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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 

Kepviselo-testiilete szamara

Eldterjeszto: Veres Gabor a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es 
Bizottsag elndke

Kdzterulet-hasznositasi

A kepviseld-testuleti ules idopontja: 2022. januar 20. ................... sz. napirend

Targy: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Berkocsis u. 30. szam alatti, 34792 hrsz.-u 
ingatlan palyazatanak eredmeny megallapitasara

A napirendet nyilt ulesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz egyszeru tobbseg 
szukseges.

Elokeszito szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Keszitette: dr. Gorcsos Monika diviziovezeto

Penzugyi fedezetet igenyel/nem igenyel, igazolas:

Jogi kontroll: -X-K

Beterjesztesre alkalmas: A

V otto S^ZIL VIA

Aijegyzo

Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi

Kulturalis, Civil, Oktatasi, Sport es eselyegyenlosegi Bizottsag velemenyezi

Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi

Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi X

Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi

Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi

Hatarozat: A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag 
felkerte a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag elnoket, 
hogy a palyazat eredmenyenek megallapitasara vonatkozd javaslatot teijessze eld a Kepviseld- 
testiilet 2022. januari iilesere.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

L Tenyalias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat (tovabbiakban: Onkormanyzat) 
100%-os tulajdonat kepezi a Budapest VIII. kerulet, Berkocsis utca 30. szam alatti,
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34792 helyrajzi szamon nyilvantartott, 565 m2 alapteruletu, kivett lakohaz, udvar megnevezesu 
ingatlan (a tovabbiakban: ingatlan).

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga a 318/2021. (XL 03.) szamu 
hatarozataval dbntdtt az ingatlan nyilvanos palyazaton torteno ertekesiteserol az alabbi 
feltetelekkel:

1 .) hozzdjdrul a Budapest VIII. keri'det, Berkocsis utca 30. szam alatti, 34792 hrsz.-u ingatlan 
nyilvanos, ketfordulos pdlydzat utjdn torteno ertekesitesehez.

2 .) elfogadja a hatdrozat mellekletet kepezo, a Budapest VIII. kertilet, Berkocsis utca 30. szdm 
alatti, 34792 hrsz.-u ingatlan ertekesitesere vonatkozd palyazati felhivast az alabbi 
feltetelekkel:

a.) a minimdlis veteldr: 193.000.000 Ft,

b.) a pdlydzat biralati szempontja: a legmagasabb megajdnlott veteldr,

c.) az ajdnlati biztositek osszege 28.950.000 Ft

d.) a palydzdnak/vevdnek vallalnia kell, hogy

da.) az ingatlanon talalhatd epiUetet sajat koltsegen elbontja,

db.) a felepitmenyes ingatlan birtokbaaddsatol szamitott 2 even belul jogeros epitesi 
engedelyt szerez,

de.) a felepitmenyes ingatlan birtokbaaddsatol szamitott 5 even belul jogeros 
haszndlatbaveteli engedelyt szerez,

dd.) a jogeros epitesi engedely megszerzesenek 60 napot meghalado kesedelme eseten 
a kotber osszege a kesedelembe eses napjatdl szdmitottan a 60 napra osszesen 
15.000.000,- Ft; a jogeros haszndlatbaveteli engedely megszerzesenek 60 napot 
meghalado kesedelme eseten a kotber osszege a kesedelembe eses napjatdl 
szdmitottan a 60 napra osszesen 7.500.000,- Ft, amely kotelezettsegek 
garanciaszerzodes megkotesevel biztositandok. A garanciaszerzodesben foglaltak 
60 napnal kevesebb kesedelem eseten iddardnyosan ervenyesithetok. Az elozoeken 
till, 61 napot meghalado kesedelem eseten, vevo a kesedelmes teljesitesre 
tekintettel tovdbbi 30.000,- Ft/nap kotber megfizetesere koteles a szerzodesszerii 
teljesitesig.

de.) afoldszinti utcafronton legaldbb 1 db kereskedelmi celra szolgdld helyiseget alakit 
ki.

e) a nyertes palydzoval addsveteli eloszerzodest kot az Onkormanyzat, amely alapjdn a 
nyertes pdlydzd a veteldr 10 %-at foglaldkent megfizeti, es amelyben az Onkormanyzat 
vdllalja, hogy az ingatlant az addsveteli eloszerzodes aldirasdnak napjatdl szdmitottan 
24 honap alatt kiuriti es ezt kovetoen felek megkotik a vegleges addsveteli szerzodest.

