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ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY 

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

Övezeti besorolás: Maadolna neaved 
Építési övezet L1-VIÜ-5 

Telek mérete összesen m2 978 

Fajlagos forgalmi érték nettó Ft/m2 178 565 

Forgalmi érték súlyozott átlaga, kerekítve, nettó Ft 174 640 000 

Áfa 27 % Ft 47 152 800 

Forgalmi érték bruttó Ft 221 792 800 

m 

3 5 ^ S ü A I m i o 

Bártfai László 
oki. ü. mérnök 

ingatlanforgalmi igazságügyi szakértő 
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1. Előzmények 

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

2. Alapelvek, feltételek 

- A megbízók áitaí rendelkezésre bocsátott adatok valódiságát és teljességét nem vitattuk. 
- Az átadott adatok rögzítésén túi 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 el, 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 LXXVI. törvény szerint szerzői jogi védelemben részesülő szellemi alkotás. 

3. Tanúsítván/ 

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, belterületen található. A környezet többnyire 
régi építésű, társas (akóházakkal beépített. Az úttest és a járda az ingatlan előtt szilárd asz-
falt burkolatú. Az utcában vízvezeték, csatorna, elektromos és gázvezeték van. Csapadék-
víz-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 35429 

Megnevezés Kivett beépítetlen terület 

Tulajdonos Bp. VIII. Józsefvárosi Önkormányzat 1/1 

Telek területe 978 m2 

Tulajdoni lap III. rész 
Tulajdonjog fenntartással történt eladás 
Jogosult: Rendőrökért Közbiztonsági Alapít-
vány . 

Övezeti besorolás L1-VIII-5 lakóövezet Pm=16 m 

Megjegyzés 

A Fővárosi Bíróság 18.P.2069/2010/7. sz. ítélete a tulajdonjog fenntartással történt eladás 
ténye feljegyzésének törlését rendelte el. A forgalmi érték megállapításakor, az ítéletnek 
megfelelően a Tulajdoni lap III. részének bejegyzését értékcsökkentő tényezőként nem vet-
tük figyelembe, 

A mellékelt övezeti besorolás szerint alakították ki a tárgyi telket. A telek jó oldaíarányú, 
hossztengelyének tájolása megközelítőleg ÉK-DNy-i, felszíne sík, közepén 3,0 m széles tö-
redezett beton térburkolattal ellátott. Utcafronti oldalán 3,0 m magas, teli acél táblákból áilo 
kerítéssel, a többi oldalán a szomszéd épületek tűzfalaival bekerített. Kétszárnyú, teli acél 
bejárati kapuja 4,0 m széfes. A telek bal oldalán a Lujza u. 30. sz. 2014-ben felújított, pince + 
földszint + 1 emeletes önkormányzati lakóház, jobb oldalán pince + földszintes lakóépület áll. 

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-V1II-5. 

Beépítési mód: zártsoros, a telek megengedett legnagyobb beépítése 50 %, szintterületi mu-
tatója 3,50 m2/m2, terepszint alatti beépítés mértéke 70 %, legkisebb építménymagassaga 
12,5 m, legnagyobb építménymagassága 19,5 m. A szabályozási terven Pm=16 m szerepel. 
A kerületi, 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. (Vili. 1.) PM, az 54/1997. (Vili. 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 Avantlmmo ® 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 Jó oldalarány 
Bal oldali lakóház felújítása 

Értékcsökkentő tényezők A GKl fővárosi ingatlanpiaci index értéke 2 ponttal 
csökkent 
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5.2. Telek érték meghatározása összehasonlító adatok alapján 

1 | É r t éke l endő 1 I 2 3 4 

I I I e Vili ÜJ.'za u 32 Vili Lujzau 
w r 

VIII Tómou VUt Kara* 

Gazdasági tényezők 
Ár (Fti 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 

Információ forrás ¡ngatian.Com Ingatlan.Corn Ingaüan.Com Ingattan.Com 

fi Inqatian alapterülete (m^) 9 7 8 9 0 1 8 6 4 1 8 6 4 1 2 8 0 

7 Fajlagos ár nettó (Ft/m2) 2 0 6 1 1 1 1 4 4 2 8 4 2 5 4 6 3 0 2 1 4 5 9 2 2 1 0 9 3 8 

8 Ingatlan jellege Építési telek Építési telek Építési telek Építési telek Építési telek 

q Az ár jellege Ajánlat Ajánlat Ajánlat Ajánlat 

1 0 Korrekciós tényező 0 , 9 5 0 , 9 5 0 , 9 5 0 , 9 5 

1 1 Tulajdonjogi viszony Tulajdon Tulajdon Tulajdon Tulajdon 

Korrekciós tényező 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 

n Terhek (szolgalom, használat) nincs nincs nincs nincs 

1 1 Korrekciós tényező 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 

1 e » Eladás/ajánlat időpontja 2 0 1 8 . 2 0 1 8 . 2 0 1 8 . 2 0 1 8 . 2 0 1 8 . 

I f i Korrekciós tényező 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 

1 7 Korrigált ár 1 2 3 5 0 0 0 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 5 0 0 0 0 0 

1R Korriqáit egységár (Ft/m2) 1 9 5 8 0 5 1 3 7 0 7 0 2 4 1 8 9 8 2 0 3 8 6 3 2 0 0 3 9 1 

1 9 Helyszíni tényezők 
on Megközelíthetőség, lokáció ua. jobb jobb jobb 

? 1 Korrekciós tényező 1 , 0 0 0 , 9 5 0 , 9 5 0 , 9 5 

09 Elhelyezkedés az utcán belül ua. ua. ua. ua. 

Korrekciós tényező 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 

'M Infrastruktúra, közművek az utcán ua. ua. ua. ua. 

Korrekciós tényező 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 

Infrastruktúra, közművek a telken ua. ua. ua. ua. 

07 Korrekciós tényező 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 

?8 Kerítés Van ua. ua. ua. ua. 

9Q Korrekciós tényező 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 

Korrigált eqyséqár (Ft/m2) 1 8 7 7 2 8 1 3 7 0 7 0 2 2 9 8 0 3 1 9 3 6 7 0 1 9 0 3 7 1 

Eladhatóság'! tényezők 
3? Piacképesség rosszabb jobb jobb jobb 

Korrekciós tényező 1 , 0 0 0 , 9 5 0 , 9 5 0 , 9 5 

M Használhatósáq, funkció, oldaiarány rosszabb ua. ua. ua. 

Vi Korrekciós tényező 1 , 0 2 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 

Felszin, lejtés ua. ua. ua. ua. 

1 7 Korrekciós tényező 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 

ÍR Panoráma Nincs ua. ua. ua. ua. 

w Korrekciós tényező 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 

Építési előírások, kötöttségek ua. jobb jobb jobb 

"11 Korrekciós tényező 1 , 0 0 0 , 9 8 0 , 9 8 0 , 9 8 

4? Növényzet ua. ua. ua. ua. 

4 Í Korrekciós tényező 1 . 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 

44 Fajlagos forgalmi érték nettó (Ft/m') 1 7 7 8 2 5 1 3 9 8 1 1 2 1 3 9 4 7 1 8 0 3 0 6 177 235 

4 S Számított forgalmi érték, nettó Ft 1 7 3 9 1 2 8 3 9 

/ ÍR Kerekített forgalmi érték nettó Ft 173 910 000 

4 7 Áfa 27 % Ft 4 6 9 5 5 7 0 0 

48 Forqalmi érték bruttó Ft 220 865 700 I 
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5.3. Telek érték meghatározása maradványérték módszerrel 

1 Értékesítési ár nettó Ft 
2 Területek mz Fajlagos ár Ft/m2 Eladási ár Ft 
3 Telek területe m2 978 
4 Beépíthető % 50% 
5 Bruttó építmény terület eqy szinten m2 489 
6 Nettó építmény terület eqy szinten m2 416 
7 Nem értékesíthető közös területek 15 % 62 

8 Szintszám Földszint + 3 emelet + 
tetőtér 

9 Értékesíthető terület iakások 1 343 535 000 718 263 983 
10 Lakás db, átlag 50,0 m2 27 
11 Üzlet értékesíthető alapterület m2 353 600 000 211 981 500 
12 Értékesíthető területek összesen m2 1 696 
13 Teremgarázs hely db 29 
14 Teremgarázs hely Ft/db 2 800 000 81 467 400 
15 Terasz, loggia 3,0 m 2 / lakás 81 200 000 16 110 594 
16 Felszíni parkoló db 10 800 000 8 000 000 
17 Összes bevétel nettó Ft 1 035 823 477 
18 Építési költségek nettó Ft 
19 Épített területek m2 Fajlagos ár Ft/m2 Építési ktg. Ft 
20 Bruttó építmény terület felépítmény m2 2 445 210 000 513 450 000 
21 Teremgarázs heíy db 29 1 500 000 43 643 250 
22 Erkély, terasz m2 81 38 000 3 061 013 
23 Felszíni parkoló db 10 200 000 2 000 000 
24 Építési költség összesen nettó Ft 562154 263 
25 Haszon % 25% 140 538 566 
26 Közművek díja Ft 4% 22 486 171 
27 Műszaki ellenőri és szakértői dijak Ft 4% 22 486 171 
28 Tervezési díjak Ft 4% 22 486171 
29 Beruházási tartalék Ft 6% 33 729 256 
30 Kamatok az építkezés teljes idejére 10% 56215 426 
31 Járulékos költségek és haszon Ft 297 941 759 
32 összes költség nettó Ft 860 096 022 
33 Maradványérték nettó Ft 175 727 454 
34 Telek fajlagos nettó értéke Ft/m2 179 680 

Maradványérték módszerrel meghatároztuk a maximálisan felépíthető épület bruttó és nettó 
alapterületét, a kialakítható teremgarázs helyek, lakások és üzletek méretét. Ezek nettó be-
kerülési költségét levontuk az értékesíthető területek nettó eladási árából. A különbség a 
telek nettó maradványértéke. 
A szintterületi mutató alapján 3.423 m2 lenne beépíthető. 
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5.4. Súlyozott átlag számítás 

Forgalmi érték számítása Ft 
Összehasonlító árak (60%) nettó Ft 173 910 000 
Maradványérték (40%) nettó Ft 175 727 454 

Telek mérete m2 978 

Faílaaos forqalmi érték átlaga nettó Ft/m2 178 565 

Súlvozott foraalmi érték, számított nettó Ft 174 636 982 

Súivozott forqalmi érték átlaga kerekítve nettó Ft 174 640 000 
Áfa 27 % Ft 47 152 800 

Bruttó Ft 221 792 800 

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 Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

66/20Ö7.ÍXII.12.) RENDELETE 
JÓZSEFVÁROS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (JÓKÉSZ) ° 

Budapest Főváros Vili. 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 LXXVHI. 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 
előirásai 

§ 

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

funkció létesítése, illetve ezek vegyes alkalmazása esetén - az L1-VÍII-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 ¡akóházban 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 száliás-
jeilegű 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. 

u Egységes szerkezetben a 12/2008. (IIU8) sz. önk. rendelettel, 
MÓDOSÍTOTTA ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALTA A 35/2GG8.(VIJ 8.) ÖNK. RENDELET 
Egységes szerkezetben a 46/2008.(IX.12.) önk, rendelettel, a 45/2009.(XÍL21.) rendelettel, a 3ó/20i0,(IX 10) 
rendelettel, az 50/2011. (IX. 19.) önk, rendelettel, a 40/2012.(Vi 1.26.) rendelettel, a 63/2012. (XL23 ) önk rende-
lettel a 68/2012.(XÍI.07.) önk. rendelettel, a 27/2013. (VI.i3.) számú rendeletiek a 38/2013. (VII. 25.) sz. önk 
rendelettel, továbbá az 50/2013. (XII. 05.) számú rendelettel, hatályos 2013. december 5-től. továbbá a i8/2014. 
(VI. i2.) sz. önk. rendelettel, hatályos 2014. június 12-től, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkal-
mazni kell, továbbá a 42/2014. (XI. 13.) sz. önk. rendelettel, hatályos 2014. november 20-tól. Továbbá a 48/2014. 
(XI 1.05.) önk. rendelettel, hatályos 2014. december 5-től, a 15/2015.(10.31.) önk. rendelettel, a 43/2015.(X.22.) 
önk. rendelettel, az 55/2015.(XII.30.) önk. rendelettel, az 5/2016.(11.11 .) önk. rendelettel, a 29/2016. (XI. 17.) ör-
tel, 
5 Módosította a 15/2015.(1113 1.) önk. rendelet 10. §, hatályos 2015. április 3-tól. 
2 Megállapította az 50/2011. (IX. 19.) önk. rendelet 12.§ (1) bekezdése, hatályba lép 2011.10.19-én 
3 Módosította a 48/2014. (XU.05.) önk. rendelet 9. § (1) bekezdése, hatályos 2014. december 5-től. 

Budapest Vili. Lujza u. 32. 35429 hrsz 
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(2) * Az építési övezetek területén a telkek és az építmények kialakítására vonatkozó para-
métereket a 1. számú táblázat tartalmazza. 
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Pályázati felhívás 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Képviselő-testület /2018 
számú határozata alapján nyilvános kétfordulós pályázatot hirdet a Budapest VIII. kerület, Balassa utca 
5. szám alatti, 36190 hrsz.-ú, 1615 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 
ellenéltéket 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 

371.610.000,- Ft+ ÁFA 

38.000.000,- 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 és 2018 között előzetes 
időpont egyeztetés alapján. Időpont egyeztetése a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Elidegenítési Irodán lehetséges (1084 Budapest, 
Ő r u . 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 2400 óra. Az ajánlati biztosítéknak a 
megjelölt határidőig a bankszámlára meg kell 
érkeznie. 

2018 10°° óra. 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 1084 
Budapest, Őr u. 8. I. em. Elidegenítési Iroda. 

2018 10°° 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 

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, Balassa utca 5. 

36190 

kivett, beépítetlen terület 

1615 m2 

közmüvek nélkül 



T e r h e i : 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-VIIÍ-7. 

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 
joga van. 

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 beiül 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. 



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 teljesítésere - a Budapest 
Fővárosi Önkormányzat, valamint a Magyar Állam elővásárlási jogának gyakorlására rendelkezesre 
álló határidő leteltéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 munkanap áll a nyertes ajanlattevo 
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 0 0 0 - Ff 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 eseten 
időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl felmerülő késedelem esetén vevő által fizetendő 
napi kötbér mértéke 30.000,- Ft. A garanciaszerződéssel kapcsolatban felmerülő költsegek 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 eljárasban tett 
ajánlatában megfogalmazott feltételek olyan megváltozását, amely az értékelés során a beerkezett 
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 hatandó lejarta 
előtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjelentetni; 

0' 



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 számáf 
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 CXLII1. 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 ceg 
képviseletére jogosult személy/személyek a társaság kézzel, vagy géppel írt, előnyomott, vagy 
nyomtatott cégneve alá nevét/nevüket önállóan/együttesen írja/írják alá a hiteles cegalairasi 
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 mellékletet kepezo 
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 
ütközőek, 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 télszólíthatja 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 naptol 
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 - kulon 



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, Balassa utca 5. 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. 



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= Á pá lyáza t i ¿í jánlatok e lb í rá lása , az e lb í rá lás s zempon t j a i 

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

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

Az e lb í rá lás fő s z e m p o n t j a : 

® 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 eseten 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 kérésérők és annak tartalmáról haladéktalanul írásban értesíti a többi 
ajánlattevőt. 

A pá lyáza t nyer tese az, ak i a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a vételár 
összegére a l e g m a g a s a b b a j á n l a t o t tette. A versenytárgyalás során az induló vételár a pályázat 1. 
fordulójában beérkezett legmagasabb vételár ajánlat, a iicitlépcső 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint, 
nega.ív licit nem lehetséges. A versenytárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet a Bonyolító jelen 
•évi} képviselője, a jegyzőkönyvvezető és a Bonyolító jogi képviselője ír alá. 

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

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

b) a beérkezeti ajánlatok rövid értékelését. 

c) a legjobb ajánlatra vonatkozó javaslat indokait, 

C) az ellené né k (vételár) meghatározásának szempontjait (ideértve a vételárat befolyásoló 
kötelezettségvállalásokat), 

t ) & kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait , 

í) döntések indokát. 

