Az ajánlat tartalmi követelményei 

Az ajánlattevőnek 

a) az ajánlatban közölnie kell a nevét/cégnevét, lakcímét/székhelyét, adószámát/adóazonosító jelét, 
cég esetében cégjegyzékszámát, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszámla számát, 
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik. 

b) az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló visszavonhatatlan banki 
átutalást vagy a bankszámla kivonatot. 

c) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja a Pályázati dokumentációban, illetve 
mellékleteiben leírt szerződéskötési és egyéb feltételeket, 
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d) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozóan a 2015. évi CXLIII. törvény 62. § és 
63. §-ban foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn. 

e) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy adó és adók módjára behajtható köztartozása nincs. E 
nyilatkozat mellé kell csatolnia a NAV igazolását arról, hogy nem áll fenn köztartozása. 

f) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben bérleti díj tartozása nincs, továbbá a 
Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs. 

g) az ajánlatához csatolni kell a társaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság 
képviseletére jogosultak aláírási címpéldányának eredeti példányát vagy hiteles másolatát. 

h) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve 
felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

i) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. 
§ (!) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 

j) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy az adásvételi előszerződéssel kapcsolatosan van-e 
bármilyen módosítási javaslat. 

k) az ajánlatnak tartalmaznia kell a 12. számú mellékletben felsorolt egyéb dokumentumokat is. 

Az ajánlattevőnek a pályázati eljárás során benyújtott ajánlatát, továbbá az ajánlat mellékleteként 
benyújtott valamennyi nyilatkozatát cégszerű aláírással kell ellátnia. Cégszerű aláírás során a cég 
képviseletére jogosult személy/személyek a társaság kézzel, vagy géppel írt, előnyomott, vagy 
nyomtatott cégneve alá nevét/nevüket önállóan/együttesen írja/írják alá a hiteles cégaláírási 
nyilatkozatuknak megfelelően. 

Az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, ajánlattevő jogosult a pályázati felhívás mellékletét képező 
adásvételi előszerződés tervezettel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló 
javaslatok megtételére annak tudomásul vételével, hogy ezeket a Kiíró nem köteles elfogadni. 
Ajánlattevő köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás mellékletét képező 
adásvételi előszerződés tervezettel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló 
javaslatok kiíró általi elutasítása esetén is fenntartja ajánlatát. 

Amennyiben az ajánlattevő észrevételei, módosításra irányuló javaslatai a versenykorlátozás tilalmába 
ütközőek, vagy egyébként jogsértőek, úgy azokat a Kiíró mérlegelés nélkül köteles elutasítani. 

Hiánypótlási eljárás során a pályázati felhívás mellékletét képező adásvételi előszerződés 
tervezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok megtételére 
nem kerülhet sor. 

A Bonyolító ajánlott, tértivevényes levélben, határidő kitűzésével felszólíthatja az ajánlattevőt az 
ajánlattal kapcsolatos formai vagy tartalmi hiányosságok pótlására, amennyiben a szükséges 
nyilatkozatokat, igazolásokat nem megfelelően, illetve nem teljes körűen csatolta. Amennyiben az 
ajánlattevő a felhívás kézhezvételét követően az abban megjelölt határidőre a hiányt nem, vagy nem 
teljes körűen pótolja, úgy ajánlata a hiánypótlási határidő elteltének napját követő naptól 
érvénytelennek minősül, és a pályázat további részében nem vehet részt. 

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról, a hiánypótlási határidőről 
egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevőt. 

A hiánypótlás nem terjedhet ki az ajánlat módosítására. 

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül, 
amennyiben 

a) az ajánlati biztosíték összege a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott határidőn belül nem 
kerül jóváírásra a Kííró bankszámláján, 

b) nem j elöl meg vételárat. 
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Amennyiben ajánlattevő nem jelöli meg a vételár megfizetésének módját, Kiíró úgy veszi, hogy azt az 
adásvételi szerződés megkötése után egy összegben fizeti meg. 

8. Az ajánlat formai követelményei 

Az ajánlattevőnek ajánlatát egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, feltüntetve az 
adott példányon az „Eredeti ajánlat" és „Másolati ajánlat" megjelölést, melyeket külön - külön 
sértetlen, lezárt borítékban kell benyújtania. A példányok közötti eltérés esetén az eredeti példány 
érvényes. 

Az ajánlat első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitöltött „Jelentkezési lapot", a második oldalon 
a kitöltött „Ajánlati összesítőt", különös tekintettel a megajánlott vételár és megfizetési módjának 
megjelölésére. Ezt követően kell elhelyezni az ajánlati felhívás mellékletét képező értelemszerűen 
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban részletezett valamennyi dokumentumot. Az 
ajánlattevőnek közölnie kell a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét), ahová a pályázati eredmény 
közlését kéri, továbbá azt a bankszámlaszámot és a bankszámla kedvezményezettjének nevét illetve 
más azonosítóját, ahova az ajánlati biztosíték (bánatpénz) visszautalását kéri, amennyiben nem 
nyertese a pályázatnak. 

Az ajánlat és az összes melléklet minden oldalát - összefűzve, az oldalak számának 
dokumentálásával - folyamatos számozással (az üres oldalakat is) kell ellátni. 

Az iratokat magyar nyelven, lezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell 
benyújtani. A borítékra kizárólag a pályázat tárgyát kell ráírni, az alábbiak szerint: 

„Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

A Bonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az ajánlattételi határidőn túl 
benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít. 

Amennyiben az ajánlattevő a pályázati eljárás bármelyik szakaszában meghatalmazott útján jár el, a 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányát is mellékelni kell az 
ajánlathoz. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. §-a szerint a teljes 
bizonyító erejű magánokiratnak az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie: 

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta, 

b) két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük 
írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú 
aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét -
olvashatóan is fel kell tüntetni, 

c) az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti, 

d) az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint 
megfelelően aláírja, 

e) ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével 
bizonyítja, hogy az okirat aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű 
aláírásának ismerte el, 

f ) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott 
biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy 
rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el, 

g) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra 
visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, vagy 

h) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött létre, ahol 
a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendeli és a 
személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adattal együtt vagy 
az alapján hitelesen igazolja; továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről kiállított 



igazolást elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az okirattal 
együtt legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és legalább fokozott biztonságú 
időbélyegzővel látja el. 

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

9. Az ajánlat módosítása 

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát, 
az ajánlattételi határidő lejártát követően azonban a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók. 

Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik. 

10. Ajánlati kötöttség 

Az ajánlattevő legalább 60 napig terjedő ajánlati kötöttséget köteles vállalni, amely az ajánlattételi 
határidő lejártának napjával kezdődik. Az ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiíró az 
ajánlatok eredményének megállapítására vonatkozó határidőt elhalasztotta, úgy vállalja az ajánlati 
kötöttség meghosszabbítását a pályázat eredményének megállapítására vonatkozó határidő 
elhalasztásának napjai számával megegyezően. 

Az ajánlati kötöttség tartalmának meghatározására a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak, 
különös tekintettel a 6:64. §-ra. 

Az ajánlat olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely a törvény alapján 
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tartalmazza, s egyértelműen kitűnik belőle, hogy az abban 
foglaltak ügyletkötési akaratot tükröznek, tehát a nyilatkozó - ajánlata elfogadása esetén - azt magára 
nézve kötelezőnek ismeri el. 

Az ajánlati kötöttség azt jelenti, hogy ha a másik fél az adott időhatáron belül az ajánlatot elfogadja, a 
szerződés a törvény rendelkezése folytán létrejön. Az ajánlat megtételével tehát függő helyzet alakul 
ki, amely az ajánlati kötöttség leteltével ér véget. 

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, a befizetett 
ajánlati biztosítékot elveszti. 

A Kiíró az ajánlati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének 
megállapítása esetén, illetve - az ajánlatok elbírását követően - a nem nyertes ajánlattevők részére 
köteles 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíró az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, 
kivéve, ha a visszafizetési határidőt elmulasztja. 

11. A pályázatok bontása 

A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a Bonyolító végzi a pályázati felhívásban 
megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásán, a Bonyolító képviselőjén kívül az ajánlattevők, illetve 
meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazolvány, 
meghatalmazás) igazolni kell. 

Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán jelen 
lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá. 

Az ajánlatok felbontásakor a Bonyolító ismerteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét (székhelyét), az 
általuk felkínált vételár ajánlatot, a vételár megfizetésének módját. 

Az ajánlattevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg. 

8 



A Bonyolító az ajánlatok felbontásáról, az ajánlatok ismertetett tartalmáról jegyzőkönyvet készít, 
amelyet az ajánlattevőknek erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzőkönyvet a 
Bonyolító képviselője és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a bontáson megjelent ajánlattevők közül 
kijelöltek, pedig aláírásukkal hitelesítik. 

12. A pályázat érvénytelenségeinek esetei 

A Bonyolító az ajánlatok bírálatakor megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és ez alapján 
tesz javaslatot a Kiírónak az ajánlatok érvénytelenségének megállapítására. A Kiíró érvénytelennek 
nyilvánítja az ajánlatot a Versenyeztetési Szabályzat szerint, ha 

a) azt a kiírásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidő után 
nyújtották be. 

b) azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az Önkormányzattal szembeni, korábbi fizetési 
kötelezettségét (helyi adó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette. 

c) az ajánlattevő a biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre. 

d) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem, vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta, 
ideértve, ha az ajánlattevő nem csatolta arról szóló nyilatkozatát, hogy nincs köztartozása (adó-, 
vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az államháztartás más alrendszereivel szemben 
fennálló fizetési kötelezettsége), 

e) az ajánlat nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az ajánlattevő nem tett a 
kiírásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot, 

f) az ajánlattevő valótlan adatot közölt, 

g) az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes körűen tett eleget, 

h) olyan ajánlat érkezett, amely a meghatározott fizetési feltételektől eltérő ajánlatot tartalmaz. 

Az eljárás további szakaszában nem vehet részt az, aki a)-h) pontokban foglaltak szerint érvénytelen 
pályázati ajánlatot tett. 

13. A pályázati ajánlatok elbírálása, az elbírálás szempontjai 

A pályázati ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül el kell bírálni. A pályázat eredményének 
megállapítására vonatkozó határidő egy alkalommal meghosszabbítható. Az új határidőről, illetve 
annak függvényében az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbításáról a Bonyolító köteles 
ajánlott levélben tájékoztatni az összes pályázót. 

A Bonyolító a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el és 
rangsorolja az érvényes pályázati ajánlatokat, szükség szerint szakértők bevonásával. 

Az elbírálás fő szempontja: 

A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a vételár 
összegére a legmagasabb ajánlatot tette 

A Kiíró a pályázati felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgálni az 
ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok 
eredetiségét is ellenőrizheti. 

A Kiíró szükség esetén az ajánlattevőtől az ajánlat lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben, 
írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajánlattevő pályázó ezzel kapcsolatos 
írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti az ajánlatában megfogalmazott feltételek 
olyan megváltozását, amely a pályázat során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíró a 
felvilágosítás kéréséről, és annak tartalmáról haladéktalanul írásban értesíti a többi ajánlattevőt. 



Amennyiben a legmagasabb vételárra több ajánlat is érkezik a pályázat Bonyolítója az azonos 
ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb vételárat megajánló ajánlattevőknek lehetőségük, van 
a vételárra licit formájában újabb ajánlatot, ajánlatokat tenni. Az induló vételár a beérkezett 
legmagasabb vételár ajánlat, a licitlépcső 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint, negatív licit nem 
lehetséges. A licit nyertese az, az ajánlattevő, aki a legmagasabb összeget ajánlja. 

A versenytárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselője, a 
jegyzőkönyvvezető, a Bonyolító jogi képviselője és az ajánlattevők jelen lévő képviselői írnak alá. 

A Bonyolító az ajánlatok értékeléséről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: értékelési jegyzőkönyv) készít, 
amely tartalmazza 

a) a pályázati eljárás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát, 

b) a beérkezett ajánlatok rövid értékelését, 

c) a legjobb ajánlatra vonatkozó javaslat indokait, 

d) az ellenérték (vételár) meghatározásának szempontjait (ideértve a vételárat befolyásoló 
kötelezettségvállalásokat), 

e) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait, 

f) a döntések indokát, 

g) a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt pályázó 
megjelölését, ha erre mód van, 

h) a bírálatban közreműködők által fontosnak tartott körülményeket, tényeket. 

14. Összeférhetetlenség 

A pályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a pályázatok elbírálásában olyan 
természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is ajánlattevő, vagy 

a) annak közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont), 

b) annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja, 

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

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

15. A pályázati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének megállapítására a 
Versenyeztetési Szabályzat rendelkezései szerint kerülhet sor. 

16. Eredményhirdetés, szerződéskötés 

A pályázat eredményéről a Kiíró legkésőbb 2018. augusztus 2-ig dönt, amelyről Bonyolító 15 napon 
belül valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti. 