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

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

14. Összefé rhe te t l enség 

A pályázati eljárás során összeférhetetlenségei kell megállapítani, ha a pályázatok elbírálásában olyan 
természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is ajánlattevő, vagy 
a) annak közeli h ozz á t a r i o zú j a (Ptk. 8:1. § (1) be kezd és I . pont), 

;•) :-..nr.ak munkaviszony ¿.lapján felettese, vagy alkalmazott ja, 

c) annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója, vagy foglalkoztatottja, 
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d) ha oármely oknál fogva nem várható ei tőié az ügy elfogulatlan megítélése. 

?5. E r e d m é n y h i r d e t é s , szerződéskötés 

4 pályázat eredményéről a Kiíró legkésőbb 2018. dönt. ameiyrő5 Bonyolító napon belül 
valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti. 
Kiíró a pályázat nyertesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghatározottak szerint adásvételi 

szerződési 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 fzetsndő vételár összegébe 
beszámításra k<rü ;. azonban ha a szerződé-: megkötés« az ajánlattevőnek felróna'.«;. vagy éi-deKkoréöen 
felmerül; más okbói műsui meg, ajánlattevő a biztosáékor eiveszti. Az elveszlek h ű s í t e k a Kiírót 
illet' H5CK-

16. Egyéb rendelkezések 

*z ingatlan megtekinthető a Kiírás 2. pontjában megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt két 
nappal' a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrí. Elidegenítési Irodájának munkatársával telefonos 
•¿¿vezietés szükséges a következő telefonszámon: 06 i 216-bvöl /106 mellék. 

Az ajánlattevő az ajánlatok felbontásáig köteles titokban tartani az ajánlatának tartalmát, továbbá a 
Jviíró által a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden \tnyu 
információt, adatol köteles bizalmasan kezelni, arról tájékoztatási harmadik személynek nem adhat. Ez 
n tiíaio'T. -téri terjed k? a finanszírozó bankkal és kcnzorciáüs ajánlat esetén a résziv;v3kkeí v;vó 
kf . rcs ' i teJ 'ar tás^ Ha az a ján la tevő vagy az érdekkörében álló szeméi}' í páhá;-at titko.sságíí 
•ce^sé•-lette, a Kiíró az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 

A Bonyolító az ajánlatok tartalmát 3 pályázat lezárásáig titkosan keze.'i. tartairrukrói fcivilágosaási 
sem kívOiáliókn-ík. 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. 

ó 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 . l l . ) számú határozata, valamint a 
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

Budapest, 2018 
Józsefvárosi önkormányzat 

nevében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Bozsik István Péíe" 

vagyongazdálkodási igazgató 



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 
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1. számú melléklet 

Budapes t VIII. kerület , Balassa utca 5. s zám alatti ingat lan el idegenítése - pályázat" 

Jelentkezés i lap 

Társaság neve, cég fo rmá ja : 

Székhelye: 

Postacíme: 

Te le fonszáma: 

Fax száma: 

E-mai l c íme: 

Statisztikai számje l : 

Cégnyi lvántar tás i száma: 

Adószáma: 

Számlaveze tő bank j ának neve: 

Bankszámlaszáma: 

Képvise lő jének neve , beosz tása : 

Megha ta lmazo t t neve 1 : 

Te le fonszáma: 

Fax száma: 

E-mai l c íme: 

Budapes t , 

pá lyázó aláírása/cégszerű aláírás 

1 Meghatalmazott esetén 
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2, s z á m ú mellélet 

„ B u d a p e s t VIII . kerület , Balassa utca 5. s z á m alatti ingat lan e l idegenítése - pá lyázat" 

A J Á N L A T I Ö S S Z E S Í T Ő 

Alul í ro t t (név/ társaság 
neve) a B u d a p e s t VIII . kerület , Balassa utca 5. s z á m alatti ingat lan e l idegení tésére kiír t 
pá lyáza t ra a j án la tomat az a lábbiakban fog la lom össze: 

M e g a j á n l o t t vételár: Ft + Á F A 

A véte lár megf i ze t é sének m ó d j a : 

a) e g y ös szegben 

b ) bank i hitel igénybevéte lével 

(a megfelelő szöveg aláhúzandó) 

Budapes t , 

pá lyázó a lá í rása/cégszerű aláírás 



3. számú melléklet 

„Budapest VIII. kerület , Balassa utca 5. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

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

Alulírott 
(társaság neve) képviseletében ki je lentem, hogy a társaság 

végelszámolás alatt *áll/nem áll 
ellen csődel járás fo lyamatban *van/nincs 
ellen fe lszámolási eljárás folyamatban *van/nincs. 

Budapest , 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

A *-gal megjelöl t résznél a megfe le lő szöveg aláhúzandó. 

14 



4. s zámú melléklet 

„Budapes t VIII. kerület , Balassa utca 5. s / á m alatti ingat lan el idegenítése - pályázat" 

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

ajánlati kötöttségről 

Alulírot t 

. . . (név/ társaság neve) ki je lentem, hogy a pályázat tárgyát részletesen megismer tem, az 

ajánlat tétel feltételeit, a pályázati kiírást m a g a m r a nézve kötelezőnek e l fogadom. 

Ki je len tem, hogy Magyarországon ingat lanszerzésre jogosul t vagyok. 

Ki je len tem, hogy a pályázati fe lhívásban foglal t 60 napos ajánlati kötöttséget vál lalom. 
Nyi la tkozom, hogy amennyiben a Kiíró az ajánlatok e redményének megál lapí tására 
vona tkozó határidőt elhalasztotta, úgy vál la lom az ajánlati kötöttség meghosszabbí tásá t a 
pályázat e redményének megállapí tására vona tkozó határidő elhalasztásának napja i számával 
megegyezően . 

Budapest , 

pá lyázó aláírása/cégszerű aláírás 



3. számú melléklet 

„Budapest VIII. kerület, Balassa utca 5. 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 fennál ló 
tartozásról, kizáró körülményről 

(név) 

(társaság neve) vezető 

tisztségviselője ki je lentem, hogy az ajánlat tevőnek, 

- Adó és adók m ó d j á r a behaj tha tó köztartozása * van / nincs; 
- Kiíróval szemben tar tozása (helyi adó, bérleti díj stb.) * van / nincs; 
- Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van / nincs. 

amelyeket az alábbi okiratokkal igazolok: 

2 

3 

4 

Alulírott ki jelentem, 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 megfe le lő szöveg aláhúzandó. 

16 

Alulírott 

mint a 



4. számú melléklet 

„ B u d a p e s t VIII. kerület, Balassa utca 5. s / á m alatti ingat lan el idegenítése - pályázat" 

N Y I L A T K O Z A T 
pénzügy i a lkalmasságról* 

Alulírot t (név) 

min t a (társaság neve) vezető 

t isztségviselője, ki jelentem, hogy a pályázat tárgyát képező ingat lan vételárának 

megf ize tésé re 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. 

Budapes t , 

pá lyázó 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. 



3. számú melléklet 

„Budapest VIII. kerület, Balassa utca 5. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

N Y I L A T K O Z A T 
a kézbesítés helyéről és bankszámlaszámról 

Alulírott /név/ mint a -
(társaság neve) vezető t isztségviselője kérem, hogy a Pályázattal kapcsolatos mindennemű 
nyilatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más információt , valamint a Pályázattal kapcsolatos 
esetleges jogvi tában minden értesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az alábbi c ímre 
kérem postázni: 

Címzett: 

Cím: 

Amennyiben az általam a fent iekben megjelöl t címzett a fenti c ímen az iratot nem veszi át, 
ennek következményei t a gazdasági társaság vállalja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 
címzett a fenti c ímen 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 jogosul t : 
(név, lakcím vagy székhely) 

Budapest , 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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8. s z á m ú mel lékle t 

„ B u d a p e s t VIII . kerület , Ba lassa utca 5. s z á m alatti ingat lan e l idegení tése - pá lyázat" 

N Y I L A T K O Z A T 

Alul í ro t t k i j e len tem, hogy cégünk a nemze t i vagyonró l szóló 2011. évi C X C V L törvény 3. § 
(1) bekezdés 1. p o n t j a szerinti 

a.) á t lá tható szervezetnek minősül . 

b.) n e m m i n ő s ü l át látható szervezetnek. 

(a megfelelő szöveg aláhúzandó) 

A je l en ny i la tkoza tomat a szervezet veze tő t i sz tségviselőjeként bünte tő jog i f e l e lősségem 
te l jes tuda tában teszem. 

Budapes t , 

pá lyázó a lá í rása /cégszerű aláírás 



3. számú melléklet 

„Budapest VIII. kerület, Balassa utca 5. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

N Y I L A T K O Z A T 

pályázaton meghirdetet t ingatlan megtekintéséről , á l lapotának megismeréséről 

Alulírott a pályázaton meghirdetet t Budapest VIII . kerület, Balassa utca 5. szám alatti 
ingatlant előzetesen egyeztetett időpontban megnéz tem, az állapotát és arra vonatkozó 
műszaki tájékoztatást megismer tem. 

Budapest , 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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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) 

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 
36190 hrsz.-ű, természetben a Balassa utca 5. cím 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. 

2. 

A szerződés tárgyát képző ingatlan adatai 

Budapest VIII. kerület, Balassa utca 5. 

36190 

kivett beépítetlen terület 

21 

Eladó vevő képviseletében eljáró 

Címe: 

Helyrajzi száma: 

Megnevezése: 

ügyvéd 

KASZ szám: 
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Teiek alapterülete: 

Közmű ellátottsága: 

Terhei: 

1615 m2 

közművek nélkül 

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. 

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 tértivevényes küldeménnyel megküldi vagy személyesen eljuttatja 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. 

Jog- és kellékszavatosság 

£ja(jó vevő képviseletében eljáró 

ügyvéd 

KASZ szám: 
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4.1. Az eladó kijelenti, hogy az ingatlan üres telek, a 2. pontban foglaltak figyelembevételével. 

4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az 
ingatlan, 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 ú ja alá jelen adásvételi 
szerződést. 

4.5. Az eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vevőt az ingatlan minden lényeges 
tulajdonságáról tájékoztatta, beleértve az általa 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 38.000.000,- Ft, azaz 
harmincnyolcmillió 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 38.000.000,- Ft összeget foglalónak fogadják el („Foglaló"). 
Előbbiek alapján tehát vevő foglaló jogcímen megfizetett bruttó 38.000.000,- 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 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-VIII-7 

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. Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén alkalmazható 
j ogkövetkezmények: 
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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 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 

.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. 
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8 2 Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy jelen szerződés benyújtásra kerüljön az illetekes földhivatalhoz, 
azonban azzal a feltétellel, hogy Bejegyzési engedély vevőnek történő kiadasaig, azonban 
legfeljebb a jelen szerződésnek a földhivatalba történő benyújtásától számított 6 hónapig, a 
földhivatali eljárás függőben tartását kezdeményezik az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. evi 
CXLI. törvény 41/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 Gazdalkodasi 
Központ Zrt.-hez történő megérkezését, vagy a 3.4 pontban rögzített határidő eredmenytelen 
leteltét és a teljes vételár megfizetését, felek által előzetesen egyeztetett időpontban, atadas-
átvételi jegyzőkönyvben kerül sor. A birtokátruházás napjáig az ingatlannal kapcsolatos koltsegek 
az e l a d ó t b i r t o k á t r u h á z á s napját követően felmerült költségek pedig a vevőt terhelik. Vevő a 
birtok átvételére köteles és a birtokátruházás időpontjától szedi az ingatlan haszna.t es viseh azok 
terheit. 

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 szolo 2011. evi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezet. Eladó kepviselojenek 
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 2007. évi CXXXVI. 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. evi CXII. törvény 
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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 2007. évi CXXXVI. 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 
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. 

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 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

képviseli: Bozsik István Péter 

vagyongazdálkodási igazgató Vqvö 

Eladó 

Jelen okira tot . . . ( ) budapesti ügyvéd készítettem és ellenjegyzem, Budapest, 2018. 
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11. számú melléklet 

ADÁSVÉTELI 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 
36190 hrsz.-ú, természetben a Balassa utca 5. cím alatt található ingatlan beépítési 
kötelezettségével történő értékesítésére. 

1.2. A pályázat nyertese a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testület ..../2Q18. ( ) számú határozata szerint vevő lett. Vevő pályázatában az ingatlan 
lakóépület célra történő beépítését vállalta. 

2. 

A szerződés tárgyát képző ingatlan adatai 

Címe: 

Helyrajzi száma: 

Megnevezése: 

Budapest VIII. kerület Balassa utca 5. 

36190 

kivett beépítetlen terület 
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Telek alapterülete: 1615 m~ 

Közmű ellátottsága: közmüvek nélkül 

T e r h e í : 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 jogaval, jelen 
szerződés közte és eladó között jön létre. Ez esetben a vevő által befizetett - Ft+ 
ÁFA, azaz forint +ÁFA összeget eladó az elővásárlási jogra vonatkozo 
nyilatkozatok kézhezvételétől számított 15 munkanapon beliil a vevő Bank 
Zrt által vezetett H U F s z á m ú számlájára visszautalja. A 
vevő tudomásul veszi, hogy a befizetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen 
elszámolandó költséget, kártérítést nem fizet. 

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 teljesiteset. 

Felek rögzítik, hogy eladó hozzájárulása nem szükséges az ingatlan harmadik személy részére 
történő vevő általi tovább-értékesítéséhez, amennyiben az ingatlanra vevő a jogerős hasznalatba 
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 Fovarosi 
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 kellékszavatosság 

4.1. Az eladó kijelenti, hogy az ingatlan üres telek, a 2. pontban foglaltak figyelembevételével. 
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4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az 
ingatlan, 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% AFA). 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 38.000.000,- Ft, azaz 
harmincnyolcmillió 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 38.000.000,- Ft összeget foglalónak fogadják el („Foglaló"). 
Előbbiek alapján tehát vevő foglaló jogcímen megfizetett bruttó 38.000.000 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. 

A Foglaló teljes összegének megfizetése az adásvételi szerződés megkötésének feltétele. 
Szerződő felek egybehangzóan rögzítik azt a tényt, hogy a Foglaló teljes összege megfizetésre 
került. 
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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, 
_pt a z a z 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 %-at, 
b r u t t ó 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 vonatkozo jogeros 

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

engedélyt. 
6.2. Az ingatlan beépítési feltételei: 

Az ingatlan övezeti besorolása: Ll-VIII-7 
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 
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Építési Szabályzatáról szóló 66/2007. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (JÓKÉSZ) előírásai az 
irányadók. 

7. 
A szerződésben vállait kötelezettségek nem teljesítésének, illetve késedelmes teljesítésének 

j ogkö vetkezményei 

7.1. Az 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; 
- 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 illetekes 
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 Fovarosi 
Önkormányzat elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatának Józsefvárosi Gazdalkodasi 
Központ Zrt.-hez történő megérkezését, vagy a 3.4 pontban rögzített határidő eredmenytelen 
leteltét és a teljes vételár megfizetését, 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. 

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. 
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10.4. Eljáró ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXV1. 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 2007. évi CXXXVI. 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 írják alá. 

Budapest, 2018 

történhet. 
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat eladó megbízásából eljáró 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

képviseli: Bozsik István Péter 
vagyongazdálkodási igazgató 
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Vevő 
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12. számú melléklet 

„Budapes t VIII. kerület, Balassa utca 5. szám alatti ingatlan el idegenítése - pályázat" 

Adásvétel i szerződést érintő módosítási javas latok és nyi latkozat 

Alulírott (név) 
m m t a ( társaság neve) vezető 
t isztségviselője je len pályázatban található adásvételi szerződéshez /az alábbi módosítási 
javasla tokat teszem / nem teszek módosí tás i javasla tot* 

1 

2 

Alulírott (név) 
m i n t a ( társaság neve) vezető 
t isztségviselője nyi la tkozom, hogy pályázat i felhívás mellékletét képező adásvételi szerződés 
tervezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosí tás i vagy kiegészí tésre i rányuló javasla tok 
kiíró általi elutasítása esetén is fenntar tom ajánla tomat . 

Budapest , 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

A *-gal je löl t résznél a megfe le lő szöveg a láhúzandó 
3 7 
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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., Balassa utca 5. 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 
Balassa u. 5. 

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.) 

Eladó vevő képviseletében eljáró 

ügyvéd 
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14. Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságról 

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról 

16. Nyilatkozat átlátható szervezetről 

17. Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok 

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, 

be) 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 be) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

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

cd) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
eb) 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 

Elacló vevő képviseletében eljáró 
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a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy fefligyelőbizottsága 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. 

Eladó vevő képviseletében eljáró 

ügyvéd 

KASZ szám: 
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ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY 

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

Övezeti besorolás: Szigony negyed 
Építési övezet L1-VIU-7 
Telek mérete összesen m2 1 615 

Fajlagos forgalmi érték nettó Ft/m2 230 097 

Forgalmi érték súlyozott átlaga, kerekítve, nettó Ft 371 610 000 

Áfa 27 % Ft 100 334 700 
471 944 700 Forgalmi érték bruttó Ft 

100 334 700 
471 944 700 

Bártfai László 
oki. ü. mérnök 

ingatlanforgalmi igazságügyi szakértő 
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1. Előzmények 

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt megbízási szerződése alapján az Avantlmmo 
Mérnöki es Igazsagügyi Szakértői Kft. elkészítette a kívuljegyzett ingatlan forgalmi érték-
becslesét. 

2. Alapelvek, feltételek 

- A megbízók által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságát és teljességét nem vitattuk 
- Az átadott adatok rögzítésén túl jogi természetű vizsgálat nem tőrtént. 
- 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-
gyontárgyát a gazdasági, politikai, jogi környezet változását és az ezekkel összefüggő koc-
kázatot minden időpontban, újabb információk birtokában másként ítélik meq 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 el, de nem vállalunk 
felelősseget olyan adat, vélemény vagy becslés pontosságáért, amit mások adtak át ré-
szünkre. 
- A szakvélemény kizárólag a megbízó részére készült, illetéktelenek semmilyen formában 
nem hasznaihatják 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 LXXVI. 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 foqlalt 
elemzéseket, véleményalkotásokat a korlátozó feltételek határolják be. 

4. Az ingatlan leírása 

4.1, Az Ingatlan környezete 

Az ingatlan természetben a kívüljegyzett címen, belterületen található. A környezet többnyire 
regi építésű, társas lakóházakkal beépített. Az utca másik oldalán a Semmelweis Eqyetem 
Neurológiai Klinika épületei állnak. Az úttest és a járda az ingatlan előtt szilárd aszfalt burko-
latu. Az utcában vízvezeték, csatorna, elektromos 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 járművekkel 5 percen 
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belül elérhető. A környezeti terhelés és a levegőszennyeződés mérsékelt, a közbiztonsági 
helyzet a környék átlagának megfelelő, 

4.2. A telek leírása 

Helyrajzi szám 36190 
Megnevezés Kivett beépítetlen terület 
Tulajdonos Bionikai Innovációs Központ Nonprofit Kft. 1/1 
Telek területe 1.615 m2 

Tulajdoni lap Ili. rész Vezetékjog 4 m2~re ELMÜ Hálózati Kft. 
m/7. Telekegyesítés 36190 hrsz alatt 

IH/8. 
Visszavásárlási jog 2019.12.1 d-ig Jogosult: Budapest 
Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Övezeti besorolás L1-VIH-7 lakóövezet 

A mellékelt övezeti besorolás szerint alakították ki a tárgyi telket. A telek jó oldalarányú, 
hossztengelyének tájolása megközelítőleg K-Ny-i, felszíne sík. A Balassa u-i, rövidebb olda-
lon acél oszlopokon álló teli OSB lapokból álló kerítés határolja, többi oldala bekerítetlen, a 
Balassa u. 7. és a Balassa u. 3. üres, beépítetlen területekhez csatlakozik. Felszínén építési 
törmelék és építőanyagok találhatók. Kétszárnyas gépkocsi bejárati kapuja a Balassa u. 3. 
sz. alatt van. 

A telken közmű bekötések nem láthatók, mérőórák nincsenek. 
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-VHI-7. 

Beépítést mód: zártsoros, a telek megengedett legnagyobb beépítése 65 %, szintterület! mu-
tatója 4,50 m2/m2, terepszint alatti beépítés mértéke mélygarázs esetén 100 %, legkisebb 
építménymagassága 16,0 m, legnagyobb építménymagassága 25,0 m. A szabályozást ter-
ven Pm= 30,0 m szerepei. 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 jeílegére 
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 

A telek kedvező beépíthetősége 
A Semmelweis Egyetem, Klinikák és a metró 
közelsége 
Rendezett sík terület 
Egyesítés lehetősége a Balassa u. 3. és 7. 
sz. és a Szigony u-i szomszédos telkekkel 
Jól bérbe adható lakások és üzletek 

A GKI fővárosi ingatlanpiaci index értéke 
2017 októberében 2 ponttal csökkent, 

Budapest VIII. 

Értéknövelő tényezők 

] i 

j Értékcsökkentő tényezők 

; | 
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5.2. Telek érték meghatározása összehasonlító adatok alapján 

1 ! Értékelendő j 1 2 3 

VIIf Szigony u 

4 

2 
Vil i B a l a s s a u 

5 

2 3 

VIIf Szigony u VIII Tömö u 

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

5 Információforrás I n g a t l a n . C o r r t i n g a t l a r v C o m I n g a t l a n . C o m I n g a t l a n . C o m 

fi Inqatlan alapterülete (m2) 1 615 996 864 1 864 1 280 

7 Fajlagos ár nettó (Ft/m) 225 261 220 884 254 630 214 592 210 938 

8 Ingatlan jellege Kivett beép í t e t l en 
terület 

Kivett beép í te t len 
terüiet 

Kivett beép í te t len 
terület 

Kivett beép í t e t l en 
tesüíet 

Kivett beép í te t ten 
terület 

Q Az ár jelleqe Ajánlat Ajánlat Ajánlat Ajánlat 

10 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 

14 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00 

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

1fi Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00 

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

18 Korriqáit egvségár (Ft/m^) 213 998 209 839 241 898 203 863 200 391 

Helvszíni tényezők 
?n Megközelíthetőség, lokáció ua. ua. ua. ua. 

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

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

?3 Korrekciós tényező 1,00 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 

Infrastruktúra, közművek a telken ua. ua. ua. ua. 

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

Kerítés Van ua. ua. ua. ua. 

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

30 Korriqáit egységár (Ft/m2) 213 998 209 839 241 898 203 863 200 391 

31 Bladhatósági tényezők 
3? Piacképesség rosszabb rosszabb rosszabb rosszabb 

33 Korrekciós tényező 1,10 1,02 1,05 1,05 

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

35 Korrekciós tényező 1,04 1,00 1,04 1,00 

3fi Feiszin, lejtés ua. ua. ua. ua. 

37 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00 

33 Panoráma Nincs ua. ua. ua. ua. 

3$ Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00 

40 Építési előírások, kötöttségek ua. ua. ua. ua. 

41 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00 

4? Növényzet ua. ua. ua. ua. 

43 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00 

44 Fajlagos forgalmi érték nettó (Ft/m2) 229 955 240 056 246 736 222 618 210 410 

45 Számított forgaimi érték, nettó Ft 371 377 534 
46 Kerekített forgalmi érték nettó Ft I 371 380 000 
47 Áfa 27 % Ft 100 272 600 

48 Forgalmi érték bruttó Ft 471 652 600 
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5.3. Telek érték meghatározása maradványérték módszerre) 

1 Értékesítési ár nettó Ft 
2 Területek m2 Fajlagos ár Ft/m2 Etadási ár Ft 
3 Telek területe m2 1 615 
4 Beépíthető % 65% 
5 Bruttó építmény terület egy szinten m2 1 050 
6 Nettó építmény terület eqy szinten m2 892 
7 Nem értékesíthető közös területek 15 % 134 

8 Szintszám Földszint + 4 emelet + 
tetőtér 

9 Értékesíthető terület lakások 3641 620 000 2 257 130 460 
10 Lakás db, átiaq 50,0 m2 73 
11 Üzlet értékesíthető alapterület m2 758 630 000 477 819 956 
12 Értékesíthető területek összesen m2 4 399 
13 Teremgarázs hely db 69 
14 Teremgarázs hely Ft/db 2 800 000 192 185 000 
15 Terasz, loggia 3,0 m2 / lakás 218 200 000 43 686 396 
16 Felszíni parkoió db 25 800 000 20 000 000 
17 Összes bevétel nettó Ft 2 9 9 0 8 2 1 812 
18 Építési kö l t ségek nettó Ft 
19 épített területek m2 Fajlagos ár Ft/m2 Építési ktg. Ft 
20 Bruttó építmény terület felépítmény m2 6 299 210 000 1 322 685 000 
21 Teremgarázs hely db 69 1 500 000 102 956 250 
22 Erkély, terasz m2 218 38 000 8 300 415 
23 Felszíni parkoló db 25 200 000 5 000 000 
24 Építési költség összesen nettó Ft 1 438 941 665 
25 Haszon % 45% 647 523 749 
26 Közművek díja Ft 4% 57 557 667 
27 Műszaki ellenőri és szakértői díiak Ft 4% 57 557 667 
28 Tervezési díjak Ft 4% 57 557 667 
29 Beruházási tartalék Ft 10% 143 894 167 
30 Kamatok az építkezés teljes ideiére 15% 215 841 250 
31 Járulékos költséqek és haszon Ft 1 179 932 165 
32 Összes költséq nettó Ft 2 618 873 831 
33 Maradványérték nettó Ft 371 <>47 982 
34 Telek fajlagos nettó értéke Ft/m2 

230 308 

Maradványérték módszerrel meghatároztuk a maximálisan felépíthető épület bruttó és nettó 
alapterületét, a kialakítható teremgarázs helyek, lakások és üzletek méretét. Ezek nettó be-
kerülési költségét levontuk az értékesíthető területek nettó eladási árából. A különbség a 
telek nettó maradványértéke. 
A szintterületi mutató alapján 7.268 m2 építhető be. 
Számításba vett beépített alapterület: 5249 m2 
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5.4. Súlyozott átlag számítás 

Ft 
Összehasonlító árak (60%) nettó Ft 371 380 000 
Maradványérték (40%) nettó Ft 371 947 982 

Telek mérete m2 1 615 

Failaaos forqalmi érték átlaga nettó Ft/m2 230 097 
Súlyozott forqalmi érték, számított nettó Ft 371 607 193 
Súlyozott forgalmi érték átlaga kerekítve nettó Ft 371 610 000 
Áfa 27 % Ft 100 334 700 
Bruttó Ft 471 944 700 

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 VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

66/2Ö07.QCII.12.) RENDELETE 
JOZSEFVAROS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (JÓKÉSZ)Li 

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 LXXVIil. 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-
jellegű 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) Meglévő tetőtér - kizárólag a meglévő tetősfkok 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. 

U Egységes szerkezeiben a 12/2008. (UI.18) sz. önk. rendelettel, 
MÓDOSÍTOTTA ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALTA A 35/2008,(VU8.) ÖNK. RENDELET 
Egységes szerkezetben a 4ő/2ÖÖ8.(lX.Í2.) önk. rendelettel, a 45/2009.(XII.21.) rendelettel, a 36/20.10 (IX 10) 
rendelettel, az 50/20! 1. (IX. 19.) önk. rendelettel, a 40/2012.{VII,26.) rendelettel, a 63/2012 (XI 23 ) önk rende-
lettel, a 68/20i2.(XH.07.} önk. rendelettel, a 27/2053. (VI.13.) számú rendelettel, a 38/2013. (VII. 25 ) sz önk 
rendelettel, továbbá az 50/2013. (XII. 05.) számú rendelettel, hatályos 2013. december 5-től, továbbá a 18/2014. 
(VI. 12.) sz. önk. rendelettel, hatályos 2014. június 12-től, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkal-
mazni kell, továbbá a 42/2014. (XI. 13.) sz. önk. rendelettel, hatályos 2014. november 20-íóL Továbbá a 48/2014 
(XÍJ.Ö5.) önk. rendelettel, hatályos 2014. december 5-től, a 15/2015.(111.31.) önk. rendelettel, a 43/2015 (X 22 ) 
önk. rendelettel, az 55/20 !5.(X11.10.) önk. rendelettel, az 5/2016.(11.11.) önk. rendelettel, a 29/2016. (XI.17.) ör-
tői» 
1 Módosította a 15/2015.(111.31.) önk. rendelet 10. §, hatályos 2015. április 3-tói. 
2 Megállapította az 50/2011. (IX.19.) önk. rendelet 12.§ (l)bekezdése, hatályba lép 2011.10.19-én 
3 Módosította a 48/2014. (XII.05.) önk. rendelet 9. § ( i ) bekezdése, hatályos 2014. december 5-től. 
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(2)1 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

 

tegkise 
kit 

bb kiala-
lató 

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 

L1-VII1-1 Z 500 18 65 
s 75 

4,00 
s 4,50 

85 
100m 

15 
0H] 16,0 23,0 

L1-VIH-2 Z 500 18 60 
s 75 

3,50 
s 4,00 

85 
100111 

15 
0 m 16,0 23,0 

L1-VIII-3 z 500 18 
60 

s 7 5 
3,50 

s 4,00" 
85 

100E11 
15 
0m 14,0 19,5 

L1-VIII-4 z 500 18 
60 
s7Q 

3 ,50 
S 4 ,00 

80 
100E1i 

20 
0 m 12,5 16,0 

L1-VIII-5 z 500 18 
50 

s 75 
3,50 

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

L1-VIII-6 z 500 -

65 
s 80 

4,50 
s 5,00 

85 
100E13 

15 
0M 16,0 25,0 

L1-VIII-7 z 500 -

65 
s 80 

4,50 
s 5,00 

85 
100<1i 

15 
0 m 16,0 25,0 

s saroktelek esetén 
mélygarázs létesítése esetén 
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36190 hrsz terület jobb oldala 

36190 hrsz terület bal oldala 

36190 hrsz terület, hátul a Szigony u-i 36195 és 
36196 hrsz ingatlan 
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Bod spcst Föváro s KonnSnytávataía XL KertlkÜ KwataJa 
Budapest, XL, Budafoki út 59. 1519 Budapest, Pf. 415 

N«ai ültei«; tulajdoni lap - Teljes másolat 
' Megrendelés S2ám:30ű00w7580̂2018 

2018.02.13 
BUDAPEST V3II.XER. Szektor 
Beltarülat 3€190 helyrajzi saám 

1083 &OOAPE3X VIII.KER. Balassa utca 5. 
Földrészlet terület« változás előtt! I 
FöldtéBElet területe változás előtt: 
1. Az ingatlan adatai: 

alréozlet adatok 
növelési ág/kivett megnevezés/ 

OJdaii 

LKÉSZ 
845 <ra2> torifi határozati33?4/l/200 
645 (m2) törlő határozat¡98999/1/203̂ / 

t-írület kat.t.jö^|r 
rain.o ha »2 k .fii: 

íztály adatok 
ter. kat.jöw 
ha n2 k.f i l l 

Kivett beépitstlan fcarolet 

«•"•tulajdoni hány ad: 1/1 törlő határozati 204581/1/2008/0?.12.20 
bejegyző határosat, «rkezéai idői 212784/1993/1993.11.01 

töri zati 204581/1/2008/09.12.20 jegeimi 1991. évi XXXIII. tv. 
jogállas! tulajdonos 
név. viir.KER. tmcm&viZKr 
cin: 1082 BÜOAPEST VIII.KER. Barora utca 6 5-6?. 

•^"tulajdoni hányad; 1/1 torié határ 
bajegysó határozat, érkeséai xd&i XÉ 
jogcím cser a 
utalást I I /4. 
jogállási tulajdonos 
név: BCDAPSar PÖVÁBOZ VIIÍ., 
cira: 1082 BUDAPEST VIII.Kí 

*r""talajdoni hányad-. 1/1 tor 16 határosat; 155134/2/á̂ |M/IS.09.2 3 
bejegyző határozat, ¿rkezési idői 204581/1/20!̂ 'Ú?.12^ 

tör16 határodat: 155134/2/2014/14 .09 .23 jogcím: adásvétel 
Utalás: I I /3. 
jogállás: tulajdonosi 
név! FOHJRUsL 1. INGATliRNBEFEKIETÉSI ALSI=y 
eírsi 1052 BUDAPEST V.KER. Régiposta 

9325/1/2015/15.02.12 
f/2014/14.09.23 

törlő határosat: 54325/1/2015/15.02 .12 

*f**tolajdoni hányad¡ 1/ 
bejegyzS határozat 

I 
M 

B.T .JÓZSEFVÁROSI ŐNKORHSN¥ZAX 
¡oss utca 6 3-6? 