Kiíró a pályázat nyertesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghatározottak szerint adásvételi 
előszerződést köt. 

A nyertes pályázó visszalépése esetén az eladó jogosult a pályázati eljárás soron következő 
helyezettjével adásvételi előszerződést kötni, amennyiben a pályázat eredményének megállapításakor 
a második legjobb ajánlat meghatározásra került. 

A nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosíték az ajánlattevő által fizetendő vételár összegébe 
beszámításra kerül, azonban ha a szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróható, vagy érdekkörében 
felmerült más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biztosítékot elveszti. Az elvesztett biztosíték a Kiírót 
illeti meg. 
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17. Egyéb rendelkezések 

Az ingatlan megtekinthető a Kiírás 2. pontjában megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt két 
nappal a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrí. Elidegenítési Irodájának munkatársával telefonos 
egyeztetés szükséges a következő telefonszámon: 06 1 216-6961/106 mellék. 

Az ajánlattevő az ajánlatok felbontásáig köteles titokban tartani az ajánlatának tartalmát, továbbá a 
Kiíró által a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden tényt, 
információt, adatot köteles bizalmasan kezeim, arról tájékoztatást harmadik személynek nem adhat. Ez 
a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzorciális ajánlat esetén a résztvevőkkel való 
kapcsolattartásra. Ha az ajánlattevő vagy az érdekkörében álló más személy a pályázat titkosságát 
megsértette, a Kiíró az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 

A Bonyolító az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról felvilágosítást 
sem kívülállóknak, sem a pályázaton résztvevőknek nem adhat. 

A Kiíró az ajánlatokat kizárólag elbírálásra használhatja fel, más célú felhasználás esetén az 
ajánlattevővel külön meg kell arról állapodnia. 

A Kiíró a pályázati eljárás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig 
megőrizni, továbbá ilyen jellegű ellenőrzés esetén az ellenőrzést végző szerv, személyek 
rendelkezésére bocsátani. 

A jelen dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2017. (V. 11.) számú határozata, valamint a 
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

Budapest, 2018. május 3. 
Józsefvárosi Önkormányzat 

nevében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Bozsik István Péter 

vagyongazdálkodási igazgató 



Mellékletek: 

1. számú melléklet: 

2. számú melléklet: 

3. számú melléklet: 

4. számú melléklet: 

5. számú melléklet: 

6. számú melléklet: 

7. számú melléklet: 

8. számú melléklet: 

9. számú melléklet: 

10. számú melléklet: 

11. számú melléklet: 

12. számú melléklet: 

Jelentkezési lap 

Ajánlati összesítő 

Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 

Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, 
ingatlanszerzési képességről, ajánlati kötöttségről 

Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásról; Kiíróval 
szemben fennálló tartozásról, kizáró körülményről 

Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságról 

Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról 

Nyilatkozat átlátható szervezetről 

Nyilatkozat a pályázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának 
megismeréséről 

Adásvételi előszerződés tervezet 

Adásvételi előszerződést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat számú 
melléklet: 

Összefoglaló a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeiről, 
tájékoztatás az átlátható szervezet fogalmáról 

13. számú melléklet: Értékbecslés 
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11. számú melléklet 
„Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

Jelentkezési lap 

Társaság neve, cégformája: 

Székhelye: 

Postacíme: 

Telefonszáma: 

Fax száma: 

E-mail címe: 

Statisztikai számjel: 

Cégnyilvántartási száma: 

Adószáma: 

Számlavezető bankjának neve: 

Bankszámlaszáma: 

Képviselőjének neve, beosztása: 

Meghatalmazott neve': 

Telefonszáma: 

Fax száma: 

E-mail címe: 

Budapest, 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

1 Meghatalmazott esetén 
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12. számú melléklet 

„Budapest VIII . kerület, József u. 14. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

AJÁNLATI ÖSSZESÍTŐ 

Alulírott (név/társaság 
neve) a Budapest VIII . kerület, József u. 14. szám alatti ingatlan elidegenítésére kiírt 
pályázatra ajánlatomat az alábbiakban foglalom össze: 

Megajánlott vételár: Ft 

A vételár megfizetésének módja: 

a) egy összegben 

b) banki hitel igénybevételével 

(a megfelelő szöveg aláhúzandó) 

Budapest, 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

\ 
: N?. 

14 



3. számú melléklet 

„Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

N Y I L A T K O Z A T 
végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 

Alulírott 
(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság 

• végelszámolás alatt *áll/nem áll 
• ellen csődeljárás folyamatban *van/nincs 
• ellen felszámolási eljárás folyamatban *van/nincs. 

Budapest, 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

A *-gal megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

/ 
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3. számú melléklet 

„Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

N Y I L A T K O Z A T 
a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességről, 

ajánlati kötöttségről 

Alulírott 

... (név/társaság neve) kijelentem, hogy a pályázat tárgyát részletesen megismertem, az 

ajánlattétel feltételeit, a pályázati kiírást magamra nézve kötelezőnek elfogadom. 

Kijelentem, hogy Magyarországon ingatlanszerzésre jogosult vagyok. 

Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt 60 napos ajánlati kötöttséget vállalom. 
Nyilatkozom, hogy amennyiben a Kiíró az ajánlatok eredményének megállapítására 
vonatkozó határidőt elhalasztotta, úgy vállalom az ajánlati kötöttség meghosszabbítását a 
pályázat eredményének megállapítására vonatkozó határidő elhalasztásának napjai számával 
megegyezően. 

Budapest, 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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3. számú melléklet 

„Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

N Y I L A T K O Z A T 
adó és adók módjára behajtható köztartozásról és a Kiíróval szemben fennálló 

tartozásról, kizáró körülményről 

Alulírott (név) 

mint a (társaság neve) vezető 

tisztségviselője kijelentem, hogy az ajánlattevőnek, 

- Adó és adók módjára behajtható köztartozása * van / nincs; 
- Kiíróval szemben tartozása (helyi adó, bérleti díj stb.) * van / nincs; 

- Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van / nincs. 

amelyeket az alábbi okiratokkal igazolok: 

1 

2 

3. 

4. 

Alulírott kijelentem, hogy cégünket érintően a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 62. § és 63. §-ban foglalt kizáró körülmények 

a.) nem állnak fenn 

b.) fenn állnak 

(a megfelelő szöveg aláhúzandó) 

Budapest, 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

A *-gal jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 
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3. számú melléklet 

„Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

N Y I L A T K O Z A T 
pénzügyi alkalmasságról 

Alulírott (név) 

mint a (társaság neve) vezető 

tisztségviselője, kijelentem, hogy a pályázat tárgyát képező ingatlan vételárának 

megfizetésére képes vagyok, a szükséges anyagi eszközök rendelkezésemre állnak. 

A számlavezető banknál az elmúlt 1 évben sorban állás nem volt, amelyeket az alábbi 
okiratokkal igazolok: 

1 

Budapest, 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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3. számú melléklet 

„Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
a kézbesítés helyéről és bankszámlaszámról 

Alulírott /név/ mint a 
(társaság neve) vezető tisztségviselője kérem, hogy a Pályázattal kapcsolatos mindennemű 
nyilatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más információt, valamint a Pályázattal kapcsolatos 
esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az alábbi címre 
kérem postázni: 

Címzett: 

Cím: 

Amennyiben az általam a fentiekben megjelölt címzett a fenti címen az iratot nem veszi át, 
ennek következményeit a gazdasági társaság vállalja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 
címzett a fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postára adást követő 5. 
munkanapon kézbesítettnek minősül. 

A pályázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásárlására fordított 
összeget kérem az alábbi bankszámlaszámra visszautalni: 

Bankszámlavezető pénzintézet: 

Bankszámlaszám: 

Bankszámlával rendelkezni jogosult: 
(név, lakcím vagy székhely) 

Budapest, 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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3. számú melléklet 

„Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

N Y I L A T K O Z A T 

Alulírott kijelentem, hogy cégünk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 
(1) bekezdés 1. pontja szerinti 

a.) átlátható szervezetnek minősül. 

b.) nem minősül átlátható szervezetnek. 

(a megfelelő szöveg aláhúzandó) 

A jelen nyilatkozatomat a szervezet vezető tisztségviselőjeként büntetőjogi felelősségem 
teljes tudatában teszem. 

Budapest, 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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9. számú melléklet 

„Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
a pályázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának megismeréséről 

Alulírott a pályázaton meghirdetett Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti 
ingatlant előzetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az állapotát és arra vonatkozó 
műszaki tájékoztatást megismertem. 

Budapest, 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

(jy 
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10. számú melléklet 

A D Á S V É T E L I E L Ő S Z E R Z Ő D É S 

amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 
63-67., adószáma: 15735715-2-42, KSH-száma: 15735715-8411-321-01, képviseli: dr. Kocsis Máté 
polgármester), mint eladó meghatalmazásából és megbízásából eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószáma: 25292499-2-42, cégjegyzék 
száma: 01-10-048457; KSH száma: 25292499-6832-114-01, képviseli: Bozsik István Péter 
vagyongazdálkodási igazgató), mint eladó (továbbiakban: eladó) 

1.1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete .../2018. (V.03.) 
számú határozata alapján kétfordulós, nyilvános pályázatot írt ki Budapest VIII. kerület, 34902 
hrsz.-ú, természetben a József u. 14. cím alatt található, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 
megnevezésű ingatlan értékesítésére. 

1.2 A pályázat nyertese a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testület ..../2018. ( ) számú határozata szerint vevő lett. Vevő pályázatában az ingatlan 
területén található felépítmény elbontását, majd az ingatlan beépítését vállalta. 

1.3 A felek rögzítik, hogy a pályázati kiírás a jelen előszerződés elválaszthatatlan részét képezi. Eladó 
jelen megállapodás aláírásával kifejezett kötelezettséget vállal az előszerződés (illetve annak 
esetleges módosításai) alapján az adásvételi szerződés megkötésére a Ptk. 6:73. §- ában foglalt 
feltételek szerint azzal, hogy az adásvételi szerződés megkötését a Ptk. 6:73. § (3) bekezdésében 
meghatározott feltételek teljesülése esetén tagadhatja meg. 

másrészről 
(székhelye: ; cégjegyzékszáma: ; adószáma: 

képviseli: ), mint vevő (továbbiakban: vevő) 
; statisztikai számjele: 

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

1. 

Előzmények 

2. 

A szerződés tárgyát képző ingatlan adatai 

Címe: 
Helyrajzi száma: 

Budapest VIII. kerület, József utca 14. 
34902 

Eladó vevő képviseletében eljáró 

ügyvéd 

KASZ szám: 
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Megnevezése: 
Térmértéke: 

kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 
2446 n r 

Közmű ellátottsága: összközműves 

Terhei: 4 + 16 m2 nagyságú területre az ELMŰ Hálózati 

3.1. Eladó tulajdonát képezi 1/1 arányban a Budapest, 34902 hrsz.-ú, természetben a Budapest VIII. 
kerület, József u. 14. cím alatt található ingatlan. 

3.2. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy az épületekben 5 db lakás található, amelyből 4 db lakás bérlő által 
lakott és 1 db lakás üres, kettő, bérlő által bérelt helyiség és a telek 669 m2-es része bérbeadásra 
került határozatlan bérleti szerződés alapján. A helyiségek bérleti jogviszonyainak felmondási 
ideje 60 nap. 

3.3. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy az ingatlan területén 5 db gépkocsi beállót adott bérbe az 
Önkormányzat. A gépkocsi beállókra kötött bérleti jogviszony felmondási ideje 30 nap. 

3.4. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy az ingatlan területén az ELMŰ Hálózati Kft. által üzemeltetett 
transzformátorállomás található. Az ELMÜ Hálózati Kft. nyilatkozata alapján, az építkezés során 
egy ideiglenes transzformátorállomást kell telepíteni a területen folyó munkálatok idejére, az 
építkezés befejeztével az új épületbe kell visszahelyezni azzal, hogy az ideiglenes kihelyezésre is 
vezetékjog szükséges. Az ideiglenes állapotra üzemeltetési megállapodást kell kötni. A 
transzformátorállomás ideiglenes áthelyezésével kapcsolatos költségeket (tervezési, kivitelezési 
költségek, járulékos költségek) a vevő vállalja azzal, hogy eladó kifejezetten tájékoztatja a vevőt 
arról, hogy az ELMŰ Hálózati Kft. nyilatkozata értelmében, a transzformátorállomás ideiglenes 
kihelyezésével összefüggő tervezés, engedélyezés, kivitelezés becsült költsége 13.500.000,-
Ft+AFA, mely nem tartalmazza az ideiglenes állomás bérleti díját és a járulékos költségeket. 

3.5. Eladó tájékoztatja a vevőt, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI törvény 14. § (2) 
bekezdése alapján a Magyar Államot minden elővásárlási jog jogosultat megelőző elővásárlási 
jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására a Magyar Állam részére fennálló határidő az 
elővásárlási jog gyakorlására felhívó értesítés postára adásának napjától számított 35 nap. 

3.6. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok 
tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. tv. 39. § (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi 
Önkormányzatnak elővásárlási joga van. 

Kft j avára vezetékj og került bej egyzésre az 
ingatlan-nyilvántartásba; az ingatlan jelenleg több 
bérleti joggal terhelt; az ingatlan területén található 
egy transzformátorállomás; a Magyar Államnak és 
Budapest Főváros Önkormányzatának elővásárlási 
joga van; az ingatlan egyebekben per-, teher- és 
igénymentes. 

3. 

Jognyilatkozat 

Eladó vevő képviseletében eljáró 

ügyvéd 

KASZ szám: 
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Jog- és kellékszavatosság 

4.1. Eladó el kívánja adni vevőnek, vevő pedig meg kívánja venni eladótól teljes tulajdonjoggal, 
összes tartozékaival, szavatosság terhe mellett, vétel jogcímén az 1.) pontban írt ingatlant a 
jelen okiratban írt feltételekkel. 

4.2. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje a lakásokra, a helyiségre, a telekrészre 
valamint gépkocsi-beállókra vonatkozóan kötött valamennyi bérleti szerződés megszüntetését 
követően, az utolsó bérleti szerződés megszüntetéséről szóló eladói értesítés kézhezvételétől 
számított 30 munkanap. 

4.3. Vevő az ingatlan területén található felépítmények elbontását, majd az ingatlan beépítését 
vállalta. 

4.4. Eladó vállalja, hogy az ingatlan kiürítését jelen adásvételi előszerződés aláírásától számított 18 
naptári hónapon belül, azaz legkésőbb napjáig végrehajtja. Amennyiben a vállalt 
határidőn belül az ingatlan kiürítése nem megy végbe, emiatt pedig a birtokbaadás nem 
történik meg, akkor az Önkormányzat, az épület kiürítése megkezdése napját megelőző 
hónapra előírt, lakások bérleti díjából származó bérleti díj bevétel 1/30-ad részének megfelelő 
összegű napi kötbért fizet Vevőnek, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben az Önkormányzat 
érdekein kívül felmerülő ok miatt nem tartható az ingatlan átadására kijelölt határidő, kötbér 
kötelezettség az Önkormányzat terhére nem keletkezik. 

5. 

Az ingatlan vételára, a vételár megfizetése 

5.1. A vételár Ft, azaz forint, mely a vevő által a pályázati eljárás során 
ajánlott vételár. A vételárat vevő az alábbiak szerint fizeti meg eladó részére: 
A vevő pályázatának benyújtásakor megfizetett az eladó számlájára 45.000.000,- Ft, azaz 
negyvenötmillió forint összeget ajánlati biztosíték címén. A szerződő felek úgy rendelkeznek, 
hogy a befizetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímre változtatják, így felek a 
befizetett összeget, bruttó 45.000.000,- Ft összeget foglalónak fogadják el („Foglaló"). Előbbiek 
alapján tehát vevő foglaló jogcímen megfizetett 45.000.000 Ft összeget eladó részére. Az 
ajánlati biztosítékon felül a vételárból, Forintot, azaz forintot vételár 
előleg jogcímén vevő jelen előszerződés aláírásáig megfizetett eladónak. Az ajánlati biztosíték és 
a vételár előleg összegének átvételét eladó jelen szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza. 

5.2. A vételárból fennmaradó Ft-ot, azaz forintot vevő a végleges 
adásvételi szerződés megkötését követően teljesíti a következők szerint. 

a.) egy összegben történő fizetés esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 60 naptári napon 
belül vevő köteles a vételárból fennmaradó Ft, azaz forint összeget 
megfizetni eladó részére. Eladó a vételár hátralék Összegéről a bankszámláján történt jóváírás 
napjával, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani Vevő részére. Továbbá eladó a 
birtokátruházás napjával, mint teljesítési nappal köteles végszámlát kiállítani Vevő részére. 

Eladó vevő képviseletében eljáró 

ügyvéd 

KASZ szám: 
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b.) banki hitel felhasználása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 60 naptári napon Vevő 
megfizeti Eladó részére az ingatlan vételárának 50 %-át, Ft-ot, azaz 
forintot, amelybe az ajánlati biztosíték összege beszámításra kerül, a fennmaradó vételárat, 

Ft-ot, azaz forintot Vevő banki hitel felhasználásával fizeti meg eladó 
részére, az Eladó .... által vezetett számú bankszámlájára az elővásárlási jogról 
lemondó nyilatkozatok vagy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó határidő eredménytelen 
elteltére vonatkozó eladói értesítés vevő részére történt sikeres kézbesítését követő 45 munkanapon 
belül. 

6. 

Beépítési kötelezettség 

6.1. A vevő vállalja, hogy az ingatlanokat a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 
66/2007. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (JÓKÉSZ) előírásainak megfelelően beépíti. Vevő 
beépítési kötelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget: 

a) az ingatlanon található épületet elbontja, az ingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül 
jogerős építési engedélyt szerez és 

b) az ingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélyt szerez. 

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

A beépítés százalék, építménymagasság, szintszám, szintterület, stb. tekintetében az Országos 
Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Kormányrendelet, az 5/2015. (II. 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ), és Józsefváros Kerületi 
Építési Szabályzatáról szóló 66/2007. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (JÓKÉSZ) előírásai az 
irányadók. 

7. 

A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésének, illetve késedelmes teljesítésének 
jogkövetkezményei 

7.1. A beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén alkalmazható 
j ogkö vetkezmények: 

7.1.2. Késedelmi kötbér 

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

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

kötbérösszege 15.000.000,- Ft; 

Eladó vevő képviseletében eljáró 

ügyvéd 

KASZ szám: 
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- A jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme 
esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft. 

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

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

7.2. Szerződő felek egybehangzóan rögzítik azt a tényt, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhez vevő 
banki garanciaszerződés megkötésével/ közjegyzői letétbe helyezéssel (a továbbiakban: 
garanciaszerződés) biztosítandó garanciaszerződés nyújtási kötelezettségének eleget tett, a 
Bank/közjegyző által kibocsátott .... számú garanciaszerződés jelen szerződés aláírásával 
egyidejűleg átadásra került az eladó részére. 

A garanciaszerződés összege a jogerős építési engedély megszerzésére a 6.1. pont szerint 
rendelkezésre álló határidő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 15.000.000,- Ft, 
a jogerős használatbavételi engedély megszerzésére a 6.1. pont szerinti rendelkezésre álló 
határidő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000,- Ft. A 
garanciaszerződés az eladó javára lehívásra/átutalásra kerül a jelen szerződésben meghatározott 
késedelem esetén. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén 
időarányosan érvényesíthetők. Felek rögzítik, hogy csak olyan garancia fogadható el, amelyek 
alapján eladó egyoldalú tájékoztató nyilatkozatával a bank/közjegyző átutalja a jelen 
szerződésben meghatározott késedelmi kötbér összegét az eladónak, mindenféle egyéb feltétel 
nélkül. 

8. 

Az ingatlan birtokának átruházása 

8.1. Eladó az ingatlan kiürítését követően, az adásvételi szerződésben meghatározott időpontban adja 
birtokba az ingatlant, összes ingóságaitól kiürítve, a kulcsok átadásával. Eddig az időpontig az 
ingatlannal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az eladót, ettől az időponttól kezdődően 
pedig vevőt terheli. 

9. 

Egyéb rendelkezések 

9.1. Az eladó Magyarország törvényei szerint működő helyi önkormányzat. 

9.2. Vevő képviselője kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ügyletkötési és 
ingatlanszerzési képessége korlátozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezet. 

9.3. Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. § (2) bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevő 
feltűnő értékaránytalanságon alapuló esetleges megtámadási jogát. 

Eladó vevő képviseletében eljáró 
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9.4. Eljáró ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény rendelkezései szerint 
azonosítási kötelezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a 
szerződésben helyesen kerültek rögzítésre az általuk bemutatott személyi azonosító okmányok 
alapján. 

Felek jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, 
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a 
szerződéssel együtt kezelje. 

9.5. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tájékoztatását, amely szerint adataikat az információs 
önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezései szerint kizárólag jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás, illetve a 
jogszabályokban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti. 

Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvénybe. 

A szerződő felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi előszerződés 
megkötésére és aláírására a szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. 

9.6. Jelen szerződés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően 
irányadóak. 

9.7. A felek között a szerződés előtt létrejött szóbeli vagy írásbeli megállapodás hatályát veszti. A 
szerződés módosítása kizárólag írásban történhet. 

A szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem jelenti automatikusan a 
szerződés egészének érvénytelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesek az érvénytelen 
rendelkezést ügyleti akaratuknak és a szerződéskötéskor fennálló céljuknak leginkább 
megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni. 

9.8. A szerződő felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illetékes 
földhivatal előtti képviselettel ügyvédet bízzák meg, és 
meghatalmazzák az illetékes földhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyző ügyvéd a 
meghatalmazást elfogadja. 

Felek a jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, helyben 
hagyólag aláírják. 

Eladó vevő képviseletében eljáró 
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11. számú melléklet 
„Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

Adásvételi előszerződést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat 

Alulírott (név) 
mint a (társaság neve) vezető 
tisztségviselője jelen pályázatban található adásvételi előszerződéshez /az alábbi módosítási 
javaslatokat teszem / nem teszek módosítási javaslatot* 

1 

2 

Alulírott (név) 
mint a (társaság neve) vezető 
tisztségviselője nyilatkozom, hogy pályázati felhívás mellékletét képező adásvételi 
előszerződés tervezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló 
javaslatok kiíró általi elutasítása esetén is fenntartom ajánlatomat. 

Budapest, 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

A *-gal jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó 
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12. számú melléklet 

Összefoglaló a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeiről, tájékoztatás az 
átlátható szervezet fogalmáról 

Az ajánlatot a társaság képviselője minden oldalon kézjegyével köteles ellátni. 

Az ajánlatnak folyamatos sorszámozással kell rendelkeznie. 

A borítékon nem szerepelhet a benyújtóra vonatkozó jelzés. 

Az ajánlatot két példányban, külön lezárt borítékban kell benyújtani, az egyik példányon feltüntetve az 
„Eredeti példány", a másikon a „Másolati példány" szöveget. 

A borítékon a következő szöveget kell és lehet feltüntetni: „Budapest VIII., József u. 14. szám alatti 
ingatlan elidegenítése - pályázat" 
Az ajánlatot sértetlen borítékban kell benyújtani, sérült, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át. 

Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az eredeti igazolást kell csatolni az ajánlathoz. 

Az ajánlati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beírni: ajánlati biztosíték 
József u. 14. 

Az ajánlat tartalmát a következő sorrendben kéljük összefűzni: 

1. Jelentkezési lap 

2. Ajánlati összesítő 

3. Eredeti, 30 napnál nem régebbi cégkivonat 

4. Eredeti aláírási címpéldány 

5. A Pp. előírásai szerinti bizonyító erejű meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot nem a cég 
képviselője írja alá 

6. Pályázati dokumentáció megvásárlásáról szóló bevételi pénztárbizonylat másolata 

7. Ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolás másolata 

8. Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 

9. Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességről, 
ajánlati kötöttségről 

10. Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásról; Kiíróval szemben fennálló 
tartozásról 

11. NAV igazolása 

12. Helyi adóigazolás (beszerezhető: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
1082 Budapest, Baross u. 63-67.) 

13. Kiíróval, bonyolítóval szemben fennálló tartozás igazolása (beszerezhető: Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. 1084 Budapest, Őr u. 8., és Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Ügyosztály 1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. em.) 

14. Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságról 

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról 

16. Nyilatkozat átlátható szervezetről 

17. Az adásvételi előszerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok 

Átlátható szervezet: 
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A 2011. évi CXCVI. tv. 3. § rendelkezései alapján átlátható szervezet: 

1. átlátható szervezet: 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, 
a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a 
helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi 
szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett 
nyilvánosan működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

a) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van; 

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

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy fel ügyel őbizottsága tagjai többségének 
megválasztására és visszahívására, vagy 

b) a jogi személy más tagjaival vagy részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül 
rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával; 

3. § (2) Az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a 
szerződő félnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján 
kötött szerződés semmis. 

c/ 
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'Want.lmmo Mérnöki és igazságügyi Szakértői Kft. 

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY 

A kívüíjegyzett kivett lakóház udvar, gazdasági épület forgalmi értékét a fordulónapon, az 
alábbiak szerint állapítottuk meg: 

fh/»7*ti nfiso a'as Csarnok negyed _ 
Pp.tpsi övezet L1-VII1-1 
A? ingatlan fnrqalmi ertéke Ft 504 920 000 

Liktfid forgalmi érték 88 % Ft 444 329 600 

ott forgalmi érték áfát nem tartalmaz. 