!6 határozat: 98999/1/2015/15.05.15 
^idői 54325/1/2015/15.01.20 

tor 16 határozat: 98999/1/2015/15.05 .15 
jogcimi vátel 
utalási I I /5. 
jogállás: tulajgen« 
név: BIONIKAÎ ^̂ áélÓS KÖZPONT HOHPROFIT KFT. 
cini 1093 eysSSfer̂ VIII.KER. Prát*r utca 5Ű.A.ép. 

Fcdytatá? a levetkező lafon 

Nem hieles tulajdoni k p Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 



Nem hieles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

• f l 

& 

% 

Budapest FSváros Kon̂ yhb̂ takJÜKcrijfctlHivaíaia. 
Buáapest, XL, Sud¡doki út 59. ISI 9 fi- 41 S . •> 

yfáhl i ik ihaa&nil i* • Telj«másolat 
4 •- Megrendelés saSm:800ÖQ04/75Sö9ír20l 8 
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EUDKPSST VIIX. 30», 
Balteriilet 36190 helyrajzi; szám - . 

Old ab 

Folytatás az elfizö lámái a.BÉSZ 
7. tulajdoni hányad: 1/1 

bejegy?6 határodat, érke-séai id6> 99W/1/2015/15.05.15 
jogcini: véfc«l 5-a32S/l/m5/Í5-0^2Ó 
jogríni! vétel S4344/l/20lS/14.Í2.3á • • 
jogcím teleksgyesifcés 
jogállás! tulajdonos 
név! BIONIKSI INNOVÁCIÓS KÖ2PONT rówefiOFIV KFT. 
cím 1083 BUOAPEST VIII.KER. Práter utca SO/A. 

hirész 

I 

2 
í 

írf̂ bejagyső hatásosat, érkezei id6' 204571/1/2ŰŰ8/Ö7-12.19 tó 
Vétali jog 201Ű.Ú8.15-ig 
jogosait: 

név< RéV 8 JÓ2SKFVÁR03I ReftíBIUtÁCIÓS ÉS VÁRQSFSJLES 
c£w i 10S3 BUDAPEST Práter utca 22. 

2. bejegyző határosat, érkeaéai ietó! 141741/2/2012/124 
Vezetékjog 
4 t*2 nagyságú területre vonatkosóan, VMB-117/2 
jogoBolti 

cvévi eiwO- mÍLÓSATI KFT. 
círe i 1132 BÖOAFE3T XIII -KER. Váci út. 

*fbejegy3ö határorat, érkeiési idő: l^^SJ 
Tulajdonjog Eanntartáaeai történt 
jogosaiti 

név) BIOWIKRI ItttWVÁCtÓS KÖ2PO 
dm i 1093 BUDAPEST VIII.KEíg 

«T'iwj.gy** határoiat, «»1^®66/1/20W/15.01.20 

Tula jdocijeg Centit* irtással í&|t8§fc eladás 
jogosul t: lÉjL 

név: BI08IKAT N3RPROFIT KFT.. 
cin : 1093 BfJDAPEŜ felÎ KER. Práter ofcca 50. A.ép. 

töri6 határozati 19Ú66/1/2015/15.01.20 

torló határosat! 54325/1/2015/15.02 .12 

* 
•a' 
o % 

hejegyaő határo« 

Telekalakítási"'« ^ a weginditáaa 

ezéax idői 800144/1/2015/15.02.02 törlő határosati 800144/3/2015/15.02 .02 

Folytatás a tómfkezó iapoa 
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Pályázati dokumentáció 

Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata a Képviselő-testületének /2018. (V. 
03.) számú határozata alapján nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonát képező Budapest 
VIII. kerület, Dobozi u. 13. szám alatt elhelyezkedő 35379 helyrajzi számú, 907 m2 alapterületű, 
üres kivett lakóház, udvar bérbeadására. 

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, ha az ajánlattevő a dokumentációt visszaadja. A pályázati dokumentáció 
ellenértékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más esetben nem fizeti vissza. 

1. A pályázati kiírás adatai 

A pályázat kiírója: 

A pályázat Bonyolítója: 

A pályázat jellege: 

A pályázat célja: 

A pályázati dokumentáció ára: 

A pályázati dokumentáció megvásárlásának 

helye, ideje: 

Az ajánlati biztosíték összege: 

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat 

(1082 Budapest, Baross u. 63-67.) 

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

nyilvános egyfordulós pályázat 

Bérbeadás 

20.000,- Ft + ÁFA 

átutalással fizetendő a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. K&H Bank Zrt.-nél 
vezetett 10403387-00028859-00000006 számú 
számlájára (megjegyzés rovat: ingatlan címe, 
megvásárló neve (cégnév) 

pályázati dokumentáció árának átutalása után, 
átutalási bizonylat bemutatásával Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. Kereskedelmi Célú 
bérbeadási Iroda 

1083 Budapest, Őr u. 8. I. emelet 

ügyfélfogadási időben. 

bruttó 518.351,-Ft Az ajánlati biztosíték 
befizetése csak magyar forintban teljesíthető, 
értékpapírral, garanciaszerződéssel, 
zálogtárggyal nem helyettesíthető. 



Az ajánlati biztosíték befizetésének módja, 

számlaszám: átutalás, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zr t K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10403387-
00028864-00000008 számú számlájára 

Az ajánlati biztosíték befizetés beérkezésének 

határideje: 

A pályázat leadásának határideje: 

A pályázattal kapcsolatban további információ 

kérhető: 

A pályázattal érintett telek megtekinthető: 

A pályázat bontásának várható időpontja: 

A pályázatok bontásának helye: 

A pályázat eredményét megállapító szervezet: 

A pályázat elbírálásának határideje, és a 

várható eredményhirdetés: 

Kereskedelmi célú bérbeadási Iroda 

Tel.: 06 1 216 6962/101, 104 mellék 

között előzetes egyeztetés szükséges a 
Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. 2. szám 
alatti Irodában, vagy a 06 1 210 4928, 210 
4929 telefonszámokon 

1083 Budapest, Őr u. 8. I. emelet. Az 
ajánlattevő a pályázat bontásán jelen lehet. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

2. A pályázattal érintett telek: 
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35379 

907 ingatlan 
kivett lakóház, 

udvar 136.050,- 518.351,-Ft 

A Kiíró kiköti, hogy a pályázat tárgyát képező ingatlant kizárólag felvonulási területként és 
anyagtároiás céljára lehet hasznosítani, a tűzvédelmi előírások betartása mellett. 

A pályázónak kell vállalnia az ingatlan felvonulási területként 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 félek előzetesen nem állapodnak meg, úgy a bérlő azok megtérítését semmilyen jogcímen nem 
követelheti a bérbeadótól a bérleti jogviszony megszűnését követően sem. 
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A Kiíró kiköti, hogy gépjárművek parkoltatása céljára történő hasznosítás kifejezetten kizáró 
feltétel, így az ingatlanra nem adható be olyan bérbevételi ajánlat, amely gépjárművek 
parkoltatására vonatkozik. 

Ingatlan leírása: 

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 beton lábazatos 
zárszelvény oszlopos kerítéssel bekerített vaslemezzel borított kapuval. Az ingatlan felszíne sík, 
hossztengelyének tájolása ÉK-DNy-i keskeny, hosszú, nagy oldalirányú. A keskenyebb oldala 
utcafronti. Hátsó oldalával a Lujza utca felőli foghíjtelekhez kapcsolódik. A területen építőanyagok, 
építési törmelék gondozatlan, természetes növényzet és zöldhulladék található. 

3. A pályázat célja, tartalma 

A bérbeadásra kerülő ingatlan a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képezi, bérbeadásukra 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.) számú önkormányzati rendelet, a Képviselő-testület 112/2017. (05.11) számú 
határozata (Versenyeztetési szabályzat), és az Önkormányzat tulajdonában álló üres telkek, 
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59/2011. 
(XI. 07.) önkormányzati rendelet vonatkozik. 

A Kiíró a 2. pontban körülírt ingatlant adja bérbe a nyertes ajánlattevő részére határozott időre, 2018. 
december 31. napjáig. Amennyiben az ajánlattevő ettől eltérő bérleti jogviszony időtartamot kíván 
létesíteni, azt a pályázatában az ajánlati összesítőn jeleznie keli. 

A bérleti szerződésben foglalt bérleti díj évente, az adott év január 1-től a KSH által közzétett előző 
évi inflációs index mértékével emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időpontja 2019. január 
hónap. A január havi emelés összege február hónapban kerül számlázásra. 

Az ingatlan minimális havi bérleti díja a 2. pont alatti táblázatban található. Kiíró óvadék megfizetését 
köti ki, melynek mértéke a havi bruttó bérleti díj háromszorosa. Az ajánlati biztosíték összege az 
óvadék összegébe beszámításra kerül. 

Kiíró kiköti, hogy a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele közjegyző előtt egyoldalú 
kötelezettségvállaló nyilatkozat aláírása, melynek költségét a Bérlő viseli. 

Az ingatlan átalakítása, átépítése, felújítása esetére is a fent hivatkozott jogszabályok az irányadók, 
melyhez a bérbeadó nevében a tulajdonosi hozzájárulást a tulajdonosi joggyakorló adja ki a 
munkálatok megkezdése előtt. Eszerint az ingatlanon folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban az 
engedélyező hatóságok, szakhatóságok, és közüzemi szolgáltatók nyilatkozatait a bérlőnek kell 
beszereznie. A bérbeadás során az Önkormányzat nem szavatolja, hogy bérlő az ingatlanon az általa 
kívánt tevékenységet folytathatja. 

A Kiíró kiköti, hogy jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, amennyiben olyan 
tevékenység végzése érdekében történő bérbevételi ajánlat érkezik, amelyet az Önkormányzat nem 
preferál, továbbá jogosult a pályázat eredményét az ingatlanon végzendő tevékenység tekintetében a 
benyújtott ajánlattól eltérő feltétellel megállapítani. 

4. A pályázaton történő részvétel feltételei 

Az ajánlattevő részt vehet a pályázaton amennyiben: 

a) megvásárolja a Pályázati dokumentációt, és az erről szóló igazolást csatolja, 

b) az ajánlati biztosíték összegét megfizeti és az határidőn belül beérkezik, 

c) az ajánlatok leadásának határidejéig az ajánlatát benyújtja. 

A Kiíró kiköti, hogy az ajánlattevő magánszemélv nem lehet. 
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5. Az ajánlat tartalmi követelményei 

A versenyeztetési eljárás nyelve a magyar. 

Az ajánlattevőnek: 

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

b.) az ajánlathoz kell csatolni a pályázott ingatlannak megfelelő ajánlati biztosíték befizetését 
visszavonhatatlanul igazoló átutalás teljesítését igazoló bankszámla kivonatot. 

c.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja a Pályázati dokumentációban, illetve 
mellékleteiben leírt szerződéskötési és egyéb feltételeket, továbbá a pályázat céljának 
megvalósítását. Az ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a bérbevétel időtartamát. 

d.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozóan a 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) és 
63. § (1) bekezdésben 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 adó és bérleti díj tartozása nincs, 
továbbá a Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs, 

g.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy ellene végrehajtási eljárás nincsen folyamatban. 

Ha az ajánlattevő egyéni vállalkozó, fentieken túl 

h.) az ajánlatához csatolni kell a vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát 

Ha az ajánlattevő nem egyéni vállalkozó, fentieken túl 

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

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

k.) 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 nyilatkoznia kell arról és igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet, melyet az eredeti, 30 napnál 
nem régebbi hiteles cégkivonattal vagy végzéssel a szervezet bejegyzéséről tud megtenni. 
Amennyiben ezen okirat alapján nem igazolhatók a törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott feltételek, további okiratok becsatolása szükséges (pl: több mint 25%-os tulajdonnal 
bíró jogi személy 30 napnál nem régebbi 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonata, külföldön 
bejegyzett cég esetén annak hiteles fordítása is). 

Amennyiben az ajánlattevő nem egyéni vállalkozó, a versenyeztetési 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 íija/íiják alá hiteles 
cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően. 

A Bonyolító az ajánlattevőt - az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel - ajánlott, 
tértivevényes levélben, 5 munkanapos határidő kitűzésével felszólítja az ajánlattal kapcsolatos formai 
vagy tartalmi hiányosságok pótlására, amennyiben a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat nem 
megfelelően, iil. 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 és 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 dokumentáció 1. pontjában meghatározott határidőn belül 
nem kerül jóváírásra a Kiíró bankszámláján. 

b.) nem jelöl meg bérleti díjat. 

6. Az ajánlat formai követelményei 

A pályázó pályázatát zárt, jelzés nélküli borítékban, 1 példányban köteles az ajánlatok benyújtására 
nyitva álló határidőben és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, a pályázati felhívásban 
meghatározott módon benyújtani. 

Az ajánlat minden oldalát folyamatos számozással kell ellátni és össze kell fűzni. Az oldalak 
sorrendjét a 11. sz. melléklet tartalmazza. 

Az iratot lezárt, sértetlen borítékban, személyesen, kézbesítő vagy futár útján lehet benyújtani. A 
borítékra kizárólag a pályázat tárgyát kell ráírni, az alábbiak szerint: 

„ Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 13.35379 hrsz.-ú, ingatlan bérbevétele" 

A Bonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. 

A Bonyolító az ajánlattételi határidő lejárta után csak abban az esetben vesz át ajánlatot, ha az 
ajánlattevő vagy meghatalmazottja az ajánlattételi határidő előtt az ajánlattételi felhívásban megjelölt 
helyen megjelent, de azt méltányolható okból a Bonyolító érdekkörében felmerült okból nem tudta 
időben benyújtani (pl.: sorban állás). A Bonyolító minden ajánlattételi határidőn túl benyújtott 
ajánlatot érvénytelennek nyilvánít. 

Amennyiben az ajánlattevő a versenyeztetési eljárás bármelyik szakaszában meghatalmazott útján jár 
el, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányát is mellékelni kell az 
ajánlathoz. A Polgári Perrendtartás 196. §-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 az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, 
vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel 
kell tüntetni; 

c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton közjegyző által hitelesítve van; 

d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták; 

e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a 
kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte 
el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az 
ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik; 

f) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el. 

Amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó, a versenyeztetési eljárás során nevében nyilatkozatot 
maga vagy meghatalmazottja útján tehet. Amennyiben az ajánlattevő jogi személy vagy egyéb 
szervezet, a versenyeztetési eljárás során nevében nyilatkozatot a képviseleti joggal rendelkező 
személy, vagy e jogi személy/szervezet meghatalmazottja tehet. 
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7. 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. 

8. Ajánlati kötöttség 

Az ajánlattevő 60 napig terjedő ajánlati kötöttséget köteles vállalni, amely az ajánlattételi határidő 
lejártának napjával kezdődik.1 Az ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiíró az 
ajánlatok bírálatára vonatkozó határidőt elhalasztotta, úgy vállalja az ajánlati kötöttség ugyanannyi 
nappal történő meghosszabbítását. 
Az ajánlati kötöttség tartalmának meghatározására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései irányadóak, különös tekintettel a 6:64. §-ra. 

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

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

9. A pályázatok bontása 

A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a Bonyolító végzi a pályázati felhívásban 
megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásán, a Bonyolítón kívül megbízott jogi képviselőjének is 
jelen kell lennie, továbbá jelen lehetnek az ajánlattevők, valamint az általuk írásban meghatalmazott 
személyek. A képviseleti jogosultságot megfelelően igazolni kell (személyi igazolvány, 
meghatalmazás). 

Az ajánlattevők a bontás időpontjáról kiilön 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 bérleti díj ajánlatot, az ingatlanban végezni kívánt tevékenységet, az egyéb 
vállalásokat. 

Az ajánlattevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg. 

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

10. Az ajánlat érvénytelenségeinek esetei 

A Bonyolító érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha 

a.) a felhívásban megjelölttől eltérő módon (elektronikus úton) kézbesítették, 

b.) az ajánlattevő az ajánlattételi határidőn túl nyújtotta be ajánlatát, vagy az ajánlat az ajánlattételi 
határidőn túl érkezik be, 



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

d.) a pályázatot nem a Kiíró által jóváhagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő formában és 
adatokkal nyújtotta be, 

e.) az ajánlattevőnek a pályázati dokumentációban szereplő iratokat, 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), ha ezek csatolását a pályázati kiírás 
előírta, 

f.) az ajánlat nem felel meg a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek, vagy az 
ajánlattevő nem tett a pályázati dokumentációban foglaltaknak megfelelő ajánlatot, 

g.) az ajánlattevő valótlan adatot közölt, 

h.) az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a rendelkezésére álló határidőn belül nem 
vagy nem teljes körűen tett eleget, 

i) amennyiben az ajánlatban foglalt tevékenységi kör végzését magasabb szintű jogszabály kizárja. 