'< A t 

\ •-•-a mos ,>.•<}• - : , t r 

HvV'OHCTrX ; 

Bártfai tászló 
oki. Ü. mérnök 

ingatlanforgalmi igazságügyi szakértő 

Budapest VIII. József u. 14. 34902 hrsz 
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Avant.lmmo® Mérnöki és Igazságügyi Szakértői Kft. 107 

1. Előzmények 

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt megbízási szerződése alapján az Avantlmmo 
Mérnöki es Igazsagugv S:3kértőí Kft. elkészítette a kívüíjegyzett ingatlan forgalmi érték-
becslését Az ingatlant egészben értékeltük, megbízásunk nem terjed ki a lakások és helyi-
ségek egyenkénti felmérésére és egyenkénti értékbecslésére. 

2. Alapelvek, feltetelek 

- A megbízók által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságát és teljességét nem vitattuk. 
- Az atadott adagok rögzítésén túl jogi természetű vizsgálat nem történt. 
- A vizsgálat során az ingatlant szemrevételezéssel minősítettük, más jellegű, invazív, stati-
kai diagnosztikai vizsgálat nem történt. 
«Potenciálisan veszélyes körülmények, anyagok előfordulását nem rögzítettük, ezekért, illet-
ve a felfedezésükhöz szükséges szakértelemért nem viselünk felelősséget. 
- A fogalmi érték meghatározásánál az ingatlan egészben történő értékesítését tételeztük 
fel. Az ingatlant tehermentes, birtokba vehető állapotban értékeltűk. 
- A szakvélemény mzarolag az 1. pontban leírt célra készült, bármely egyéb célra történő 
felhasznalasa nem engedei^ezett. Az értékbecslés változatlan körülmények esetén 180 na-
pig hasznalhatű fel 
- A szakvelemenyben sze-epiő érték mindig egy adott időpontra -a fordulónapra- vonatkozik, 
mert az ertek ragysaga folyamatosan változik. A befektetők és tulajdonosok az adott va-
gyontárgyát a gazdasagi politikai, jogi környezet változását és az ezekkel összefüggő koc-
kázatot minaen idopontoan ujabb információk birtokában másként ítélik meg. 

t Minaen adat es teny ami a szakvéleményben szerepel, legjobb tudomásunk szerint helytál-
i lo es pontos Fe'kuta'asuk során az elvárható gondossággal jártunk el, de nem vállalunk 

t felelősséget olyan ada* velemény vagy becslés pontosságáért, amit mások adtak át ré-
, szunkre 
; - A szakve-emeny kizárólag a megbízó részére készült, illetéktelenek semmilyen formában 
^ nem hasznalhat.ak fel Nem hozhatók nyilvánosságra sem a dokumentum részei, sem egé-
* ?nor? k e s 2 l t 0 e l o ? c t e s ""asbel. jóváhagyása nélkül. A szakvélemény a szercői jogról szóló 

1 9 9 9 e v ' L X X V I törvény szer.nt szerzői jogi védelemben részesülő szellemi alkotás. 

* 3. Tanúsítvány 

l A szakvélemény keszitoje tanúsítja, hogy az általa tett megállapítások igazak, és helytállóak 
4 f I « ! 9 ? Vug.? n e s d , i a 2 á s a n e m függ a megállapított értéktől. A véleményben foglalt 
íelemzeseket, velemenyalkotasokat a korlátozó feltételek határolják be. 

Az ingatlan leírasa 

í K ö r ^ e z e t " ~ 
LBeépiiettseg" - - -

^ Ú t b u r k o l a t a — ~ 
Jartla" ^ ~ ~ — 
^arkoiásT^ " — 
CózossegTkozlekedesi m'ejáiícT 
l̂apeliöídst szolgalo bevásárlási lehetőség 

Környezeti terheies -
:oldterület " " 
"etek területe * "— 
:etsz"iné "" " ~ — r — 

Zártsoros, lakásokkal és az udvarban gaz-
dasági épületekkel 
Aszfalt 
Aszfalt 
Utcán 
5 percen belül elérhető 
5 percen belül elérhető 
Közepes 

2.446 m* 
Sík, épületekkel bekerített 
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1 
m 
m 
1 

Műszaki loiras, diagnosztika 

& tár™ földterület ló oldalarányú felszíne sík, a szomszéd épületekkel és kerítéssel bekerí-
t i * A r I tráhan és a telken minden közmű (elektromos áram, vezetékes víz, csatorna, gáz-

reátalálható Az utcafronton, zártsoros beépítésű, L alakú földszintes, magastetős 
S / á l Az udvart keresztben, kerítéssel leválasztották, a telek, utcától távolabbi részén 
Z irtSraraf Kft által használt műhely, iroda, raktár épületek állnak. A területen kb. 100 m2 

vTarotor és 100 m2 beton térburkolat található. A kapott adatszolgáltatás szerint az ingatla-
non 4 db lakás van Az Önkormányzati Ingatlan Kataszter betűjelei, helyszínrajz hiányában 
nem azonosíthatók A szakvélemény a fordulónapi szemle alapján készült. 
A Tulajdoni lap Ifi részén 4 m2 + 16 m2 vezetékjog bejegyzés szerepel az ELMU Halozati 
Kft. javára. A területen veszélyes anyagról nincs tudomásunk. 

Az épületek műszaki állapota kuiső szemrevételezés alapján 10-15 %, gyenge, a gazdasá-
gosan nem felújítható kategóriába tartoznak. 

Értékmódosító tenyezők 

ténvezök Jó oldalarány 
Naav egybefüggő terület 

Értékcsökkentő tényezők Kiürítés időszükséglete kb. 1 év 
Épületek bontási és törmelék lerakási költsége 

: ' ' | ELMÜ transzformátorállomás ideiglenes áthelyezés és 
| végleges elhelyezés költsége a mellékelt HCSO/1587-

1/2017 iktatószámú levél szerint 
- Szomszéd épületek gyenge állapota 

Építési telkek iránti keresleti bizonytalanság a lakások 5 
%-os áfa 2019. év végi lehetséges kivezetése miatt 

WÊÊÊÊmmÊk 

WSÊÊÈÊËm 

"v* "M" 
WÊÊÊÊÊÊk 
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Immo Mérnöki és Igazságügyi Szakértői Kft. 

§ # 
í 
V 

I 
I 
I 

v 

t 

S. Értékképzés 

5.1. Az ingatlan ertekelesenek módszere 

Az ÁHoeszkoz Ertekelok Európai Csoportja (TEGOVA) ajánlása alapján az ingatlan jel-
legére való tekintettel, az újraelőállítási értékből avulással számított műszaki érték 
megallapitas modszeret alkalmaztuk, mivel hasonló paraméterű összehasonlító ada-
tok nem allnak rendelkezesre A kapott eredményt maradványérték módszerrel ellenőriz-
tük Figyelem oe vettük a 25 1937. (VIII. 1.) sz. PM, az 54/1997. (VIII. 1.) FM sz. rendelet, az 
European Valua:ion Standa ds (EVS) 2016. évi értékelési szabvány, a Budapest, Józsefvá-
rosi Onkormanyzat 16.2005 ,IV 20.) és a módosító 55/2006 (Xfi. 15.) rendelet előírásait. Az 
alapadat szolgáltatást valóságosnak fogadtuk el. Földmérésre, helyszíni, egyenkénti alapte-
rület felmérésre és egyenkénti forgalmi érték meghatározásra nem szólt a megbízásunk, ezt 
á megrendelés és munkadíjunk nem tartalmazza. Az épület nem társasház, tulajdoni hánya-
doK nincsenek A közös területek (közlekedők, kapualj, stb.) a szintterületbe beleszámítanak. 
Az .ingatlanok értékelése összetett feladat. Ezért helyszíni szemlét tartottunk, fényképeket 
kesznettunk szóbeli tajenoziatast kaptunk, környezettanulmányt végeztünk, és az Önkor-
mányzatnál informálódtunk A forgalmi érték megállapításához felhasználtuk a NAV Illetékhi-
vatali, a nyomtatott &s az e'ektronikus szaksajtóban fellelhető, valamint a más szakcégek 
által rendekezesunkre bocsátott árakat, és az Avant.lmmo Kft. adatbázisának információit 
Az Angol Kira'yr Vagyonertekelok szövetsége (RICS) szerint az OMV (Open Markét Value) 
azaz a nyílt piaci ertek az az ar amely összegért egy vagyontárgyban való érdekeltség mél-
tányosán maganjog. szerzcdes keretében készpénzért a legnagyobb valószínűséggel elad-
ható A pontos ar csa* versenyeztetéssel állapítható meg. 

Feltételei: 

- Az eladó hajlandó az eladasra 
- Az adasvéteii tárgya a&ok lebonyolításához figyelembe véve a vagyontárgy jellegét és a 
piaci helyzetet esszeru hosszúságú időtartam áll rendelkezésre. 
- A tárgyalás idoszakaban az ertek nem változik. 
- A vagyontárgy szabadon kerül piacra, meghirdetése megfelelő nyilvánossággal történik 
- Altaianostól e.tero speciális vevői külön ajánlatot nem veszünk figyelembe. 
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Avant.lmmo Mérnöki és Igazságügyi Szakértői Kft. 

5 2. Földterület értékelés összehasonlító adatokkal 

6 

i s ~ n 
Értékelendő j 1 2 3 4 

* Viit Józsefei i 
14 VIII Lujza u VIII Fecske u Vlllf Bacsó B VIII Víg u 

1 3 Gazdásági tcnyo7Ők 
í ! Á r (Ft) 

148 000 000 400 000 000 198 000 000 220 000 000 

1 «> ín fo rmác ió for rás 
lngattan.com ingatlan.com tngatlan.com lngatian.com 

t r lgat lan a lapterü le te ( m ) 2 4 4 6 7 2 3 1 8 6 4 9 5 2 9 6 4 

7 Fa i laqos ár (Ft/ tr?) 2 1 3 8 7 3 2 0 4 7 0 3 2 1 4 5 9 2 2 0 7 9 8 3 2 2 8 2 1 6 

fl Innat ian le l leae Építési telek Építési telek Építési telek Építési telek 

1 Q A z ár j e l l ege í 
Kínálati ár Kínálati ár Kínálati ár Kínálati ár 

To Kor rekc i ós tényező 0,90 0,90 0,90 0,90 

11 Tulajdonjog« v iszony Tulajdon Tulajdon Tulajdon Tulajdon 

% 
i ? j Ko r rekc iós t ényező 1,00 1,00 1,00 1,00 

1 | T e r h e k (szofga lom, haszna la t ) Vezetékjog ua. ua. ua. ua. 
•j. 

1 4 Kor rékc tós tényező 1 ,00 1 , 0 0 1 ,00 1 , 0 0 

1 1 5 Ö a d á s / a i á n l a t időpont ia 2 0 1 8 . 2 0 1 7 . 2 0 1 7 . 2 0 1 7 . 2 0 1 7 . 
j | 

t f i Kor rekc iós t enyezo 1 ,00 1 ,00 1 ,00 1 .00 

M W K o m q á K ár 133 200 000 360 000 000 178 200 000 | 198 000 000 M 
K o m g á i t egységá r (Ft/m*) 192 4 8 6 1 8 4 2 3 2 1 9 3 1 3 3 1 8 7 185 2 0 5 3 9 4 

s 
1 9 Helyszíni tényezők 

• ? o iseg ua. ua. ua. ua. 

l j KorreK o - > t e * y r / ' 1,00 1,00 1.00 1,00 

m r EShelyezkedes a z u tcán be lü l rosszabb ua. rosszabb ua. 

2 3 Kor rekc iós t ényező 1.03 1,00 1,04 1,00 

Ü 2 4 In f ras t ruk túra , közmüvek a z u tcán ua. ua. ua. ua. 

Ü| 2 5 f&ZŐ 1,00 1,00 1,00 1,00 

í 2 6 tuvek a telken ua. ua. ua. ua. 

fl 2 £ 1,00 1,00 1.00 1,00 

2 8 K*»f ie«? Van ua. ua. ua. ua. 

j 7 9 KbrreköiQS t ényező 1,00 1,00 1,00 1,00 

3 3 3 Kof r lgá i * « g y s e g á r (Ft /m 2 ) 195 740 189 759 193 133 194 672 205 394 

1 3 1 Elddhato^áqi tényezők 
f 5 7 P i a c k é p é s s e g rosszabb rosszabb rosszabb ua. 

3 3 ftor föföíós lé r í yezó 1,05 1,05 1,05 1,05 

3 4 Haszná lha tóság , funkc ió , o lda la rány rosszabb rosszabb rosszabb rosszabb 

KörroVco«. tpny«vo 1,05 1,05 1,05 1,05 

3 6 Fe l sz ín , íej fes ua. ua. ua. ua. 

3 7 Kö f / ekc íós t e n y $ z $ 1,00 1,00 1,00 1,00 

3 8 P a n o r á m a Nincs ua. ua. ua. ua. 