Az eljárás további szakaszában nem vehet részt az, aki érvénytelen pályázati ajánlatot tett. 

11. A pályázati ajánlatok elbírálása, az elbírálás szempontjai 

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

A benyújtott ajánlatok alapján a Bonyolító értékeli a pályázatokat, meghatározza a benyújtott 
pályázatok sorrendjét, és javaslatot tesz a Kiírónak a pályázat eredményének megállapítására. 

A pályázatok eredményét a Kiíró állapítja meg. A pályázati ajánlatok eredményét Kiíró a bontástól 
számított 60 napon belül állapítja meg. Az eredmény megállapításának határideje egy alkalommal 
legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Az új határidőről, illetve annak függvényében az ajánlati 
kötöttség időtartamának meghosszabbításáról a Bonyolító köteles hirdetményi úton tájékoztatni az 
érintetteket. 

A Kiíró a pályázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapján állapítja meg a 
pályázat eredményét és rangsorolja a pályázati ajánlatokat. A pályázat nyertese az, aki a pályázati 
dokumentációban rögzített feltételek teljesítése mellett a meghatározott értékelési szempontok alapján 
legjobb ajánlatott tette. 

A Kiíró jogosult a pályázat eredményét a benyújtott ajánlatban foglaltaktól eltérő feltétellel 
megállapítani. 

A Kiíró a Ptk. 6:74 § (2) bekezdése alapján kiköti, hogy a pályázati felhívásban foglaltaknak 
megfelelő, legkedvezőbb ajánlattevővel szemben is fenntartja a jogát arra, hogy ne kössön bérleti 
szerződést. 

Az elbírálás fő szempontja: 

A pályázat bírálati szempontja: 

-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 
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pontszám nem lehet kevesebb 1-nél. Az egyes megajánlásra adott értékelési pontszámot Kiíró 
megszorozza a hozzá tartozó súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. 

Az egyes részszempontok: 

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. 

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

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

A pályázati ajánlatok elbírálása során a Kiíró írásban felvilágosítást kérhet a pályázati ajánlattevőtől az 
ajánlatban foglaltak pontosítása érdekében. A Kiíró a felvilágosítás kéréséről és annak tartalmáról 
haladéktalanul írásban értesíti a többi pályázati ajánlattevőt is. 

12. Összeférhetetlenség 

A versenyeztetési eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a versenyeztetési eljárás 
bonyolításában vagy az ajánlatok elbírálásában olyan személy vesz részt, aki maga is ajánlattevő, vagy 

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

b.) annak munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja, 

c.) akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése. 

13. A pályázati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének esetei 

A Kiíró érvénytelenné nyilvánítja a versenyeztetési eljárás, ha 

a.) az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, 

b.) valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő 
cselekményt követ el. 

A Kiíró eredménytelennek nyilvánítja az eljárást, ha 

a.) nem érkezett ajánlat, 

b.) az ajánlattevők kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, 

c.) az ajánlatok bírálata során a Bonyolító az összes ajánlatot érvénytelenné irányította, 

d.) az Önkormányzat érdekeinek védelmében. 

Eredménytelen eljárás esetén a Kiíró dönt a további vagyoniigyleti eljárásról. 

14. Eredményhirdetés, szerződéskötés 

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

A Bérbeadó a pályázat nyertesével a döntés átvételét követően az Önkormányzat tulajdonában álló 
üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről 
szóló 59/2011. (XI. 07.) önkormányzati rendelet 15.§-ában foglalt határidőn belül bérleti szerződést 
köt. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a bérbeadó jogosult a pályázati eljárás soron következő 
helyezettjével bérleti szerződést kötni, amennyiben a pályázat eredményének megállapításakor a 
második legjobb ajánlat meghatározásra került. 



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

15. Egyéb rendelkezések 

Az ingatlan megtekinthető a dokumentáció 1. pontjában megjelölt időpontban, azonban a megtekintés 
időpontjáról a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. munkatársával. 

Az ajánlattevő az ajánlatok felbontásig köteles titokban tartani az ajánlatának tartalmát, és 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 Bonyolító 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. (05.11) számú határozata, valamint a 
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

Budapest, 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

nevében eljáró 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

/ 
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Mellékletek: 
1. számú melléklet: Jelentkezési lap egyéni vállalkozók számára 
2. számú melléklet: Jelentkezési lap jogi személyek és egyéb szervezetek számára 
3. számú melléklet: Ajánlati összesítő 
4. számú melléklet:Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról, végrehajtási 

eljárásról 
5. számú melléklet: Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, 

szerződéskötési képességről, ajánlati kötöttségről 
6. számú melléklet: Nyilatkozat Kiíróval szemben fennálló tartozásról, továbbá adó és adók 

módjára behajtható köztartozásról 
7. számú melléklet: Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságról 
8. számú melléklet: Nyilatkozat a bankszámlaszámról 
9. számú melléklet: Nyilatkozat a szervezet átláthatóságáról 
10. számú melléklet: Bérleti szerződés tervezet 
11. számú melléklet: Összefoglaló a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeiről 
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1. számú melléklet 

a Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 13.35379 helyrajzi számú ingatlan bérbeadása 

Jelentkezési lap 

egyéni vállalkozók számára 

Az ajánlattevő neve: 

Székhelye: 

Telefonszáma: 

Fax száma: 

E-mail címe: 

Honlap címe: 

Számlavezető bankiának neve-

Bankszámlaszáma: 

Meghatalmazott neve1: 

Telefonszáma: 

Fax száma: 

E-mail címe: 

Budapest, 

ajánlattevő aláírása 

1 Meghatalmazott esetén 



2. számú melléklet 

Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 13.35379 helyrajzi számú ingatlan bérbeadása 

Jelentkezési lap 

jogi személyek és egyéb szervezetek számára 

Jogi személy/szervezet neve, 
cégformája: 

Székhelye: 

Postacíme: 

Telefonszáma: 

Fax száma: 

E-mail címe: 

Statisztikai számjel: 

Cégnyilvántartási/nyilvántartási 
száma: 

Adószáma: 

Számlavezető bankjának neve: 

Bankszámlaszáma: 

Képviselőjének neve, beosztása: 

Meghatalmazott neve2: 

Telefonszáma: 

Fax száma: 

E-mail címe: 

Budapest, 

cégszerű aláírás 

2 Meghatalmazott esetén 
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3. számú melléklet 

Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 13.35379 helyrajzi számú ingatlan bérbeadása 

AJÁNLATI ÖSSZESÍTŐ 

Alulírott (név/jogi személy/ 
szervezet neve) a Budapest VIII szám alatti, / . . . / . . . helyrajzi 
számú ingatlan bérbeadására kiírt pályázatra ajánlatomat az alábbiakban foglalom össze: 

Nettó havi bérleti díj ajánlat: Ft 

Bérbevétel időtartama*: határozatlan / határozott idő: év 

A bérbevétel célja/ telekben végzendő tevékenység: 

(A telekben végezni kívánt tevékenységhez szükséges TEÁOR körrel rendelkezni kell.) 

Egyéb vállalások: 

Budapest, 

ajánlattevő aláírása/cégszerű aláírás 

A *-gal megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

/ v 
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5. számú melléklet 

Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 13. 35379 helyrajzi számú ingatlan bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról, végrehajtási eljárásról 

Alulírott (név) kijelentem, hogy az egyéni 
vállalkozásom ellen végrehajtás eljárás folyamatban *van/nincs 

Budapest, 

ajánlattevő aláírása 

Alulírott <JOgi 
személy/szervezet neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság/szervezet 

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

Budapest, 

cégszerű aláírás 

A *-gal megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

14 



5. számú melléklet 

Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 13. 35379 helyrajzi számú ingatlan bérbeadása 

NYILATKOZAT 

a pályázati feltételek elfogadásáról, 

szerződéskötésről, 

szerződéskötési képességről, 

ajánlati kötöttségről 

Alulírott 
.(név/jogi személy/szervezet neve) kijelentem, hogy a pályázat tárgyát részletesen megismertem, 

az ajánlattétel feltételeit, a pályázati kiírást magamra nézve kötelezően elfogadom. 

Nyilatkozom, hogy a teleket megtekintettem, az állapotát megismertem és azt elfogadom. 

A Pályázathoz mellékelt bérbeadási szerződés szövegét megismertem és elfogadom. 

Kijelentem, hogy Magyarországon bérleti jogviszony létesítésére jogosult vagyok. 

Kijelentem, hogy a pályázati dokumentációban szereplő 60 napos ajánlati kötöttséget vállalom. 
Amennyiben a Kiíró az ajánlatok bírálatát elhalasztotta, úgy vállalom az ajánlati kötöttség ugyanannyi 
nappal történő meghosszabbítását. 

Budapest, 

ajánlattevő aláírása / cégszerű aláírás 
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5. számú melléklet 

Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 13. 35379 helyrajzi számú ingatlan bérbeadása 

N Y I L A T K O Z A T 

Kiíróval szemben fennálló tartozásról, továbbá adó és adók módjára behajtandó köztartozásról 

Alulírott (mint a 

(jogi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője) kijelentem, hogy az 
ajánlattevőnek, 

Kiíróval szemben bérleti/használati-, kapcsolódó közüzemi- és különszolgáltatási díj tartozása 
* van/ nincs; 

Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van/ nincs; 
Kiíróval szemben adótartozása * v a J l / nincs; 
Kiíróval szemben egyéb jogcímen fennálló tartozása * van/ nincs, 

melyeket az alábbi okiratokkal igazolok: 

1 

2. 

3 

továbbá kijelentem, hogy adó és adók módjára behajtandó köztartozásom nem áll fenn, melyet a 30 
napnál nem régebbi NAV által kiállított nullás igazolással igazolok. 

Budapest, 

ajánlattevő aláírása/cégszerű aláírás 

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

Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 17.35379 helyrajzi számú ingatlan bérbeadása 

A J Á N L A T I Ö S S Z E S Í T Ő 

Pénzügyi alkalmasságról 

Alulírott (mint a 

(J°gi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője,) kijelentem, hogy a pályázat 
tárgyát képező ingatlan bérleti díjának megfizetésére képes vagyok/az általam képviselt jogi 
személy/szervezet képes, a bérleti-, közüzemi és különszolgáltatási díj megfizetéséhez szükséges 
anyagi eszközök a rendelkezésre állnak. 

Budapest, 

ajánlattevő cégszerű aláírása 
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8. számú melléklet 

a Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 13.35379 helyrajzi számú ingatlan bérbeadása 

N Y I L A T K O Z A T 

a bankszámlaszámról 

A pályázati felhívás visszavonása, a pályázati eljárás eredménytelenségének megállapítása, illetőleg -
az ajánlatok elbírálását követően - más ajánlattevő nyertessége esetén kérem az általam/ a jogi 
személy/szervezet által befizetett ajánlati biztosíték összegét az alábbi bankszámlaszámra visszautalni: 

Bankszámlavezető pénzintézet: 

Bankszámlaszám: 

Bankszámlával rendelkezni jogosult: 
(név, lakcím vagy székhely) 

Budapest, 

ajánlattevő aláírása/cégszerű aláírás 
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9. számú melléklet 

a Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 13.35379 helyrajzi számú ingatlan bérbeadása 

N Y I L A T K O Z A T 

Alulírott (név), mint a 
(jogi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője kijelentem, a 

társaság/szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.) pontja 
szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

Atiátható szervezetnek minősül: 
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ba) — a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével — 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 s zemé ly jog i személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 
c) az a civil szervezet és a vízi társulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
cb) a civil szervezet és a vízi társulat, 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. 
Fentieket az alábbi okiratokkal igazolok: 
Eredeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szervezet bejegyzéséről, 

Kijelentem, a fenti ingatlan bérlete időszakában a jogi személy/szervezet tekintetében nem tervezünk 
olyan változást, amely miatt a jogi személy/szervezet már nem minősülne átlátható szervezetnek. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármiféle változás miatt a jogi személy/szervezet már nem 
minősülne átlátható szervezetnek, a bérbeadó a bérleti szerződést jogosult felmondani. 

Budapest, 

ajánlattevő aláírása/cégszerű aláírás 



10. számú melléklet 

A pályázati dokumentációhoz nem kell csatolni, kizárólag tájékoztató jellegű! 

T e l e k i n g a t l a n b é r l e t i s z e r z ő d é s t e r v e z e t e 
h a t á r o z o t t / h a t á r o z a t l a n i d ő r e 

/egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozattal együtt érvényes/ 

amely egyrészről 

a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67. 
adószáma: 15735715-2-42 a továbbiakban: Önkormányzat), mint a bérleménye tulajdonosa és 
bérbeadója(a továbbiakban: Bérbeadó) megbízásából és meghatalmazásából eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. (1083 Budapest, Losonci u. 2, cégszáma: 01-09-265463, adószáma: 
25292499-2-42; képviseli: vagyongazdálkodási igazgató) 
másrészről 

Cégnév 
Székhely: 
Cégjegyzékszám: 
Adószáma: 
Képviselő neve: 
Anyja neve: 
Születési helye és ideje: 
Telefonszám: 
Lakcím: 
Személyig., szám: 
Lakcímkártya szám: 
mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) 
(a Bérbeadó és Bérlő a továbbiakban együtt: szerződő felek) között jött létre alulírott helyen és napon 
az alábbi feltételekkel: 

1. 
A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezi a Budapest 
VIII. kerület, helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a szám alatt található 
m2 alapterületű (tulajdoni lapon: ) telekingatlan (a továbbiakban: bérlemény ). 

2. 
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete a . . . / 
( ) s z ámú határozatában döntött a bérleménynek - üres telekingatlanként - a Bérlő részére 
nyilvános egyfordulós pálvázat nyerteseként történő bérbeadásáról határozatlan/határozott 
időre. Erre tekintettel a Bérbeadó a jelen bérleti szerződéssel bérbe adja, a Bérlő pedig megtekintett 
állapotban bérletbe veszi az 1. pontban meghatározott ingatlant. A Bérlő kijelenti, a bérleményt 
megtekintette, az állapotát ismeri, azt elfogadja. 

3. 

A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzatot illetik meg a jelen bérleti szerződésből eredő 
bérbeadói jogok - ezen belül a bérleti és egyéb díj - és terhelik a bérbeadói kötelezettségek. A 
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Bérbeadó a bérbeadás tekintetében az Önkormányzat megbízása alapján, helyette és a nevében jár el. 
A szerződésből eredő igények érvényesítésére bíróságok és hatóságok előtt az Önkormányzat jogosult. 

4. 

A szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő az ingatlant felvonulási területként, és anyagtárolás céljára 
veszi bérbe. 

Bérlő kijelenti, hogy a szerződés megkötése időpontjában a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCV1. törvény 3. §. szerinti átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, ha a bérleti időszak 
alatt a tulajdonosi szerkezetében beállott változás folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, a 
bérbeadó a bérleti szerződést azonnali hatállyal és kártalanítás nélkül felmondhatja. 

A Bérlő tudomásul veszi, hogy az ingatlanon folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban az 
engedélyező hatóságok, szakhatóságok és közüzemi szolgáltatók (a továbbiakban együtt: hatóságok) 
nyilatkozatát, illetve a jogszabály szerinti tulajdonosi hozzájárulást neki kell megszereznie Erre 
tekintettel a Bérbeadó nem szavatolja, hogy a Bérlő a telken az általa kívánt tevékenységet 
folytathatja. Amennyiben a jelen pontban meghatározott tevékenység a Bérlőnek nem felróható okból, 
az előbbi hatóságok elutasító döntése miatt nem végezhető, a felek a bérleti szerződést közös 
megegyezéssel felbontják. 

5. 

A Bérbeadó az 1. pontban meghatározott bérleményeket határozatlan/határozott időre adja bérbe a 
Bérlőnek. 
A bérleti jogviszony kezdete: a szerződés kelte 
A bérleti díjfizetési kötelezettség kezdete: 

A bérleti jogviszony vége: határozott idejű esetén a Ptk. 6:339- § (2) bekezdése szerint., 
határozatlan idejű esetén, 30 napos felmondási határidő kikötésével. 