3 3 W é k c M s í e r t y ^ ő 1,00 1,00 1,00 1,00 

« . ¿ p n é s i é f ó í r á s o k , ko to t t séqek L1-VHI-1 ua. ua. ua. ua. 

i* K o r r e k c i ó s t é o y e z d 1,00 1,00 1,00 1,00 
4 ? - työVöj ty te t . , ua. ua. ua. ua. 
4 3 K c r - e i ^ o s t é n , P 7 ü 1,00 1,00 1,00 1,00 
4 4 K o m q a i t faj lagos fo f j j a 'm i 1 rtek ^ t m 215 803 209 210 212 929 214 626 226 447 

ü f S z á m f t o a f o m a l f f o érték F t 5 2 7 8 5 4 2 1 4 

l l l l i l ^ 
^ I B H H H N 

B 
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Avant immo Mérnöki és Igazságügyi Szakértői Kft. 
7 

5.3 Felépítmények műszaki ertékelése 

Lakóepulet, tégla felmenő falazat, magastető, cserép héjalás. Az utcai homlokzaton 
belovesek nyomai latszanak A nyílászárók általában fakeretes, egyszeres üvegezésű* 
ek, kiveve a jobb oldali negyzet alakú épületet. 

Fizikai állapot % 15 
Funkcionális állapot % 80 
Környezeti állapot % 80 
Újraelőállítási ktg. Ft/m2 

280 000 
Felépítmény alapterülete m2 

228.00 
Építmény számított értéke Ft 6 128 640 

Pinceszint, togta falazat 

Fizikát állapot % 10 
Funkcionális állapot % 50 
Környezett állapot % 50 
U/aeloalhtasi ktg Ft/m2 

140 000 
Pinceszint alapterülete m2 

121.00 
Építmény számított értéke Ft — 1 423 500 

szintes, tégla falazat, magastető, cserép héjalás 

[Fiztkaj dljapot % 
iis állapot % 
tállapot % 

Ft/m' 
alapterülete m2 

számított értéke Ft 

15 
80 
80 

285 000 
150,00 

4 104 000 

hegy szint, tégla falazat, hullámpala félnyereg tető 79,0 m2, III. acélcső, 

*•"•> i1 — 

állapot % 15 
•unKC'onalis aliapot °í, 70 

80 
Ft/m2 

190 000 
^ l ê S m é r ^ a p ^ e t e m2 

114,00 
P'tmepy syamitott erteké Ft 

1 819 440 

•mSÊÊiÈÊÊm 

1ÊÈÊÊÈÊÊÊÊÊ 
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Avant Immo Mérnöki és igazságügyi Szakértői Kft. 8 

Nrh» lv tk M 2) A jobb oldali telekhatáron kétszintes tégla falazat, lapostető, a bal olda-
lon acel zartszelvenyek közötti Betonyp panelek, magastető, cserép héjalás 

F f tkai állapot % 15 

Fnnkrinnális allapot % 80 

Kf5mvp7pÍ5 állapot % 80 

HázalnáHítáfti kta Ft/m2 230 000 

Pe^pitrpény szintterülete m2 300,00 

Építmény számított értéke Ft 6 624 000 

Garazsok (1-2) Acel zartszelvény, drótháló, Hl. hullámpala oldalfal, ferde hullámpala 
tető 

Fizikai állapot % 10 
állapot % 50 

- yezeti állapot % 50 

Újraelőállítási ktg Ft/m2 40 000 

Felépítmény alapterülete m2 75,00 

^nítménv sz ámított értéke Ft 75 000 

tményck műszaki ertekének összesítése 

La'kóépúlet Ft 6128 640 
Pinceszint Y t 423 500 
Irodaepulet 4 104 000 
Raktarak 11 4 \ 1 819 440 
Mi»heyeKt1-2) 6 624 000 
Garazsok t1-2 1 75 000 
Építmények forgalmi értéke összesen Ft 19174 580 
Ep tmcnyek forgalmi értéke kerekítve Ft 19 170 000 

ELMÜ transzformátorállomás létesítése a HCSO/1587-1/2017 ikt. sz. levél alapján 

Te.-ye^es engede>yeztetes Ft 1 500 000 
Kwitelezes Ft 12 000 000 
lae.g'enes trans^Wia^al lomás bérlése Ft (becsült adat) 1 400 000 
20 m?-es uteaLne,yiseg szerkezetke&z építési ktq. Ft 2 400 000 
Összesen Ft 17 300 000 

í 
l 
m 
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Avant.lmmo Mérnöki és Igazságügyi Szakértői Kft. 9 

5.4 Bontási költségek számítása 

Í|Ég§|||lj| c ; ' ^ nevezés 

IHllfillilölll® 

• i i a 
i l i i l 
• • •• •• ----- •: : 

o 

£ 

o> 

I S ® 

mm-: 0) o 
•'..•.ostt-;..' : Q, (ü '.• 

I l i 
1 Lakóépület 228,00 15 000 3 420 000 Tégla 15 
7 Pinceszint 121,00 15 000 1 815 000 Tégla 10 
3 Raktár 1 30,00 15 000 450 000 Tégla 15 

WmM Raktár 2 40,00 15 000 600 000 Téqla 15 
5 Raktár 3. 35,00 5 000 175 000 Acélcső 15 
6 Raktár 4 9,00 15 000 135 000 Tégla 15 
7 Műhely 1 szintterület 200,00 18 000 3 600 000 Tégla 15 
8 Inda 150,00 15 000 2 250 000 Téqla 15 
9 Műhely 2 100,00 15 000 1 500 000 Beton yp 15 
10 Garázs 1 30,00 4 000 120 000 Acélcső 10 

" 1 2 " 
Ga-a?s 2 45,00 4 000 180 000 Acélcső 10 

" 1 2 " összesen 988,00 14 245 000 
összesen, kerekítve 14 2b0 000 

5.5. Az ingatlan forgalmi crtekenek megállapítása 

levő épületek, építmények műszaki állapota 10-15 %-os, gyenge, a gazda-
újítható kategóriába tartoznak, ezért bontási költséget is számítottunk. 

Foldteru'et erteke (beepitetlen állapotban) Ft (+) 527 854 214 
Felépitmenyen műszak- erteke Ft (+) 19170 000 
felépítmények bontási költsége Ft {-) 14 250 000 
[ELMU transzformátorállomás létesítése Ft (-) 17 300 000 
pköljööetés 1 év, leienértéke miatt 2 % Ft (~) 10 557 084 
pzamfloti forgalmi ertek Ft 504 917130 
||er#$tetí forgalmi érték Ft 504 920 000 

ontalasi) tényező számítása 

kenysze^ertekcsités 
t/endeK bizonytalansága 

0,95 
0,98 
0,95 

0,88445 
88,00 
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Avant Irrimo Mérnöki és Igazságügyi Szakértői Kft. 10 

V 

6. Telek forgalmi ertekonek ellenőrzése maradványérték módszerrel 

8 

Telek területe m 

Bruttó építmény t ^ l e t e ^ z j n t e n m ' 

Nettó éoítménv terület egy_s7in_ten_m' 
M ^ r ¿rtpkesithetö közös területek 15%. 

Sztntszám 

10 1 Lakás db, 

Értékesíthető területek összesen rtf 
13 Teremgarázs hely db 
14 Teremgarázs hely F_t/db_ 
15 | Terasz, loppta 3,0 m2 / lakás. 

Felszmi parkolo db 
Összes bevétel nettó Ft-

19 
Bruttó é&ftmény terület felepttmeny m 

24 ". teremgarázs heiy db 

22 Effeélv. terasz m2 

23 -Felszínt parkoló db 
24 ELMO transzformátorállomás ktg _Ft_ 
2 8 .1 Éptlfesi költség összesen nettó Ft 

tés szakértő» diiak Ft 
i díjak Ft 
isi tartalék Ft 
az építkezés telles ideiét e 
» költségek és haszon Ft 

Területek m J 

Y 4 4 6 " 
65% 
1 590 

Értékesítési ár nettó Ft 
Fajlagos ár Ft/m5 

1 351 
203 

Földszint + 4 emelet + 
tetőtér 
5 514 500 000 

1 149 
6 662 
110 

520 000 

3 000 000 

331 
'30 

200 000 
800 000 

66 165 278 
24 000 000 

3 775 203 700 
Építési költségek nettó Ft 

Épített területek m2 Fajlagos ár Ft/m2 Építési ktg. Ft 

Eladási ár Ft 

2 756 886 600 

597 325 430 

330 826 392 

7 950 215 000 
1 500 000 

38 000 

1 709 142 500 
165 4 1 3 1 9 6 
12 571 403 

200 000 

45% 
4% 
3% 
3% 

6 000 000 
17 300 000 

1 910 427 099 
859 692 195 
76 417 084 
57 312 813 
57 312 813 

5% 
10% 

95 521 355 
191 042 710 

1 337 298 969 
5 költség nettó Ft 3 247 726 068 

ínyérték netto Ft 

3S rtetto értéke Ft/m2 

527 477 632 
215 649 

WmÊ: 
nyertek r o i sze ' e meghatároztuk a felépíthető épület bruttó és nettó alapterüle-

teremgarázs helyek* lakások és üzletek méretét. Ezek nettó bekerülési 
az erteKesíthető területek nettó eladási árából. A különbség a telek nettó 

felépítmények műszaki értékét külön hozzáadtuk a telek értékéhez. 
Piods/ert csak a műszaki forgalmi érték ellenőrzésére használtuk, a vég-

sánái nem vettük figyelembe. 

lek érték maradványérték módszerrel Ft 527 477 632 
ipftroények műszaki értéke Ft 19 170 000 
epitr^enyes ingatlan érteke maradványérték módszer- 546 647 632 

*VW, 1 
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BUDAPEST FOVAROS VIII KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KEPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

; 66/2007 (XIK12.) RENDELETE 
JOZSEFVAROS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (JÓKÉSZ) * 

I Budapest Főváros VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi ön-
I kormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV, törvény 16. §-ában, valamint az épített 
I környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14. § (3) bekezdésé-
I ben kapott felhatalmazás alapján megalkotja Budapest Józsefváros Kerületi Építési Szabály-
'' zaíat itovabbiakban JÖKESZ^ 

l L1-VII1 jelű zártsorú beépitesu, nagyvárosias lakóterület építési övezeteinek részletes 
előírásai 

1 - 1'§ 

, (1) Az L1-VIII jelű epitesi övezetek te'ületén 
j a) Az epületek földszinti beépítési mértéke ~ teremgarázs, intézményi, kereskedelmi 
9 , funkció létesítése, illetve ezek vegyes alkalmazása esetén - az L1-VIII-5 kivételé-
f \ . ve! - elérheti a 100%-ot 
§ b) A felső szintek beépítési mértéke, a már meglévő épületek utólagos udvarlefedése 
S , 1 esetének kivételével - nem haladhatja meg az előírt beépítési mértéket. 
I c f Az építési övezet területén létesítendő űj lakóházban kiskereskedelmi rendeltetési 
U egység csak az epulet pinceszintjén, földszintjén, valamint első emeletén alakítha-

1 - ^ tó'kí, a bruttó kereskedelmi célú szintterület legfeljebb 1.000 m2 lehet. 
> d) Az övezetekor 'etesitneto lakófunkciót nem tartalmazó közintézményi és szállás-

i t # jellegű intézmények épületeinek beépítési mértéke az 1. számú táblázatban meg-
í határozott mertektől eitero leh 3t, földszinti beépítés elérheti a 100%-ot, földszint 
» ^ fölötti beépites elerneti a 80 Vo t , az L1-VIII-5 jelű építési övezet kivételével. 

e ) Meglévő tetoter - kiza--olag a meglévő tetősíkok megtartásával - beépíthető, de az 
$ ingatlan beepitese az 5 0-os szintterület! mutató értékét nem haladhatja meg. 

í ^ alapfokú onkormanyzati feladatoKat ellátó intézmények esetén az építménymagasság 
íábiázat szerinti legkisebb értékének legalább 6,00 méternek kell lenni. A 

ft 3 2 1 í , e s z k e d é s szabályait kell alkalmazni. « 

, „ ^ ( l ie rendeJet te i t 

' 3 E S S^ERKl / L Í BE FOGLALTA A 35/2008.(VL18.) ÖNK. RENDELET 
N ^ r ^ p l . 1 ! . 1 ^ rendelettel. a 45/20Ö9.(XU.2!.) rendelettel, a 36/20IÖ,(1X. 10.) 

J n - n d c l r t i ' , M MinVv, V " 1 , 1 ^ e i ' a 40/2012.(VII.26.) rendelettel a 63/2012. (Xl.23.) önk. 
í n»K « i W l lt!l »¿V ^ P 1 3 - s z á m ó rendelettel, a 38/2013. (VíL 25.) sz. 

1 N E ^ W ^ & W t á l c w i 1 rendelettel, hatályos 2013. december 5-töl, továbbá a 
3 t a v á b f e a * 4 S , v , 2 0 U - j ú n i u s 12~töl> r ^ e l k e z é s e i í a folyamatban iévö ügyekben 
1 1 * , V S Ö n k ' rendeletteI> ^ tá lyos 2014. november 20-tól. Továbbá a 
i tená^énr í , - ¡ 3 2 Q I 4 - d e c e m b e r a 15/2015.(111,31.) önk. rendelettel, a 
' {XI 171ur-u1 u " ^ 1 M u o - > ö n k - rendelettel, az 5/2016.(íi .fl .) önk. rendelettel, a 

: ¡IC ! § > hatályos 2015, április 3-tól. 