6. 
A szerződő felek a bérleti jogviszony kezdetén a bérleti díjat - Ft/hó + ÁFA, azaz 

forint/hó + ÁFA összegben határozzák meg. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a 
bérleti díj évente, az adott év január 1-től a KSH által közzétett előző évi inflációs index mértékével 
emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időpontja január hónap. A január havi emelés 
összege február hónapban kerül számlázásra. 

A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti jogviszony bármilyen megszűnése esetén a 31. 
pontban foglalt kiürítési kötelezettségének nem tesz eleget, a bérleti szerződés megszűnését követő 
naptól a telek tényleges kiürítéséig a jogcím nélküli használat után havonta, a bérleti jogviszony 
megszűnésének időpontjában irányadó bérleti díjjal azonos összegű használati díjat kell megfizetnie. 
A használati díjról a Bérbeadó nem állít ki havonta számlát, csak utólag, a használati díj megfizetése 
után. A használati díjat havonta előre, minden hónap 15. napjáig kell megfizetni a bérleti díj 
megfizetésére szolgáló - a bérleti díjról kiállított utolsó havi számlán levő - bankszámlára történő 
átutalással. Amennyiben a bankszámlaszám változik a Bérbeadó erről tájékoztatást ad. A használati díj 
akkor tekinthető teljesítettnek, ha az a tárgyhónap 20. napjáig a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra 
kerül. A használati díj késedelmes fizetése esetén a Bérbeadó a Polgári Törvénykönyvben 
meghatározott késedelmi kamatot számítja fel. 

7. 

A Bérlő egyéb fizetési kötelezettségei: 

Üzemeltetési közös költség díja: A szerződés kötésekor -Ft/hó + ÁFA, évente a Bérbeadó 
által meghatározott összegre változik. 
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Áramdíj /változó/ A Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő. 

A fizetési kötelezettség összege a vonatkozó rendeletek változása esetén módosul. 

A Bérlő az előbbi fizetési kötelezettségek teljesítését vállalja. 

8. 
A Bérlő a havi bérleti díjat havonta előre, a tárgyhónap 15. napjáig köteles megfizetni, a Bérbeadó 
nevében kiállított számla alapján, a számlán szereplő bankszámlára. A bankszámla száma a bérleti 
szerződés megkötésének időpontjában 1043387-00028864-00000008 (K&H Bank Zrt). A bankszámla 
száma a bérleti szerződés időszaka alatt változhat, amelyről a Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt. A 
Bérlőt a bérleti díj az 5. pontban szereplő időponttól terheli. A Bérlő a bérleti díjat abban az esetben is 
köteles havonta megfizetni, ha a havi számlát valamilyen okból nem kapja kézhez. Ez esetben a bérleti 
díjat az előző havi számlán levő bankszámlára köteles átutalni. A bérleti díjfizetés akkor tekinthető 
teljesítettnek, ha az a tárgyhónap 20. napjáig a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra kerül. Amennyiben 
a Bérlő a fizetési kötelezettséget helytelen számlára fizeti be, az nem számít teljesítésnek. A Berlo 
késedelmes fizetése esetén a Bérbeadó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot 
számítja fel. 

Ha a külön szolgáltatások díját a Bérbeadó számlázza a Bérlő felé, azt a Bérlőnek a számlán szereplő 
határidőig kell átutalnia a megjelölt számlára. A fizetéssel és késedelemmel kapcsolatosan egyebekben 
a bérleti díjra vonatkozóak az irányadóak. 

9. 
A Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a jelen szerződésben szereplő adatait nyilvántartsa. 

10. 
A Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy bérleti díj, közüzemi díj, használati díj és egyéb hátralék esetén - ha a 
fizetési kötelezettségének nem tesz eleget - a Bérbeadó a jelen szerződésben szereplő adatait 
követeléskezelő cégnek kiadja. 

11. 
A Bérlő tudomásul veszi, amennyiben vele szemben bérleti díj, közmű díj, késedelmi kamat vagy a 
követelés beszedésével kapcsolatos költség merül fel, az általa a Bérbeadónak befizetett összeget a 
Bérbeadó előbb a költségekre, majd a kamatokra, ezután a bérleti díj, majd a közüzemi díjtartozásra 
számolja el. 

12. 
A Bérbeadó az ingatlant átadás - átvételi eljárással adja birtokba, amennyiben a Bérlő a jelen 
szerződés hatályba lépéséhez szükséges feltételeket teljesítette. A felek az átadás-átvételi eljárás során 
jegyzökönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a bérlemény állapotát, a mérőórák állását, valamint 
minden, a bérlettel kapcsolatosan rögzíteni szükséges körülményt. 

13. 
A Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs az ingatlanra vonatkozó olyan joga, 
amely a Bérlőt a telek birtokbavételében, zavartalan használatban akadályozza, vagy korlátozza. 

14. 
A bérlet tartama alatt a Bérbeadó gondoskodik a Bérlő tűrési kötelezettsége mellett, az életveszélyt 
okozó, az ingatlan állagát veszélyeztető, a telek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó, a 
Bérbeadót terhelő hibák kijavításáról. A Bérlő e munkálatok elvégzését a bérbeadóval történt 
megállapodás alapján átvállalhatja. 
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A bérlemény használata során úgy köteles eljárni, hogy azzal másokat ne zavarjon. Bérlő köteles a 
bérleménye teljes területét és annak megközelítésére szolgáló területet, az ingatlan előtt található 
közterületet az évszakoknak megfelelően - hó eltakarítása jégmentesí tés , gazirtás - takarítani. 

A Bérlő által végzett tevékenységek során, a Magyarországon hatályos környezetvédelmi rendeletek 
betartásának elmulasztása miatt keletkezett károk és hatósági kifogások alapján történő intézkedések 
megtétele a Bérlő kötelezettsége. 

A Bérlő tudomásul veszi, hogy az ingatlan területén, vagy a bérlemény előtt az utcafronton 
elhelyezendő tájékoztató tábláinak vagy lógóinak látványtervét a Bérbeadóval előzetesen jóvá kell 
hagyatnia. A Bérlő a jóváhagyott táblákat, lógókat a Bérbeadó írásbeli engedélyének birtokában 
helyezheti ki, illetve módosíthat azok kivitelezésén, elhelyezésén. Felek megállapodnak, hogy a 
szükséges hatósági engedélyeket ebben az esetben is a Bérlő köteles határidőben beszerezni, továbbá 
hogy az esetleges közterület-használati díjat is a Bérlő köteles teljes egészében megfizetni. 

Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés megkötésének időpontjában hatályos az építésüggyel 
összefüggő egyes helyi önkormányzati hatósági eljárások részletes szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet alapján, a telek, illetve kerítésének megváltoztatása esetén településképi eljárást kell 
lefolytatnia. 

15. 

A Bérlő kijelenti, hogy a Bérlemények kizárólag a 4. pontban megjelölt tevékenységének végzése 
céljából veszi igénybe. 

A Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő által a bérleményekbe történő befogadáshoz, albérletbe 
adáshoz, a telek cseréjéhez, a bérleti jog átruházásához a bérbeadó írásbeli hozzájárulása^ valamint a 
Bérbeadó és Bérlő ezzel kapcsolatos írásos megállapodása (bérleti szerződésmódosítás) szükséges. 

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a további használatba /albérletbe/ adás kapcsán kizárólag természetes 
személlyel, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont 
szerinti átlátható szervezettel köthet szerződést. Tudomásul veszi továbbá, amennyiben a vele 
szerződött fél tulajdonosi szerkezetében, vagy egyéb okból olyan változás áll be, amely alapján már 
nem minősül átlátható szervezetnek, köteles vele szemben a bérleti szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. E tényt a használatba /albérletbe/ adásról szóló szerződésben rögzítenie kell. Az előbbiek 
elmaradása esetén a Bérbeadó a Bérlővel szemben a bérleti szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja. A bérlemények bérleti joga kizárólag a Bérbeadó hozzájárulása mellett ruházható át 
másra vagy cserélhető el természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdésben meghatározott átlátható szervezettel. 

16. 

A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a telek birtokba adását követő 8 napon belül, amennyiben a 
telek rendelkezik közmű ellátottsággal, kezdeményezi saját költségén a vízóra 
felszerelését/hitelesítését, lejáró vízóra/vízórák cseréjét (a cserével kapcsolatos költségek vállalásával), 
vagy a nevére történő átírását valamint valamennyi, a bérlemények használatához a Bérbeadó szerint 
szükséges szolgáltatási szerződés megkötését (a továbbiakban: szolgáltatási szerződés) a Fővárosi 
Vízmüvek Zrt-vel, a Díjbeszedő Zrt-vel, az ELMŰ Zrt-vel, a FŐTÁV Zrt-vel, a Gázművek Zrt-vel és 
egyéb szolgáltatóval (a továbbiakban: Szolgáltató), és a szolgáltatási szerződés megkötését a 
Bérbeadó felé 60 napon belül a szolgáltatási szerződés egy másolatának átadásával igazolja. 

A Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a Bérbeadó a bérleti jogviszony fennállása alatt kíván közmű 
mérőórát felszereltetni a bérleményekben, azt tűrni köteles, és a mérőóra felszerelését követő 8 napon 
belül a saját nevében a szolgáltatási szerződést meg kell kötnie, a megkötés tényét pedig a szolgáltatási 
szerződés egy másolatának megküldésével kell igazolnia a Bérbeadó felé. 

A Bérlő vállalja, hogy a szolgáltatási szerződésekben szereplő, illetve a szolgáltató által kiszámlázott 
szolgáltatási és egyéb díjakat a bérleti jogviszony - jelen szerződés 5. pontjában szereplő - kezdeti 
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időpontjától a szerződésben, illetve a számlában szereplő határidőig a szolgáltatók részére 
rendszeresen megfizeti. 

17. 
A Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő a bérleti szerződés megkötését megelőzően a Bérbeadó által 
megállapított bankszámlára 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő, „„„„„„„„- Ft összegű óvadékot 
megfizetett. A befizetett ajánlati biztosíték az óvadék összegébe beszámításra kerül. 

A Bérbeadó az óvadékot a Bérlő által meg nem fizetett bérleti díj, a közüzemi díj vagy károkozás 
esetén a kártalanítás kiegyenlítésére, valamint ezek kamataira és költségeire szabadon, a Bérlő 
hozzájárulása nélkül felhasználhatja. Ez esetben a Bérlő köteles az óvadékot az eredeti összegre a 
Bérbeadó írásos felhívásától számított 8 napon belül kiegészíteni. 

A befizetett óvadék összeg nem kamatozik és a bérleti szerződés megszűnése kapcsán a telek 
Bérbeadónak történő visszaadását követő 30 napon belül visszajár a Bérlőnek, ha ekkor nincs 
semmiféle hátraléka, és a bérleményt újra hasznosítható állapotban adja vissza birtokba a 
Bérbeadónak. Amennyiben a telek visszaadásakor a Bérlőnek az Önkormányzat, vagy a Bérbeadó 
felé a bérleménnyel kapcsolatosan lejárt tartozása van, a tartozást a Bérbeadó az óvadékösszegéből 
levonhatja. 

18 
A Bérlő köteles a bérlemények közvetlen környezetében akár a Bérlő vagy tagja, dolgozói, üzleti 
partnerei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes 
magatartásokat, az önkormányzat közterület felügyeletét ellátó szerve felé haladéktalanul bejelenteni. 
A Bérlő a bérleményeken kizárólag az általa beszerzett, a tevékenységhez szükséges engedélyek 
birtokában kezdheti meg a tevékenységét. A bérleményen csak a szerződésben foglalt tevékenység 
ellátásához szükséges gépeket és berendezéseket üzemeltetheti. Az üzemeltetés a saját kockázatára, 
felelősségére és terhére történik. 
A Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a bérleményeket a Bérbeadó felhívása ellenére nem használja a 
4.) pontban meghatározott célra, a Bérbeadó j ogosult a bérleti j ogviszonyt felmondani. 

19. 
A bérlő tulajdonában álló, az ingatlanon levő vagyontárgyakra, valamint a tevékenységből eredő 
károkra a Bérlő köteles biztosítást kötni, és a biztosítási kötvényt köteles a bérleti szerződés 
megkötését követő 90 napon belül a Bérbeadónak bemutatni. 

20. 

A Bérlő saját költségén köteles gondoskodni: 

a) a tevékenységével kapcsolatban keletkezett háztartási és ipari hulladék elszállításáról, 

b) működésével összefüggő hatósági engedélyek beszerzéséről, valamint 

c) ha a bérlemények előtt járda van, annak a tisztán tartásáról. 
d) a hatósági, tűzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírások maradéktalan betartásáról. 

e) a bérleti szerződés megszűnését követő 15 napon beiül a cégnyilvántartásból töröltetni a 
székhelyként illetve telephelyként bejelentett bérleményeket, és ezt a Bérbeadó felé igazolni 

f) mindazt, amit jogszabályok előírnak. 

21. 
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A Bérlő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont 
b. alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Ezt a tényt a Bérbeadónak átadott cégkivonattal 
igazolja. Vállalja, hogy a bérleti szerződés tartama alatt a tulajdonosi szerkezetén nem változtat olyan 
módon, amely alapján már nem minősül átlátható szervezetnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a 
tulajdonosi szerkezetében történt változás miatt vagy egyéb okból már nem minősül átlátható 
szervezetnek, a Bérbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

Bérlő a székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező változást köteles a 
cégbírósági változásjelentési kérelem benyújtását követő 15 napon belül a Bérbeadónak bejelenteni. 
Hasonlóképpen közölni kell a szerződésben szereplő bankszámlája megszűnését és az új bankszámla 
számát. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felel. 

Az értesítéseket a Szerződő Feleknek a szerződésben rögzített székhelyére lehet érvényesen 
kézbesíteni kézbesítővel és postán. A felek rögzítik, amennyiben a Bérlő a székhelyében bekövetkezett 
változást a Bérbeadónak nem jelenti be, a Bérbeadó által az utolsó ismert címre küldött leveleket a 
Bérlő által kézhezvettnek kell tekinteni. 

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton megküldött küldeményt a kézbesítés 
megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadja. Ha a 
kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át /az „nem kereste", 
„elköltözött" vagy „ismeretlen helyre költözött" jelzéssel érkezett vissza/ az iratot annak 
visszaérkezése napján kell kézbesítettnek tekinteni. 

A Bérlő értéknövelő beruházásait jogosult - a Bérbeadóval ezekre történő megegyezés hiányában 
pedig köteles - a szerződés megszűnésekor a bérlemények állagának sérelme nélkül leszerelni, illetve 
köteles a leszereléssel okozott állagsérelmet a Bérbeadónak megtéríteni, az eredeti állapotot 
helyreállítani. A Bérbeadó a Bérlő értéknövelő beruházásainak megtérítésére akkor köteles, illetve 
abban az esetben köteles jogalap nélküli gazdagodás címén a Bérlő részére pénzösszeg megfizetésére 
ha a beruházáshoz vagy értéknövelő munkához előzőleg a Bérbeadó hozzájárult, és abban a felek 
írásban megállapodtak. A Bérlő ilyen címen bérleti díjba történő beszámításra csak akkor jogosult, ha 
a Bérbeadó ehhez előzőleg hozzájárult. 

22. 
A Bérlő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pont 
b. alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Ezt a tényt a Bérbeadónak átadott cégkivonattal 
igazolja. Vállalja, hogy a bérleti szerződés tartama alatt a tulajdonosi szerkezetén nem változtat olyan 
módon, amely alapján már nem minősül átlátható szervezetnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a 
tulajdonosi szerkezetében történt változás miatt vagy egyéb okból már nem minősül átlátható 
szervezetnek, a Bérbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

Bérlő a székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező változást köteles a 
cégbírósági változásjelentési kérelem benyújtását követő 15 napon belül a Bérbeadónak bejelenteni. 
Hasonlóképpen közölni kell a szerződésben szereplő bankszámlája megszűnését és az új bankszámla 
számát. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felel. 

Az értesítéseket a Szerződő Feleknek a szerződésben rögzített székhelyére lehet érvényesen 
kézbesíteni kézbesítővel és postán. A felek rögzítik, amennyiben a Bérlő a székhelyében 
bekövetkezett változást a Bérbeadónak nem jelenti be, a Bérbeadó által az utolsó ismert címre 
küldött leveleket a Bérlő által kézhezvettnek keli tekinteni. 

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton megküldött küldeményt a kézbesítés 
megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadja. Ha a 
kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át /az „nem kereste", 



„elköltözött" vagy „ismeretlen helyre költözött" jelzéssel érkezett vissza/ az iratot annak 
visszaérkezése napián kell kézbesítettnek tekinteni. 

23. 

A Bérlő a tudomásra jutástól számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Bérbeadónak, ha vele 
szemben felszámolási vagy csődeljárás indult, vagy a végelszámolását határozta el. 

Határozatlan idejű bérleti szerződés esetén 

24. 

A bérleti jogviszony az 5. pontban meghatározott kezdeti időponttól határozatlan ideig tart. 

25. 

A Szerződő Felek bármelyike jogosultak a bérleti szerződést indokolás nélkül 30 napos felmondási 
idővel felmondással felmondani. A felmondás a hónap utolsó napjára szólhat. 

Határozott idejű bérleti szerződés esetén 

26. 
A bérleti jogviszony az 5. pontban meghatározott kezdeti időponttól határozott ideig tart, a felek azt 
csak egyező akarattal szüntethetik meg, kivéve az alábbi, valamint jogszabályban meghatározott 
eseteket. 

27. 

A határozott idő alatt a Bérbeadó jogosult háromhavi felmondási idővel felmondani a bérleti 
jogviszonyt, ha 
a) az Önkormányzat a telket nem Önkormányzati tulajdon esetén az Önkormányzatokra érvényes 

jogszabályban meghatározott mindenkori kisajátítási jogcímek alapján kisajátíttatná, feltéve, hogy 
a Képviselő-testület azon cél megvalósításáról már döntést hozott, amelyhez a telekre szüksége 
van. 

b) a telek /a teleket érintő épületrészt/ átalakítására, lebontására, vagy rendeltetésének a 
megváltoztatására az Önkormányzat jogerős és végrehajtható hatósági engedélyt kapott, vagy 

c) az Önkormányzat jogszabály vagy a jogszabályon alapuló hatósági határozat alapján köteles a telket 
harmadik személynek átadni. 

A határozott idő alatt a Bérlő jogosult háromhavi felmondási idővel felmondani a bérleti jogviszonyt, 
ha a bérlet fenntartása már nem áll érdekében. 

28. 
A Bérlő rendkívüli felmondással szüntetheti meg a jogviszonyt, ha a Bérbeadó a jelen bérleti 
szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. 
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29. 

Ha a Bérlő a bérleti díj fizetésre megállapított időpontig a bérleti dijat nem fizeti meg, a Bérbeadó 
köteles a Bérlőt - a következményekre figyelmeztetéssel - a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a 
Bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a Bérbeadó további nyolc napon belül 
írásban felmondással <élhet. A felmondás az elmulasztott határnapot követő hónap utolsó napjára 
szólhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt napnál. 

Ha a Bérlő magatartása szolgál a felmondás alapjául, a Bérbeadó köteles a Bérlőt - a 
következményekre figyelmeztetéssel - a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől való 
tartózkodásra a tudomására jutásától számított nyolc napon belül írásban felszólítani. A felmondást az 
alapjául szolgáló magatartás folytatásáról vagy megismétlésétől számított nyolc napon belül írásban 
kell közölni. 

30. 

A 28. pontban meghatározott jogszabályi rendelkezésekre tekintettel Bérbeadó rendkívüli 
felmondással szüntetheti meg a bérleti jogviszonyt különösen akkor, ha a Bérlő 

a) A bérleményekben a szükséges engedélyek hiányában kezdi meg a tevékenységet, 

b) A bérleményeket nem a jelen szerződésben meghatározott célra használja, vagy másnak a Bérbeadó 
hozzájárulása nélkül részben vagy egészben használatra átengedi, vagy arra a Bérbeadó 
hozzájárulásához kötött bármilyen szerződést köt, hozzájárulás nélkül. 

c) A Bérbeadó részére fizetendő bérleti díj, közüzemi díj, kártérítés, illetve egyéb fizetési kötelezettség 
teljesítésével késedelembe esik, és a Bérbeadó írásos - a felmondás kilátásba helyezését is 
tartalmazó - felhívására a fizetési kötelezettségének a felszólítás kézhezvételét követő 8 napon 
belül nem tesz eleget. 

d) A bérleti szerződés megkötését követő 8 napon belül nem kezdeményezi, vagy a Bérbeadó 
felhívását követő 8 napon belül nem intézi a vízóra nevére történő átírását, valamint nem köti meg 
a bérlemények használatához szükséges valamennyi szolgáltatási szerződést, vagy a szolgáltató 
felhívásában szereplő határidőn belül a szolgáltatási szerződések szükség szerinti módosítását, 
vagy ezek megkötését az előbbi határidőn beiül a Bérbeadó felé a szerződések egy másolatának 
leadásával nem igazolja. Meghiúsítja, ill. akadályozza az új mérőóra beszerelését. 

e) A szolgáltatási szerződésekben szereplő, illetve a szolgáltató által kiszámlázott szolgáltatási és 
egyéb díjakat a bérleti jogviszony kezdeti időpontjától a szerződésben, illetve a számlában szereplő 
határidőig a szolgáltató részére nem fizeti meg. 

f) A befizetett óvadék részbeni vagy egészbeni felhasználása esetén azt az eredeti összegre a Bérbeadó 
írásos felhívásától számított 8 napon belül nem egészíti ki. 

g) A bérleményeket és berendezési tárgyait nem rendeltetésszerűen használja, az ezekben általa 
okozott hibákat a Bérbeadó felhívására, 8 napon belül nem javítja meg, ill. a kárt nem téríti meg a 
bérbeadónak. 

h) A Bérbeadó felhívása ellenére nem végzi el az állagmegóvás érdekében a bérleményeken belül 
felmerülő felújítási, karbantartásijavítási munkákat. 

i) A bérleményekben a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül végez átalakítást vagy bővítést. A 
társasház, vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül, vagy építési engedély nélkül helyez ki 
reklámot illetve cégtáblát, légkondicionáló berendezést, szellőző kivezetést. 

j ) A bérleményeket úgy használja, a Bérlő, a tagjai, a dolgozói, az üzleti partnerei olyan magatartást 
tanúsítanak, amely az épületben levő másik bérlőt, lakókat, szomszédokat, a tevékenységében 
zavarja vagy veszélyhelyzetet, teremt, és ezt a magatartását a Bérbeadó felszólítását követő 8 
napon belül nem szünteti meg. 



k) A Bérlő a bérlemények közvetlen környezetében akár a bérlő vagy tagja, dolgozói, üzleti partnerei, 
ügyfelei által tanúsított, a közösségi együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes magatartásokat 
neki felróható okból az önkormányzat közterület felügyeletét ellátó szerve felé nem jelenti be. 

1) A bérleményeket a Bérbeadó felhívása ellenére sem használja, iil. nem rendeltetésszerűen használja. 

m) Nem köt biztosítást a bérleményekben levő vagyontárgyaira, valamint a tevékenységéből eredő 
károkra, a kötvényt a Bérbeadónak a szerződésben meghatározott határidőn belül nem mutatja be, 
és mindezt a Bérbeadó felhívása ellenére 8 napon belül nem pótolja. 

n) A hatósági, tűzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírásokat a Bérbeadó felhívása ellenére 
nem tartja be. 

o) A székhelyében, lakcímében bekövetkezett változást nem jelenti be a Bérbeadónak 

p) Nem engedi be a Bérbeadó képviselőjét a bérleményekbe a rendeltetésszerű használat ellenőrzése, 
illetve a Bérbeadót terhelő felújítási munkák végzése érdekében, ill. ezek végzésében akadályozza. 

q) A jelen szerződésben foglalt esetekben. 

31. 
A bérleti jogviszony egyebekben a 34. pontban hivatkozott jogszabályok által szabályozott esetekben 

szűnik meg. 

32. 

A bérleti jogviszony bármilyen megszűnése esetén a Bérlő köteles a bérleti jogviszony utolsó napján 
az ingatlant kiürítve, tisztán, az átvételkori felszereltséggel, a Bérbeadó képviselőjének átadni. A felek 
az átadott ingatlanról állapotfelvételt és helységleltárt, tartalmazó jegyzőkönyvet vesznek fel. A Bérlő 
hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a bérleti jogviszony megszűnését követő 8 napon belül 
ingóságaitól kiürítve nem hagyja el az ingatlant, a bérbeadó illetve képviselője jogosulttá válik arra, 
hogy a teleket felnyissa, az ingóságokat a bérlő költségére elszállítsa, és az ingatlant birtokba vegye. A 
Bérbeadó az ingóságokon törvényes zálogjogot szerez a hátralékos bérleti és használati díj, valamint a 
járulékai erejéig. 

33. 

Ha az ingatlan korábban a Bérlő székhelyeként vagy telephelyeként a cégbíróságon bejelentésre 
került, a bérleti jogviszony megszűnését követő 15 napon belül a bérlő köteles azt töröltetni. 

34. 

A Bérlő a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén csere telekre nem tarthat 
igényt. Kártalanításra abban az esetben tarthat igényt, ha a bérleti jogviszony - részéről történő -
felmondására a Bérbeadó szerződésszegése miatt került sor. 

35. 
A jelen bérleti szerződében nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az Önkormányzat 
tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet 
bérbeadásának feltételeiről szóló 59/2011. (XI. 07.) a Budapest Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 
mindenkori vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
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36. 

Szerződő Felek az esetleges jogvitájukat elsődlegesen peren kívüli megállapodással kísérlik meg 
rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a bérlemények helye szerint illetékes bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 

37. 

A Bérlő kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei vállalására közjegyző előtt 
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot ír alá. Ez alapján bírósági végrehajtásnak van helye. A 
bérlő tudomásul veszi, amennyiben az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot a jelen bérleti 
szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül nem írja alá, az Önkormányzatnak, illetve a 
Bérbeadónak a Bérlő kijelöléséről szóló jognyilatkozatához való kötöttsége megszűnik, a jelen 
bérleti szerződés a hatályát veszíti. 

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a bérleti jogviszonyból mindenkor fennálló bérleti díj, közmű díj és 
egyéb tartozás mértékét a Bérbeadó számlái, nyilvántartásai, könyvei alapján készült közjegyzői 
okiratba foglalt ténytanúsítvány igazolja, amelynek elfogadására a Felek jelen szerződés aláírásával 
kötelezettséget vállalnak. 

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó a közjegyzőtől a teljesítés kötelezettség 
lejárta, a bérleti jogviszony megszűnése megállapításának ténytanúsítványba foglalását is kérheti, 
amennyiben a bírósági nemperes eljáráshoz erre szükség van. 

A Szerződő Felek a felkért közjegyzőnek a titoktartási kötelezettsége alól a felmentést megadják, 
abból a célból, hogy a fenti egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot, ill. a ténytanúsítványt 
elkészítse. 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat és a ténytanúsítvány 
költségei a bérlőt terhelik. 

38. 

A jelen bérleti szerződés akkor lép hatályba, ha a Bérlő az óvadékot a Bérbeadónak megfizette, 
valamint a közjegyzőnél az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírta. 

39. 

A jelen bérleti szerződés megkötésével a Szerződő felek között a bérlet tárgyában korábban 
esetlegesen létrejött szóbeli vagy írásbeli megállapodások a hatályukat veszítik, kivéve azokat, 
amelyek a jelen szerződés mellékletét képezik. 

40. 

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a bérleti szerződés aláírására jogosultak. E kijelentésükért, 
valamint a bérleti szerződésben leírt adatok helyességéért teljes anyagi felelősséget vállalnak. 

41. 

A jelen szerződés mellékletét képezi a Bérlő cégkivonata, aláírási címpéldánya, a képviselő személyi 
igazolványának és lakcímkártyájának másolata. 
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42. 
Jelen szerződés ( . . . ) számozott oldalból áll és 5 (öt) eredeti példányban készült. A bérleti 

szerződést a Szerződő Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

írták alá. 

Kelt: Budapest, 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Bérlő képviselője 

Bérbeadó meghatalmazásából és megbízásából eljáró 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
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11. sz. melléklet 

Összefoglaló a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeiről 

Az ajánlatot az ajánlattevő/ jogi személy/szervezet képviselője minden oldalon kézjegyével köteles 
ellátni. Az ajánlatnak folyamatos sorszámozással kell rendelkeznie. 

A borítékon a következő szöveget kell feltüntetni: „Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 13. szám alatti, 
35379 helyrajzi számú telekingatlan bérbevétele" 

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 

Az ajánlat tartalmát a következő sorrendben kell összefűzni: 

1. Jelentkezési lap (1. vagy 2. sz. melléklet) 

2. Ajánlati összesítő (3. sz. melléklet) 

3. 30 napnál nem régebbi hiteles másolat a vállalkozói igazolványról (egyéni vállalkozás esetén) 

4. Eredeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szervezet bejegyzéséről (jogi 
személy/szervezet esetén) 

5. Aláírási címpéldány eredeti példánya vagy másolata (jogi szeméiy/szervezet esetén) 

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

7. Pályázati dokumentáció megvásárlásáról szóló igazolás másolata 

8. Ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolás másolata 

9. Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról, végrehajtási eljárásról (4. sz. 
melléklet) 

10. Bérbeszámítási kérelem esetén a kérelem leírása és a bérlemények felújításával kapcsolatos 
elképzelések, hozzávetőleges költségvetés 

11. Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességről, 
ajánlati kötöttségről (5. sz. melléklet) 

12. Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásról; Kiíróval szemben fennálló 
tartozásról (6. sz. melléklet) 

13. NAV igazolása arról, hogy nem áll fenn köztartozása. 

14. Helyi adó igazolás (beszerezhető: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala 1082 Budapest, Baross u 
63-67.) 

15. Bérbeadóval szemben fennálló tartozás igazolása (beszerezhető: JGK Zrt. 1083 Budapest Őr u 

8.) 

16. Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságról (7. sz. melléklet) 

17. Nyilatkozat a bankszámlaszámról (8. sz. melléklet) 

18. Nyilatkozat a szervezet átláthatóságáról (9. sz. melléklet) 

19. Amennyiben szükséges, további okiratok a szervezet átláthatóságának igazolására 

20. A bérleti szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok 





( k l 

AvantJmmo Mérnöki és Igazságügyi Szakértői Kft. T: 06-30/ 908-1995 
1031 Budapest, Városfal köz 5. e-maii: avantimmo@t-online.hu 

INGATLANFORGALMI SZAKVÉLEMÉNY 
a Budapest VIII. Dobozi u. 13. 

35379 hrsz alatti telekről 

Budapest, 2018. április 05. 

n s-
On, 

mailto:avantimmo@t-online.hu
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ÉRTÉKELÉS! BIZONYÍTVÁNY 

A kívüijegyzett ingatlan forgalmi értékét a fordulónapon, az aíábbjak szerint állapítottuk meg: 

Övezeti besorolás: Magdolna negyed 
Építési övezet L1-VIII-5 
Telek mérete összesen m2 907 

Fajlagos forgalmi érték nettó Ft/m2 207 652 

Forgalmi érték súlyozott átlaga, kerekítve, nettó Ft 188 340 000 

Áfa 27 % Ft 50 851 800 

Forgalmi érték bruttó Ft 239 191 800 

ícnt i n 

Grt^Lt-ztő 

I { 

Bártfai László 
oki. ü. mérnök 

ingatlanforgalmi Igazságügyi szakértő 

Budapest VIII. Dobozi u. 13. 35379 hrsz 
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1 Előzmények 

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. megbízási keretszerződése alapján az 
Avait.lmmo Mérnöki és Igazságügyi Szakértői Kft. elkészítette a kívüljegyzett ingatlan for-
galmi értékbecslését. 