Modo-I ma , ^ ;n , , Ml, ' " , J 0 ) . b e k e z d é s e ' h a t á l y b a l é p 2 0 1 1 1 0 1 9 - » 
5.) onk. rendefct 9. § (1) bekezdése, hatályos 2014. december 5-től. 

I 
Budapest VIII. József u. 14. 34902 hrsz 
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Avant Immo Mérnöki és igazságügyi Szakértői Kft. 12 

(?Y Az építési övezetek területén a telkek és az építmények kialakítására vonatkozó para-
métereket a 1 számú táblázat tartalmazza. 

1. sz. táblázat 

Az epnes 
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1 Önkormányzati tulajdon: igen 
14 saját tulajdona îakas- es helyiséggazdálkodás 
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Nem hiteles tulaj doni lap Nem hiteles tulaj doni lap 

& r—t 

1 
'c? 
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Budapest- Rfuároa Konnányiávataia XI. Kerületi Hivatala 
Budapest. XI., Budafoki út 5 9.15í9Budipcst.P£425 

N«di hiteles tulajdoni lap - Teijes másc&ü 
M̂nsiddés »ára: 800Ö0W28466/2018 

2Ű1Ö.01.1? 
BUDAPEST VXm.JCER. 
Belterület 349Ö2 helyrajjsi «ám 

Oldal: 

1084 SUOAPB3T VIII,KER. J6saa£ utca 14. 
Fóldciailat teiLiiat« váltoaás elött: 
1. Ai ingatlan adatai> 

alréailet aeUtoW 
sofrreléBi ág/kivatt megnevezés/ 

tBÉSS 
Ü in>2) tö*16 hflt«ositil291/l/20UU, 

i—< 

1 
•a WJ 

£ 

- Kivett lakóház, udvar, q&zdaaáqi épiilst U 
••••..ni - .HM. D.BÉSZ 

3. talajdoni hányad¡ 1/1 
bíjegyrá határosat, érkaiéai ittói 212784/1993/1993 .11.04 
jogcím 1991. évi X X X I t r . tv. 
jogállás i tulajdonos 
né<?: Viri.KER. ÖPKORKjCtfraAT 
cin: 1U82 BUCaPEST WTíX.KEB. Baross atea 6S-6?. 

xn.Rfisz 
1. bajag?/id határozat, 4tk«»éB¿ idéi 113589/2/2011/11.01 .0 

Vazotékjog 
•J n2 t«rül»tr« 1103/531/2010. 
jogosult i 

Ciíw: EU4Ö HJÍ)JÓ3ATI KFT. 
cin ' 11*2 BODAFESIT Váci üt 72-1 4 . 

2. b«j«gyzó határosat, éík«síéai időt 141141/2/2úÚ 
Vtxitikjog 
16 »2 nagyságú területre vonatkozóan, VWB-J 
jogosult 1 

név. 8LH& HÁLÓZATI KFT. 
cin •• 1132 BUDAPEST XIIt.KeB. V I-
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Nem hiteles tulajdoni lap 



EEGIS 2017.04.1912:41:03 - M= 1 : 500 
(651953,238637) 



EEG1S 2017.04.1912:41:23 - M= 1 :500 (651960,238622) 

(651874,238495) 

Lángné Porkoláb Katalin ELMU-EMASZ 
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Gy imó thy Balázs 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt 
Vagyongazdálkodási igazgatóság 

Budapest VHI. ker. 

Őr utca 8. sz. 

1084 

ELMŰ Hálózati Kft. 
Hálózat csatlakozási osztály 
1132 Budapest, Váci ú t 72-74. 
Levelezési cím: 1393 Budapest 62. Pf. 511. 
Hivatkozási szám: 
Iktatószám: HCSO/1587-1/2017 
Seplandazonosí tó : IF-2816 . . . 
Kapcsolat tar tó: Tó th N o é m i a i t i 
Telefonszám: +36 1 238 1572 
Fax: +36 1 238 2815 
E-mail: n o e m i , t o t h @ e l m u . h ü 

T á r g y : B u d a p e s t , VI I I . Józse f u t c a 1 4 . 3 4 9 0 2 h r s z - ú a l a t t i t e r ü l e t e n l é v ő 2 2 3 8 9 / 1 0 - e s s z á m ú t r a n s z f o r m á -
t o r á l l o m á s á t h e l y e z é s e 

T i s z t e l t Gy imóthy Balázs! 

A t á r s a s á g u n k h o z b e é r k e z e t t m e g k e r e s é s s z e r i n t a Józse f u t ca 14. 3 4 9 0 2 hrsz , a l a t t i 2 2 3 8 9 / 1 0 - e s t ransz -

f o r m á t o r á l l o m á s m e g s z ü n t e t é s é v e l , á t h e l y e z h e t ő s é g é v e l k a p c s o l a t b a n s z e r e t n é n e k i n f o r m á c i ó t k a p n i . 

A j e l z e t t t r a n s z f o r m á t o r á l l o m á s b ó l 1 1 d b . 0 , 4 k V - o s k i v e z e t é s i n d u l , j e l e n t ő s s z á m ú k ö z c é l ú f o g y a s z t ó t 

l á t v a e l és a k ö z e l b e n n e m t a l á l h a t ó o l y a n t r a n s z f o r m á t o r á l l o m á s a h o v a a j e l e n l e g i f o g y a s z t ó k a t á t le-

h e t n e t e r h e l n i , e z é r t a t r a n s z f o r m á t o r á l l o m á s m e g s z ü n t e t é s e n e m k i v i t e l e z h e t ő . 

A m e n n y i b e n egy e s e t l e g e s é p í t k e z é s s o r á n a t r a n s z f o r m á t o r á l l o m á s az é p í t k e z é s ú t j á b a n ál l , az á l l o m á s t 

i d e i g l e n e s e n a t e r ü l e t e l ő t t i k ö z t e r ü l e t r e k i ke l l he l yezn i , m a j d k é s ő b b , az é p í t k e z é s b e f e j e z t é v e l az ú j 

é p ü l e t b e v i sszahe lyezn i . Az á l l o m á s i d e i g l e n e s k i h e l y e z é s é r e is v e z e t é k j o g szükséges . 

Az á t h e l y e z é s a k ö v e t k e z ő m ó d o n és f e l t é t e l e k k e l l e h e t s é g e s : 

M ű s z a k i t a r t a l o m : 

- A t e r ü l e t e l é e g y i d e i g l e n e s t r a n s z f o r m á t o r á í i o m á s t ke l l t e l e p í t e n i a t e r ü l e t e n f o l y ó m u n k á l a t o k 

i d e j é r e . A k é s ő b b i e k b e n az é p ü l e t b e n b i z t o s í t o t t h e l y r e a t r a n s z f o r m á t o r á l l o m á s t v issza ke! ! he -

l yezn i . Az ú j e l o s z t ó i t u l a j d o n ú b e r e n d e z é s e k e l h e l y e z é s é r e s z o l g á l ó h e l y i s é g az I g é n y l ő á l t a l lé-

t e s í t e n d ő é p ü l e t 0 . v a g y -1 . s z i n t j é n , az I g é n y l ő á l t a l k e r ü l k i a l ak í t ás ra . Az é p í t é s s o r á n az I g é n y l ő 

a B e r u h á z á s i o s z t á l y u n k k a l és az E L M Ű m e g b í z o t t é p í t é s z é v e l k ö t e l e s e g y e z t e t n i (p l . l e e r e s z t ő és 

k á b e l a k n á k , sze l lőzés , k á b e l b e b ú v ó k k ia lak í tása , s tb . } . Az á l l o m á s a l a p t e r ü l e t e k b . 4 x 5 m - e s és le-

ElMŰ Hálózati Kft. 
1132 Budapest, Váci út 72-74. 
Bejegyezte: Fővárost Törvényszék Cégbírósága 
Cégjegyzékszám: 01-09-874142 
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galább 2 ,8m belmagasságú kei! hogy legyen, és a nap 24 ó rá jában az akadá lymentes , köz terü le t 

fe lő l i megköze l í the tőségét b iz tosí tan i szükséges. 

- Az á l lomás 10 kV-os {Erzsébetváros/Somogy i j e l ű kábel) és 0,4 kV-os kábe le inek át forgatása 

szükséges az ideiglenes á l lomásba, m a j d a kábeleket vissza kel l f o rga tn i a t e r ü l e t e n létesülő ál-

lomásba. A kihelyezés-visszatelepítés során a 10 kV-os és 0,4 kV-os kábe leke t szükség szer int 

t o l dan i kel l {kb. 2x5 m hosszban}. Az ideig lenes á l lapotra üzemeltetési megállapodást kel l kö tn i , 

me l yben rögzí teni kell, hogy az épí tés i m u n k á k befe jez téve l a t ra fóá l l omás a 34902 hrsz-ú te rü -

le t re visszatelepítésre kerül . Az a lább m e g a d o t t köl tségek n e m ta r ta lmazzák az ideiglenes ál lo-

más kö l tségét {bér le t i dí ját) , csak a végá l lapo tban ELMŰ részére á tadandó berendezések köl tsé-

gei t . 

Bon tandó kábel nyomvona lhossz : 
10 kV-os fö ldkábe l : kb. 2 x 5 m 
0,4 kV-os fö ldkábe l : kb. 1 1 x 5 m 
Létesí tendő kábel nyomvona lhossz ; 
10 kV-os fö ldkábe l : kb. 2x5 m 
0,4 kV-os fö ldkábe l : kb. 1 1 x 5 m 

A műszak i t a r t a l o m részleteinek pontos í tása cé l jábó l a megb ízo t t v i l l amos k iv i te l i t e r vezőnek az ELMU 

Hálózat i Kft. he ly i leg i l le tékes te rü íe t fe le lőséve l szükséges fe lvenn i a kapcso la to t (Kovács Károly, te l : 238 

2566, e-mai l : karo ly .kovacs@elmu.hu) . 

A beruházás becsül t kö l tségei : 

tervezés, és engedé lyez te tés köl tsége: 1 5 0 0 000, - Ft + ÁFA 
kivi telezés kö l tsége: 12 0 0 0 000, - Ft + ÁFA 

A f e n t i köl tségek nem tar ta lmazzák az ide ig lenes á l lomás bér le t i dí ját és a já ru lékos kö l tsége i t (pl. közte-

rü le t - fog la lás i díj). 

A közcélú há lózato t az igény lőnek saiát kö l tségén kell megvalósí tani , ame ly magába fog la l ja az engedé-
lyezéssel, kártalanítással, bejegyeztetéssel , és megvalósí tással kapcsolatos összes kö l tséget . A megvaló-
sul t beruházást t ovább i üzemel te tés re t é r í t ésmen tesen az ELMŰ Hálózat i Kft. t u l a j donába kel l adni . 

A beruházás kezdetekor , a tárgy i munka te rvezésének megindí tása e l ő t t az átadás részletszabályai t tar -

t a lmazó megál lapodásban kívánjuk rögzí ten i az elkészülő hálózat t u la jdonba adásával kapcsolatos kér-

déseket , f e l té te leke t . A m e d d i g ez a megá l lapodás az Önök részéről n e m kerü l aláírásra, add ig az időköz-

ben eset legesen elkészül t t e rveke t n e m lehe t engedé lyez te tn i . 

A levelünk me l lék le tekén t csato l t megvalósí tás i f e l t é te lekben fogla l t e lvárásoknak meg fe le lően lehet 

csak a k iv i te lezést le fo ly ta tn i . 

A m inős í t e t t te rvezők és k iv i te lezők l is tá ját megta lá l ják hon lapunkon : 
h t t p : / / e lmuha loza t . h U / # i / oa r tne re inkngk /a l t a lanos -sze rzodes i - f e l t e te lek 

mailto:karoly.kovacs@elmu.hu
http://elmuhalozat.hU/%23i/oartnereinkngk/altalanos-szerzodesi-feltetelek


Part O 
of 

0 
i r i n o g y 

A f e n t leír t m u n k á k megva lós í tásához e l e n g e d h e t e t l e n ü l szükséges a Szabályozási Te rv szer in t k i a lak í to t t 

közú t , vagy a k ö z f o r g a l o m számára m e g n y i t o t t m a g á n ú t és az Ö n k o r m á n y z a t hozzájáru lása. 

Fe lh ív juk szíves f i g y e l m ü k e t , hogy t apasz ta l a tunk szer in t a f e n t le í r t m u n k á k v á r h a t ó á t fu tás i i de je a t e r -
vezési - , engedé lyezés i - , és k iv i te lezés i m u n k á k k a l e g y ü t t kb. 1 0 h ó n a p . 

T á j é k o z t a t j u k Ö n ö k e t , hogy k á b e l f e k t e t é s i m u n k á k 0 f o k f ö l ö t t v é g e z h e t ő k . 

Je len t á j é k o z t a t ó l eve lünk műszak i t a r t a l m a és a gazdasági f e l t é t e l e k 3 h ó n a p i g é rvényesek . 

A m e n n y i b e n j e l e n l e v e l ü n k b e n f o g l a l t a k a t e l fogad ják , a k k o r a l eve lünk m e l l é csa to l t e l f ogadó ny i la tkoza-
t o t k é r j ü k k i t ö l t ve és cégszerűen aláí rva az E l M Ű Hálózat i Kf t . Há lózat csat lakozási osztá ly levé lc ímére : 
1393 . Budapes t , Pf. 511. v isszakü lden i . 

A t á j é k o z t a t ó a lap ján e lkészí t jük a szükséges megá l lapodás t , m e l y e t az Ö n ö k á l ta l meg je l ö l t kapcso la t -
t a r t ó személy részére e l e k t r o n i k u s a n m e g k ü l d ü n k . 

Budapes t , 2017 . má jus 4 . 

Ü d v ö z l e t t e l , 

T ó t h N o é m i 

há lóza t i csat lakozás i szakér tő 

1132 Budapest, Váci út 72-74. 





Pályázati felhívás 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Képviselő-testület /2018. (V.03.) 
számú határozata alapján nyilvános kétfordulós pályázatot hirdet a Budapest VIII. kerület, József utca 
27. szám alatti, 35204 hrsz.-ú, 813 m2 alapterületű kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
értékesítésére. 

1. A pályázati felhívás közzététele 

A pályázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabályzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Bonyolító 
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a 
Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes 
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon teszi közzé. 

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélkül visszavonni, 
és erről köteles hirdetményt kifüggeszteni. A versenyeztetési eljárás visszavonása esetén -
amennyiben a dokumentációt az ajánlattevő ellenérték fejében kapta meg - a Kiíró köteles az 
ellenértéket visszafizetni. A pályázati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más 
esetben nem fizeti vissza. 

2. A pályázati kiírás adatai 

A pályázat kiírója: 

A pályázat Bonyolítója: 

A pályázat jellege: 

A pályázat célja: 

A pályázati dokumentáció díja: 

A pályázati dokumentáció 
módja, számlaszám 

A pályázati dokumentáció 
bocsátásának feltétele: 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1082 
Budapest, Baross u. 63-67.) 

nyilvános, kétfordulós pályázat 

tulajdonjog átruházás (elidegenítés) 

50.000,- Ft + ÁFA 

befizetésének átutalás, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. K&H Banknál vezetett 10403387-00028859-
00000007 számú számlájára 

rendelkezésre 

Az ingatlan minimális vételára: 

Az ajánlati biztosíték összege: 

- a pályázati dokumentáció díjáról szóló banki 
befizetési bizonylat 

- a pályázati dokumentációt cég által aláírásra 
jogosult személy vagy meghatalmazottja veheti 
át előre egyeztetett időpontban 

177.730.000,- Ft+ ÁFA 

18.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosíték befizetése 
csak magyar forintban teljesíthető, értékpapírral, 
garanciaszerződéssel, zálogtárggyal nem 
helyettesíthető. 



Az ajánlati biztosíték befizetésének módja, 
számlaszám: 

A pályázattal érintett ingatlan megtekinthető: 

átutalás, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. K&H Banknál vezetett 10403387-00028859-
00000006 számú számlájára 

2018.05.04. és 2018.06.03. között előzetes 
időpont egyeztetés alapján. Időpont egyeztetése a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Elidegenítési Irodán lehetséges (1084 Budapest, 
Őru. 8., Tel.: 06-1-216-6961/106 mellék) 

Az ajánlati biztosíték beérkezésének 
határideje: 

A pályázatok leadásának határideje: 

A pályázat leadásának helye: 

A pályázatok bontásának időpontja: 

A pályázatok bontásának helye: 

A pályázat eredményét megállapító szervezet: 

A pályázat elbírálásának határideje és a 
várható eredményhirdetés: 

A pályázati eljárás nyelve: 

A pályázattal kapcsolatban további 
információ kérhető: 

2018.05.25. 2400 óra. Az ajánlati biztosítéknak a 
megjelölt határidőig a bankszámlára meg kell 
érkeznie. 

2018.06.04. 10°° óra. 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 1084 
Budapest, Őr u. 8.1. em. Elidegenítési Iroda. 

2018.06.04. II10 óra. 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 1084 
Budapest, Őr u. 8. I. em. Elidegenítési Iroda. Az 
ajánlattevők a pályázatok bontásán jelen 
lehetnek. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros 
Önkormányzat Képviselő-testülete vagy 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága, a 
66/2012. (XII. 13) önkormányzati rendeletben 
meghatározottak szerint. 

2018.08.02. 

magyar 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Elidegenítési Irodáján 
Tel.: 06-1-216-6961 

3. A pályázattal érintett ingatlan: 

Címe: 

Helyrajzi száma: 

Megnevezése: 

Alapterülete: 

Közmű ellátottsága: 

Budapest VIII. kerület, József utca 27. 

35204 

kivett, beépítetlen terület 

813 m2 

közművek nélkül 



Terhei: az ingatlanon jelenleg gépjármű-beálló helyeket ad 
bérbe az Önkormányzat, a Magyar Államnak és 
Budapest Főváros Önkormányzatának elővásárlási 
joga van; egyebekben per-, teher- és igénymentes. 

Az ingatlanra vonatkozó részletes adatokat a pályázati kiírás mellékletét képező ingatlanforgalmi 
szakvélemény tartalmazza. Az ingatlan övezeti besorolása: Ll-VIII-1. 

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy 

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14. § (2) bekezdése alapján a Magyar 
Államot minden elővásárlási jog jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási 
jog gyakorlására a Magyar Állam részére fennálló határidő az elővásárlási jog gyakorlására 
felhívó értesítés postára adásának napjától számított 35 nap. 

- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. 
évi XXXIII. tv. 39. § (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi Önkormányzatnak elővásárlási 

Eladó az ingatlant a fent megjelölt elővásárlási jog jogosultjának elővásárlási jogról lemondó 
nyilatkozatának kézhezvételétől, illetve az erre rendelkezésre álló határidő leteltétől, vagy a teljes 
vételár beérkezésétől számított 15 munkanapon belül adja vevő birtokába, attól függően, hogy melyik 
történik meg később. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak bármelyike élni kíván elővásárlási 
jogával, úgy az adásvételi szerződés az elővásárlásra jogosult és az eladó között jön létre. Ez esetben a 
befizetett ajánlati biztosítékot eladó a nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül visszautalja 
a pályázat nyertese részére. A befizetett összeg után eladó kamatot és bármely jogcímen igényelt 
költséget nem fizet. 

A vételár banki hitelből történő megfizetése esetén a birtokátruházás a vételár eladóhoz történő 
megérkezését követő 15 munkanapon belül - előre egyeztetett időpontban - történik. 

4. A pályázat célja, tartalma 

Az elidegenítésre kerülő építési telek a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv., a 
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet, valamint a Képviselő-testület 112/2017. (V. 11.) 
számú határozata (Versenyeztetési Szabályzat) vonatkozik. 

Apályázat jellege: nyilvános kétfordulós pályázat 

I. forduló: pályázat benyújtás 

II. forduló: versenytárgyalás 
A versenyeztetési eljárás második fordulójában az 5 legmagasabb érvényes ajánlatot benyújtó pályázó 
vehet részt. Az eljárást a kiíró elektronikus úton bonyolítja le, amely lebonyolításának módjáról, 
idejéről és egyes további feltételeiről a meghívóban tájékoztatja az érvényes pályázatot benyújtókat. A 
versenytárgyaláson a licitlépcső 1.000.000 Ft 

Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő a vételárat 

egy összegben, vagy 

banki hitel felhasználásával 

egyenlítse ki. 

A nyertes pályázó köteles a pályázat elbírálásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 munkanapon 
belül adásvételi szerződést kötni. 

joga van. 
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Vevő a vételár 
a) egy összegben történő megfizetése esetén - az ajánlati biztosíték összegével csökkentett - vételárat 
az adásvételi szerződés megkötését követő 60 napon belül köteles az eladónak megfizetni, 

b) a vételár banki hitelből történő kiegyenlítése esetén, az általa megajánlott vételár - ajánlati 
biztosíték összegével csökkentett - 50%-át a szerződés megkötését követő 60 napon belül megfizetni. 
A fennmaradó 50% kiegyenlítésére banki hite! vehető igénybe, amely teljesítésére - a Budapest 
Fővárosi Önkormányzat, valamint a Magyar Állam elővásárlási jogának gyakorlására rendelkezésre 
álló határidő leteltéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 munkanap áll a nyertes ajánlattevő 
rendelkezésére. 
A vételár megfizetésére vonatkozó határidő nem hosszabbítható meg. Az ajánlati biztosíték foglalónak 
minősül. 
Az ingatlan birtokbaadásának időpontja: az elővásárlási jog lemondására vonatkozó nyilatkozatok 
kézhezvételétől, illetve a teljes vételár beérkezését követő 15 munkanapon belül, attól függően, hogy 
melyik történik meg később. 

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevőt terhelő kötelezettségek: 

a) a telekingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez 

b) a telekingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélyt szerez, 
c) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 

15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó 
késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki garanciaszerződés 
megkötésével, vagy közjegyzői bizalmi őrzésbe helyezéssel (a továbbiakban: garanciaszerződés) 
biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén 
időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl felmerülő késedelem esetén vevő által fizetendő 
napi kötbér mértéke 30.000,- Ft. A garanciaszerződéssel kapcsolatban felmerülő költségek a vevőt 
terhelik. 

Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő költségek: 

- 1.670,- Ft/személy JÜB eljárási díj, 

- 5.500,- Ft + ÁFA eljárási díj, 

- 6.600,- Ft/ingatlan/ügylet földhivatali eljárási illeték. A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy 
a vételárat ÁFA terheli. 

A Kiíró kiköti továbbá, hogy 
a) a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljárás soron következő 

helyezettjével szerződést kötni, 

b) jogosult arra, hogy a versenyeztetési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, 

c) szükség esetén az ajánlattevőtől az ajánlat lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben 
írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajánlattevő ezzel kapcsolatos 
írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a versenyeztetési eljárásban tett 
ajánlatában megfogalmazott feltételek olyan megváltozását, amely az értékelés során a beérkezett 
ajánlatok sorrendjét módosítaná. 

Az ajánlattevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíró 

a) az ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, amit - az indok 
megjelölésével - a Kiírás közlésével megegyező helyeken, az eredeti benyújtási határidő lejárta 
előtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjelentetni; 
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b) jogosult az ajánlattételi felhívását a versenyeztetési eljárás bármely szakaszában indokolás nélkül 
visszavonni azzal, hogy erről köteles a kiírás közlésével megegyező módon hirdetményt 
megjelentetni, 

c) a pályázati biztosítékot a kiírás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása 
esetén, illetve - az ajánlatok elbírálását követően - a nem nyertes ajánlattevők részére 15 
munkanapon belül visszafizeti, 

d) az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetési határidőt elmulasztja, 

e) a nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosítékot az ajánlattevő által fizetendő vételárba 
beszámítja, 

f) nem fizeti vissza a nyertes által teljesített biztosítékot, ha a szerződés megkötése a nyertesnek 
felróható vagy érdekkörében felmerült okból hiúsul meg. A vevőnek felróható ok az is, ha a 
vételárat banki hitel felhasználásával kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt határidőben nem 
kapja meg, vagy az a fizetési határidő napjának 24 óráig nem érkezik meg eladó bankszámlájára. 

5. Az ajánlat benyújtásának előfeltételei 

Az ajánlat benyújtásának elengedhetetlen feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása és az 
ajánlati biztosíték határidőig történő befizetése. 

A Kiíró az ajánlati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének 
megállapítása esetén, illetve - az ajánlatok elbírálását követően - a nem nyertes ajánlattevők részére 
köteles 15 munkanapon belül visszafizetni. 

A pályázaton való részvétel további előfeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje a pályázat tárgyát, az 
ajánlattétel feltételeit - vagyis a pályázati dokumentációt - és azt magára nézve kötelezőnek tekintse. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdése alapján, a pályázaton csak 
átlátható szervezet vehet részt. 

Az ajánlat benyújtási határidő leteltét követően ajánlatot a Kiíró nem vesz át. 

6. A pályázaton történő részvétel feltételei 

Az ajánlattevő részt vehet a pályázaton amennyiben 

a) az ajánlati biztosíték összeget határidőben megfizeti, és az beérkezik a Kiíró által megjelölt 
bankszámlára, 

b) az ajánlatok leadásának határidejéig az ajánlatát benyújtja. 