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. 
f Minden adat és tény, ami a szakvéleményben szerepel, legjobb tudomásunk szerint helytál-
ló és pontos. Felkutatásuk során az elvárható gondossággal jártunk el, 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 
hem 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 LXXVI. 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, belterületen, található. Az úttest bazalt koc-
kakő burkolatú, villamos forgalom is van. Járda az ingatlan bejárata előtt kiépített. Az utcá-
ban vízvezeték, csatorna, elektromos és gázvezeték van, a csapadékvíz-elvezetése megol-
dott. Az utca másik oldalán a Fiumei útig terjedő zöldterület van, amit a Magdolna negyed 
program keretében, 2014-15-ben, 237 MFt-ért újítottak fel. 
A tömegközlekedési eszközök megállója (autóbusz, villamos) 5 percen belül elérhető. Sze-
mélygépkocsival parkolni az ingatlan területén és előtte, az utcán lehet. 
Élelmiszer alapellátást szolgáló bevásárlási lehetőség gyalogosan, 5 percen belül, közintéz-
mények, szolgáltatások, a Teleki téri piac, Lidi, 5 percen belül elérhető. A környezeti terhe-
lés, a levegőszennyeződés és a közbiztonsági helyzet a környék átlagának megfelelő. 
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4.2. A telek leírása 

Mprinfivezés A tulajdoni lap szerint kivett lakóház udvar 

Tiiisiii-\ mos Bp. VIII, Józsefvárosi Önkormányzat 1/1 

rpíftk területe 907 m2 

nvez^ti besorolás L1-VIH-5 lakóövezet 

Tulajdoni lap ül- rész Vezetékjog 3 x 8 m2 területre ELMÜ Hálózati Kft. 

Vfiiiatdnni lap szerinti kivett lakóház, udvar, szemle alapján beépítetlen terület a szomsze-
i f n t c e V f ö l d s z i n t 3 emeletes, magastetős, részben oldalhatáron álló regi epitesu ako-
hSakkaMN drótfonattal, az utcafronton beton lábazatos zártszelvény oszlopos ken essél 

t Kh 350 m széles egyszárnyú, vaslemezzel borított kapuja van. A telek felszíne 
keskeny, hosszú, nagy oldalarányú. A keskenyebb 

^ S r o n n H é t s ő oldalával a Lujza utca felőli foghíj telekhez kapcsolódik. Amennyiben 

S e t e n K S sörös dobozok, háztartási hulladék és 
gondozatlan, természetes növényzet, zöldhuliadek található. 
A telek felszínéről nincs panoráma. 

A Jozssfvciros Kerületi Építési Szabályzat (JÓKÉSZ) szóló 66/2007. (XII. 12.) ök. számú ren-
delet elo-nsai szerint az ingatlan övezeti besorolása L1-VIM-5, lakóövezet. 

| Beépítési mód 
MavimA »«építés terepszint felett 

Zártsorú 
50% 

MMaximális h*énítés terepszint alatt 70 % 
ÍSzíntterületi mutató 3,5 m'Vm2 

T Pfinanvnhh ánítménv maaassácj 19,50 m 
[Minimális zöldfelület mértéke 20 % 
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képzés 

ingatlan értékelésének módszere 

s z k ö z Értékelök Európai Csoportja (TEGOVA) ajánlása alapján az ingatlan jellegére 
flllt^i, a forgalmi értéket összehasonlító és maradványérték módszerrel is meghatá-

Figyeíembe vettük a 25/1997. (Vili. 1.) PM, az 54/1997. (VIII. 1.) FM sz. rendelet és 
-opean Valuation Standards (EVS) 2016. évi értékelési szabvány módszertani elöírása-

-ctláriök értékelése összetett feladat. Ezért helyszíni szemlét tartottunk, fényképeket 
u|kí szóbeli tájékoztatást kaptunk, környezettanulmányt végeztünk, és az Önkor-

llgfínformálódtunk. A forgalmi érték megállapításához felhasználtuk a KSH, a NAV 
|J|!r, a nyomtatott és az elektronikus szaksajtóban fellelhető, valamint a más szak-

aiKftendelkezésünkre bocsátott árakat, és az Avantlmmo ® Kft. adatbázisának infor-

I Királyi Vagyonértékelők szövetsége (RICS) szerint az OMV (Open Markét Value) 
a"nyílt piaci érték az, az ár, amely összegért egy vagyontárgyban való érdekeltség mél-

n, Jöágánjogi szerződés keretében készpénzért a legnagyobb valószínűséggel elad-
jfóntbs ár csak versenyeztetéssel állapítható meg. 

Feltételei: 

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

értékmódosító tényezők 

Erteknővelő tényezők Egyesítés lehetősége a Lujza u-i telekkel 

Értékcsökkentő tényezők Keskeny hosszú telek 
Elhanyagolt, gondozatlan terület 
Építési törmelék és háztartási hulladék a tel-
ken 
A tulajdoni lap szerinti megnevezése: kivett 
lakóház udvar 
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Telek ertek meghatározása összehasonlító árak alapján 

ÜK C í m 

sápi tényezők 

áictö forr£s_ 
fianalapjeruletejmj_ 

l ^ o s á ^ e t t ó X F t í l I L i 

atian jellege 

akciós tényező _ 
'aídonjogt viszony, 

»kciós tényező 
etftek (szolgalom, használat) 

sketós tenyező 
"dás/aiánlat >dőpontja_ 

akciós tényező 
: á r 

rigált egysegar (Ft/m ) 

Infrastruktúra, közmüvek az utcán 
Korrekciós tényező 

Helyuz [ni tényezők 
agkozellthetoseg lokáció 
atrekciós tényező 

•Iye7ktidés az utcán belül 
skciós tényező 

sstruktúra, közművek a telken 
Korrekciós tényező 

tés 
rekciós tényező 

Korrigált egységár (Ft/rrr) 

Értékelendő 

Vit! Dobozt ü 
I t S I I I i t l Ä 

9 0 7 

2 2 2 4 8 2 

L1-VÜI-5 

2018. 

2 1 1 3 5 8 

Van 

2 0 3 2 8 1 

Vili Lu(za u. 

189 000 000 
Ingatlan.Com 

9 0 1 

2 0 9 7 6 7 
Kivett beép í t e t l en 

t o r u l « 

Ajánlat 
0 , 9 5 

Tulajdon 

1,00 
nincs 
1,00 

2018. 
1,00 

1 7 9 5 5 0 0 0 0 

1 9 9 2 7 9 

ua. 
1,00 
ua. 

1,00 
ua. 

1,00 

1,00 

1,00 
1 9 9 2 7 9 

2 

vi» Jtesefü 

220 000 000 
Ingatlan. Com 

8 6 4 

2 5 4 6 3 0 
Kmett beäp l i e t i en 

terület 

Ajánlat 
0 , 9 5 

Tulajdon 
1,00 
nincs 
1,00 

2018. 
1,00 

2 0 9 0 0 0 0 0 0 

2 4 1 8 9 8 

jobb 
0 , 9 5 

ua. 
1,00 

1,00 
ua. 

1,00 
ua. 

1,00 
2 2 9 8 0 3 

VIII. Túmfr u 

400 000 000 
lngatian.Com 

1 8 6 4 

2 1 4 5 9 2 
Kivett beépí te t len 

lertilet 

Ajánlat 
0 , 9 5 

Tulajdon 
1,00 

1,00 
2018. 
1,00 

3 8 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 3 8 6 3 

jobb 
0 , 9 5 

ua. 
1,00 
ua. 

1,00 
ua. 

1,00 
ua. 

1,00 
1 9 3 6 7 0 

4 
Vili Kará-
csony S u 

270 000 000 
Ingatlan.Com 

1 280 
2 1 0 9 3 8 

Kivett Beépítet len 
terület 

Ajánlat 
0 , 9 5 

Tulajdon 
1,00 
nincs 
1,00 

2018. 
1,00 

2 5 6 5 0 0 0 0 0 

2 0 0 3 9 1 

ua. 
0 , 9 5 

ua. 
1,00 
ua. 

1,00 
ua. 

1,00 
ua. 

1,00 
1 9 0 3 7 1 

Eladhatósági tényezők 
Piacképesség rosszabb jobb jobb jobb 

Korrekciós tényező 1,02 0 , 9 5 0 , 9 5 0 , 9 8 

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

Korrekcios tényező 1,02 1,00 1,00 1,00 

Felszín, lejtés ua. ua. 

Korrekciós tényező 1 , 0 0 1,00 1,00 1,00 

Panoráma Nincs ua. ua. ua. ua. 

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

..Építést elóirások, kötöttségek 
Korrekcios tényező 

ua. jobb jobb jobb 

1,00 0 , 9 8 0 , 9 8 0 . 9 8 

Növényzet ua. ua. ua. ua. 

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

Pajlaqcs forgalmi érték nettó (Ft/m2) 1 9 6 1 0 4 2 0 7 3 2 9 2 1 3 9 4 7 1 8 0 3 0 6 1 8 2 8 3 2 

jjmitott forgalmi érték, nettó Ft 1 7 7 8 6 6 0 9 7 
? » Kerekített forgalmi érték nettó Ft 

ff Afa 2 / ^ 

á L i f o ^ a l m i érték b ru t tó i t ~ ~ 

1 7 7 8 7 0 0 0 0 
4 8 0 2 4 9 0 0 

225 894 900 
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5.3. Telek érték meghatározása maradványérték módszerrel 

1 Értékesítési ár nettó Ft 
2 Területek m3 Fajiagos ár Ft/m2 Eladási ár Ft 
3 Telek területe m2 907 
4 Beépíthető % 50% 
5 Bruttó építmény terület eqy szinten m2 454 
6 Nettó építmény terület eqy szinten m2 385 
7 Nem értékesíthető közös területek 15 % 58 

8 Szintszám Földszint + 4 emelet + 
tetőtér 

9 Értékesíthető terület lakások 1 573 530 000 833 551 140 
10 Lakás db, átlaq 50,0 m2 31 
11 Üzlet értékesíthető alapterület m2 328 540 000 176 933 025 
12 Értékesíthető területek összesen m2 1 900 
13 Teremgarázs hely db 27 
14 Terernqarázs hely Ft/db 2 600 000 70156 450 
15 Terasz, loggia 3,0 m*/ lakás 94 200 000 18 872 856 
16 Felszíni parkoló db 10 800 000 8 000 000 
17 összes bevétel nettó Ft 1 107 5 1 3 471" 
18 Építési költségek nettó Ft 
19 épített területek m2 Fajiagos ár Ft/m2 Építési ktg. Ft 
20 Bruttó építmény terület felépítmény m2 2 268 210 000 476 175 000 
21 Terernqarázs hely db 27 1 500 000 40 474 875 
22 Erkély, terasz m2 94 38 000 3 585 843 
23 Felszíni parkoló db 10 200 000 2 000 000 
24 Építési költség összesen nettó Ft 522 235 718 
25 Haszon % 45% 235 006 073 
26 Közművek díja Ft 4% 20 889 429 
27 Műszaki ellenőri és szakértői díjak Ft 4% 20 889 429 
28 Tervezési díjak Ft 4% 20 889 429 
29 Beruházási tartalék Ft 6% 31 334 143 
30 Kamatok az építkezés teljes idejére 10% 52 223 572 
31 Járulékos költségek és haszon Ft 381 232 074 
32 Összes költséq nettó Ft 903 467 792 
33 Maradványérték nettó Ft 204 045 679 
34 Telek fajlagos nettó értéke Ft/m2 

224 968 

A maradványérték módszerrel meghatároztuk a maximálisan felépíthető épület bruttó és 
nettó alapterületét, a kialakítható teremgarázs helyek, lakások és üzletek méretét. Ezek nettó 
bekerülési költségét levontuk az értékesíthető területek nettó eladási árából. A különbség a 
telek nettó maradványértéke. A számítás során 15 %-os befektetői hasznot tételeztünk fel. 
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5.4. Súlyozott átlag számítás 

Forgalmi érték számítása Ft 
Összehasonlító árak (60%) nettó Ft 177 870 000 
Maradványérték (40%) nettó Ft 204 045 679 

Telek mérete m2 907 

Faílanns fnrqalmi érték átlaaa nettó Ft/m2 207 652 
Súlyozott forgalmi érték, számított nettó Ft 188 340 272 

Súlyozott forqalmí érték átlaga kerekítve nettó Ft 188 340 000 
Áfa 27 % Ft 50 851 800 

Bruttó Ft 239 191 800 

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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DA°CST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

66/20Ö7.(XII.12.) RENDELETE 
JÓZSEFVÁROS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (JÓKÉSZ); 

apest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi ön-
ányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában, valamint az épített 
yezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVHl. törvény 14. § (3) bekezdésé-

- kapott felhatalmazás alapján megalkotja Budapest Józsefváros Kerületi Építési Szabály-
i t (továbbiakban JÓKÉSZ). 

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

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

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

b) A felső szintek beépítési mértéke, a már meglévő épületek utólagos udvarlefedése 
v; 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 eísö emeletén alakítha-

tó ki, a bruttó kereskedelmi célú szintterület legfeljebb 1.000 m2 lehet. 
d) Az övezetekben létesíthető, lakófunkciót nem tartalmazó közintézményi és szállás-
; jellegű intézmények épületeinek beépítési mértéke az 1. számú táblázatban meg-

határozott mértéktől eltérő lehet, földszinti beépítés elérheti a 100%-ot, földszint 
i 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 
5 ingatlan beépítése az 5,0-ös szintterületi mutató értékét nem haladhatja meg, 

f)vá!apfokú 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. 

Egységes szerkezetben a 12/2008. (111.18) sz. önk. rendelettel, 
DOSÍ i 'OTTA ÉS EGYSÉGES S Z E R K E Z E T B E FOGLALTA A 35/2ö0S.(Vf. 18.) ÖNK. RENDELET 

a " szerkezetben a 46/2008. ( iX. í2 . ) önk. rendelettel, a 45/2009.(XH.2l .) rendelettel, a 36/20!0.(IX. 10.) 
lettel, az 50/2011. (ÍX. 19.) önk. rendelettel, a 40/20!2.(VII.26.) rendelettel, a 63/2012. (XI.23.) önk. rende-

68/2012.(XI 1.07.) Önk. rendelettel, a 27/2013. (VI.13.) számú rendelettel, a 38/2013. (VII. 25.) sz. önk 
lettel, továbbá az 50/2013. (XII. 05.) számú rendelettel, hatályos 2013. december 5-töi, továbbá a 18/2014. 

12) >z. önk. rendelettel, hatályos 2014. június 12-töl, rendelkezéseit a folyamatban iévö ügyekben is alkai-
»kell, továbbá a 42/2014. (XI . I3 , ) s z . önk. rendelettel, hatályos 2014. november 20-tól. Továbbá a 48/2014. 

L05) önk. rendelettel, hatályos 2014. december 5-től, a 15/2015.(111.31.) önk. rendelettel, a 43/2015.(X.22.) 
rendelettel, az 55 /20 i5 . (Xl l . l0 . ) önk. rendelettel, az 5/2016.(11.11.) önk. rendelettel, a 29/2016. (XI. 17.) ör-

' "osítoUa a 15/2015.(1(1.3 i . ) önk, rendelet 10. hatályos 2 0 1 5 . április 3-tól . 

Hapftotta az 50/2011. (ÍX. 19.) önk. rendelet 12.§ (1) bekezdése, hatályba lép 2011.10.19-én 

sjtotta a 4 8 / 2 0 1 4 . (XILOS. )önk . rendelet 9. § (1 ) bekezdése , hatályos 2 0 1 4 . december 5-től. 
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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 kiala-
ható legnagyobb legki-

sebb 
legki-
sebb 

legna-
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L1 
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si

 m
ód

 

terüle-
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széles-
sége 

beépí-
tési 

mérté-
ke 

szintterü-
leti muta-

tója 

terep-
szint 
alatti 

beépí-
tési 

mértéke 

zöldfelü-
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L1 

be
ép

íté
si

 m
ód

 

m2 m % m2/ m2 % % m 

L1 -Vlll-1 Z 500 18 65 
s 75 

4,00 
s 4,50 

85 
10üE1! 

15 
0m 16,0 23,0 

L1-VIM-2 Z 500 18 60 
s 75 

3,50 
s 4,00 

85 
100™ 

15 
om 16,0 23,0 

Lt-VIII-3 z 500 18 60 
S 75 

3,50 
s 4,00" 

85 
100m 

15 
0EU 14,0 19,5 

L.1-VIII-4 z 500 18 60 
s70 

3,50 
s 4,00 

80 
100[íl 

20 
0[i] 12,5 16,0 

L1 -VIII-5 z 500 18 50 
s 75 

3,50 
s 4,00 70 20 12,5 19,5 

L1 -VIII-6 z 500 -

65 
s 80 

4,50 
s 5,00 

85 
100í,] 

15 
0f 16,0 25,0 

L1-VIII-7 z 500 -

65 
s 80 

4,50 
s 5,00 

85 
100m 

15 
0m 16,0 25,0 

s saroktelek esetén 
mélygarázs létesítése esetén 
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