7. Az ajánlat tartalmi követelményei 

Az ajánlattevőnek 

a) az ajánlatban közölnie kell a nevét/cégnevét, lakcímét/székhelyét, adószámát/adóazonosító jelét, 
cég esetében cégjegyzékszámát, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszámla számát,' 
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik. 

b) az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló visszavonhatatlan banki 
átutalást vagy a bankszámla kivonatot. 

c) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja a Pályázati dokumentációban, illetve 
mellékleteiben leírt szerződéskötési és egyéb feltételeket, 

d) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozóan a 2015. évi CXLÍIÍ. törvény 62. § és 
63. §-ban foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn. 



e) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy adó és adók módjára behajtható köztartozása nincs. E 
nyilatkozat mellé kell csatolnia a NAV igazolását arról, hogy nem áll fenn köztartozása. 

f) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben bérleti díj tartozása nincs, továbbá a 
Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs. 

g) az ajánlatához csatolni kell a társaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság 
képviseletére jogosultak aláírási címpéldányának eredeti példányát vagy hiteles másolatát. 

h) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve 
felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

i) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. 
§ (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 

Az ajánlattevőnek a pályázati eljárás során benyújtott ajánlatát, továbbá az ajánlat mellékleteként 
benyújtott valamennyi nyilatkozatát cégszerű aláírással kell ellátnia. Cégszerű aláírás során a cég 
képviseletére jogosult személy/személyek a társaság kézzel, vagy géppel írt, előnyomott, vagy 
nyomtatott cégneve alá nevét/nevüket önállóan/együttesen írja/íiják alá a hiteles cégaláírási 
nyilatkozatuknak megfelelően. 

Az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, ajánlattevő jogosult a pályázati felhívás mellékletét képező 
adásvételi szerződés tervezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló 
javaslatok megtételére annak tudomásul vételével, hogy ezeket a Kiíró nem köteles elfogadni. 
Ajánlattevő köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás mellékletét képező 
adásvételi szerződés tervezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló 
javaslatok kiíró általi elutasítása esetén is fenntartja ajánlatát. 

Amennyiben az ajánlattevő észrevételei, módosításra irányuló javaslatai a versenykorlátozás tilalmába 
iitközőek, vagy egyébként jogsértőek, úgy azokat a Kiíró mérlegelés nélkül köteles elutasítani. 

Hiánypótlási eljárás során a pályázati felhívás mellékletét képező adásvételi szerződés tervezetekkel 
kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok megtételére nem kerülhet 
sor. 
A Bonyolító ajánlott, tértivevényes levélben, határidő kitűzésével felszólíthatja az ajánlattevőt az 
ajánlattal kapcsolatos formai vagy tartalmi hiányosságok pótlására, amennyiben a szükséges 
nyilatkozatokat, igazolásokat nem megfelelően, illetve nem teljes körűen csatolta. Amennyiben az 
ajánlattevő a felhívás kézhezvételét követően az abban megjelölt határidőre a hiányt nem, vagy nem 
teljes körűen pótolja, úgy ajánlata a hiánypótlási határidő elteltének napját követő naptól 
érvénytelennek minősül, és a pályázat további részében nem vehet részt. 

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról, a hiánypótlási határidőről 
egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevőt. 

A hiánypótlás nem teijedhet ki az ajánlat módosítására. 

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül, 
amennyiben 
a) az ajánlati biztosíték összege a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott határidőn belül nem 

kerül jóváírásra a Kiíró bankszámláján, 

b) nem jelöl meg vételárat. 

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

8. Az ajánlat formai követelményei 

Az ajánlattevőnek ajánlatát egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, feltüntetve az 
adott példányon az „Eredeti ajánlat" és „Másolati ajánlat" megjelölést, melyeket külön - külön 



sértetlen, lezárt borítékban kell benyújtania. A példányok közötti eltérés esetén az eredeti példány 
érvényes. 

Az ajánlat első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitöltött „Jelentkezési lapot", a második oldalon 
a kitöltött „Ajánlati összesítőt", különös tekintettel a megajánlott vételár és megfizetési módjának 
megjelölésére. Ezt követően kell elhelyezni az ajánlati felhívás mellékletét képező értelemszerűen 
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban részletezett valamennyi dokumentumot a 13. 
mellékletben szereplő sorrendben. Az ajánlattevőnek közölnie kell a benyújtó nevét, lakcímét 
(székhelyét), ahová a pályázati eredmény közlését kéri, továbbá azt a bankszámlaszámot és a 
bankszámla kedvezményezettjének nevét illetve más azonosítóját, ahova az ajánlati biztosíték 
(bánatpénz) visszautalását kéri, amennyiben nem nyertese a pályázatnak. 

Az ajánlat és az összes melléklet minden oldalát - összefűzve, az oldalak számának 
dokumentálásával -folyamatos számozással (az üres oldalakat is) kell ellátni. 

Az iratokat magyar nyelven, lezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell 
benyújtani. A borítékra kizárólag a pályázat tárgyát kell ráírni, az alábbiak szerint: 

„Budapest VIII. kerület, József utca 27. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

A Bonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az ajánlattételi határidőn túl 
benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít. 

Amennyiben az ajánlattevő a pályázati eljárás bármelyik szakaszában meghatalmazott útján jár el, a 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányát is mellékelni kell az 
ajánlathoz. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. §-a szerint a teljes 
bizonyító erejű magánokiratnak az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie: 

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta, 

b) két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük 
írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú 
aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét -
olvashatóan is fel kell tüntetni, 

c) az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti, 

d) az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint 
megfelelően aláírja, 

e) ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével 
bizonyítja, hogy az okirat aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű 
aláírásának ismerte el, 

f) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott 
biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy 
rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el, 

g) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra 
visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, vagy 

h) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött létre, ahol 
a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendeli és a 
személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adattal együtt vagy 
az alapján hitelesen igazolja; továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről kiállított 
igazolást elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az okirattal 
együtt legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és legalább fokozott biztonságú 
időbélyegzővel látja el. 

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



9. Az ajánlat módosítása 

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát (a 
10. pontban meghatározottak szerint), az ajánlattételi határidő lejártát követően azonban a benyújtott 
ajánlatok nem módosíthatók. 
Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik. 

10. Ajánlati kötöttség 

Az ajánlattevő legalább 60 napig terjedő ajánlati kötöttséget köteles vállalni, amely az ajánlattételi 
határidő lejártának napjával kezdődik. Az ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiíró az 
ajánlatok eredményének megállapítására vonatkozó határidőt elhalasztotta, úgy vállalja az ajánlati 
kötöttség meghosszabbítását a pályázat eredményének megállapítására vonatkozó határidő 
elhalasztásának napjai számával megegyezően. 

Az ajánlati kötöttség tartalmának meghatározására a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak, 
különös tekintettel a 6:64. §-ra. 
Az ajánlat olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely a törvény alapján 
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tartalmazza, s egyértelműen kitűnik belőle, hogy az abban 
foglaltak ügyletkötési akaratot tükröznek, tehát a nyilatkozó - ajánlata elfogadása esetén - azt magára 
nézve kötelezőnek ismeri el. 

Az ajánlati kötöttség azt jelenti, hogy ha a másik fél az adott időhatáron belül az ajánlatot elfogadja, a 
szerződés a törvény rendelkezése folytán létrejön. Az ajánlat megtételével tehát függő helyzet alakul 
ki, amely az ajánlati kötöttség leteltével ér véget. 
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, a befizetett 
ajánlati biztosítékot elveszti. 
A Kiíró az ajánlati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének 
megállapítása esetén, illetve - az ajánlatok elbírását követően - a nem nyertes ajánlattevők részére 
köteles 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíró az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, 
kivéve, ha a visszafizetési határidőt elmulasztja. 

11. A pályázatok bontása 

A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a Bonyolító végzi a pályázati felhívásban 
megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásán, a Bonyolító képviselőjén kívül az ajánlattevők, illetve 
meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazolvány, 
meghatalmazás) igazolni kell. 

Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán jelen 
lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá. 

Az ajánlatok bontásakor a Bonyolító ismerteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét (székhelyét), azonban 
az ajánlatokkal kapcsolatos további részletek nem hozhatók nyilvánosságra. 
A Bonyolító az ajánlatok felbontásáról, az ajánlatok ismertetett tartalmáról jegyzőkönyvet készít, 
amelyet az ajánlattevőknek erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzőkönyvet a 
Bonyolító képviselője és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a bontáson megjelent ajánlattevők közül 
kijelöltek, pedig aláírásukkal hitelesítik. 

12. A pályázati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének megállapítására a 
Versenyeztetési Szabályzat rendelkezései szerint kerülhet sor. 



13. A pályázati ajánlatok elbírálása, az elbírálás szempontjai 

A pályázati ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül el kell bírálni. A pályázat eredményének 
megállapítására vonatkozó határidő egy alkalommal meghosszabbítható. Az új határidőről, illetve 
annak függvényében az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbításáról a Bonyolító köteles 
ajánlott levélben tájékoztatni az összes pályázót. 

A Bonyolító a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el és 
rangsorolja az érvényes pályázati ajánlatokat, szükség szerint szakértők bevonásával. 

Az elbírálás fő szempontja: 

• az ajánlott vételár összege. 

A Kiíró a pályázati felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgálni az 
ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok 
eredetiségét is ellenőrizheti. 

A Kiíró szükség esetén az ajánlattevőtől az ajánlat lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben, 
írásban felvilágosítást, hiánypótlást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajánlattevő pályázó ezzel 
kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti az ajánlatában megfogalmazott 
feltételek olyan megváltozását, amely a pályázat során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A 
Kiíró a felvilágosítás, hiánypótlás kéréséről, és annak tartalmáról haladéktalanul írásban értesíti a többi 
ajánlattevőt. 

A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a vételár 
összegére a legmagasabb ajánlatot tette. A versenytárgyalás során az induló vételár a pályázat I. 
fordulójában beérkezett legmagasabb vételár ajánlat, a licitlépcső 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint, 
negatív licit nem lehetséges. A versenytárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet a Bonyolító jelen 
lévő képviselője, a jegyzőkönyvvezető és a Bonyolító jogi képviselője ír alá. 

A Bonyolító az ajánlatok értékeléséről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: értékelési jegyzőkönyv) készít, 
amely tartalmazza 

a) a pályázati eljárás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát, 

b) a beérkezett ajánlatok rövid értékelését, 

c) a legjobb ajánlatra vonatkozó javaslat indokait, 

d) az ellenérték (vételár) meghatározásának szempontjait (ideértve a vételárat befolyásoló 
kötelezettségvállalásokat), 

e) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait, 

f) a döntések indokát, 

g) a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt pályázó 
megjelölését, ha erre mód van, 

h) a bírálatban közreműködők által fontosnak tartott körülményeket, tényeket. 

14. Összeférhetetlenség 
A pályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a pályázatok elbírálásában olyan 
természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is ajánlattevő, vagy 
a) annak közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont), 

b) annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja, 
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c) annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója, vagy foglalkoztatottja, 

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

15. Eredményhirdetés, szerződéskötés 

A pályázat eredményéről a Kiíró legkésőbb 2018. augusztus 2-ig dönt, amelyről Bonyolító 15 napon 
belül valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti. 

Kiíró a pályázat nyertesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghatározottak szerint adásvételi 
szerződést köt. 
A nyertes pályázó visszalépése esetén az eladó jogosult a pályázati eljárás soron következő 
helyezettjével adásvételi szerződést kötni, amennyiben a pályázat eredményének megállapításakor a 
második legjobb ajánlat meghatározásra került. 
A nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosíték az ajánlattevő által fizetendő vételár összegébe 
beszámításra kerül, azonban ha a szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróható, vagy érdekkörében 
felmerült más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biztosítékot elveszti. Az elvesztett biztosíték a Kiírót 
illeti meg. 

16. Egyéb rendelkezések 

Az ingatlan megtekinthető a Kiírás 2. pontjában megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt két 
nappal a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Elidegenítési Irodájának munkatársával telefonos 
egyeztetés szükséges a következő telefonszámon: 06 1 216-6961/106 mellék. 

Az ajánlattevő az ajánlatok felbontásáig köteles titokban tartani az ajánlatának tartalmát, továbbá a 
Kiíró által a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden tényt, 
információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, arról tájékoztatást harmadik személynek nem adhat. Ez 
a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzorciális ajánlat esetén a résztvevőkkel való 
kapcsolattartásra. Ha az ajánlattevő vagy az érdekkörében álló más személy a pályázat titkosságát 
megsértette, a Kiíró az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 

A Bonyolító az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról felvilágosítást 
sem kívülállóknak, sem a pályázaton résztvevőknek nem adhat. 

A Kiíró az ajánlatokat kizárólag elbírálásra használhatja fel, más célú felhasználás esetén az 
ajánlattevővel külön meg kell arról állapodnia. 
A Kiíró a pályázati eljárás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig 
megőrizni, továbbá ilyen jellegű ellenőrzés esetén az ellenőrzést végző szerv, személyek 
rendelkezésére bocsátani. 
A jelen dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2017 (V.ll.) számú határozata, valamint a 
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

Budapest, 2018. május 3. 
Józsefvárosi Önkormányzat 

nevében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Bozsik István Péter 

vagyongazdálkodási igazgató 
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