3 .) a palyazati felhivast a Kepviseld-testillet 45/2019. (11.21.) szdmu hatarozatanak 
(Versenyeztetesi Szabdlyzat) 11. pontjdban foglaltaknak megfelelden a Budapest Fovdros 
VIII. kerulet Jdzsejvarosi Polgdrmesteri Hivatala hirdetotabldjdn, a Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt. (Bonyolitd) ugyfelfogadasra szolgdld helyisegeben 
(telephelyein), aJozsefvdros cimu helyi lapban, az Onkormanyzat es a Bonyolitd honlapjan, 
tovdbbd az Onkormanyzat es a Bonyolitd szamdra elerheto koltsegmentes hirdetesi 
feliileteken, egyeb rendelkezesre allo internetes hirdetesi portalokon kell kozzetenni.
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4 .) felkeri a Jozsefrarosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt.-l a versenyeztetesi eljdras lebonyolitasara 
es arra, hogy a palyazat eredmenyere vonatkozd javaslatat terjessze a Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositdsi Bizottsag ele.

A palyazati felhivas a Versenyeztetesi Szabalyzat 11. pontjaban foglaltaknak megfelelden a 
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatala hirdetotablajan, a 
Bonyolito ugyfelfogadasra szolgalo helyisegeben, a Jozsefvaros cimu helyi lapban, az 
Onkormanyzat es a Bonyolito honlapjan, tovabba az Onkormanyzat es a Bonyolito szamara 
elerhetd hirdetesi feluleteken, egyeb rendelkezesre allo intemetes hirdetesi portalokon kerult 
megjelentetesre.

Az ajanlati biztositek beerkezesenek hatarideje 2021. december 6. 24:00 ora volt, a palyazatok 
leadasanak hataridejekent 2021. december 8. 10:00 ora kerult meghatarozasra.

A rendelkezesre allo hataridoig a palyazati dokumentaciot ket erdeklodo vasarolta meg, az 
ajanlati biztositekot egy ceg fizette meg, az ingatlan ertekesitesere egy palyazat kerult 
benyujtasra.

Az ajanlat rovid ismertetese:

palyazatot benyujto neve: REALTONE Kft.

palyazatot benyujto szekhelye: 1143 Budapest, Stefania ut 101-103.

palyazatot benyujto cegjegyzekszama: 01 09 346115

Az ajanlott vetelar: 193.000.000 Ft

A vetelar megfizetesenek modja: egyosszegben.

Az elso forduloban benyujtott ajanlat ertekeleset kovetoen megallapitasra kerult, hogy 
hianypotlasra nines szukseg.

A palyazat masodik fordulojanak megtartasara nem kerult sor, mivel egy ajanlat erkezett.

A ceg a palyazataban adasveteli eloszerzodest erinto modositasi javaslatot tett, az alabbiak 
szerint:

„Vev6 az adasveteli eloszerzodes 4.3. pontja helyett az alabbi szoveget javasolja, illetve ezen 
modositassal kivan palyazni:

4.3. Vevo fenntartja maganak a jogot, hogy az ingatlanon talalhato felepitmenyek muszaki 
allapotat sajat maga merje fel es azt kovetoen dontsbn a felepitmenyek sorsarol. Ennek 
fenyeben Vevo vallalja, hogy amennyiben vevo megitelese szerint is az ingatlanon talalhato 
felepitmenyek bontasa szukseges, akkor a felepitmenyeket sajat koltsegen elbontja, tovabba az 
ingatlant beepiti. Amennyiben vevo megitelese szerint az ingatlanon talalhato felepitmenyek 
bontasa nem szukseges, akkor a felepitmenyeket sajat koltsegen felujitja es/vagy atepiti.”

A palyazo az adasveteli eloszerzodes tervezettel kapcsolatos eszrevetelek, modositasi vagy 
kiegeszitesre iranyulo javaslatok kiiro altali elutasitasa eseten is fenntartja ajanlatat.

Mivel a palyazati felhivasban ugy szerepelt, hogy az epiiletet el kell bontani, ezert a palyazo 
altal irt modositasi javaslatokat nem javasoljuk elfogadni, tekintettel arra, hogy a modositas a 
palyazat tartalmaval ellentetes, ezen feltetelek mellett mas ajanlattevo is lehetett volna.

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII. 13.) onkonnanyzati rendelet (a tovabbiakban: 
vagyonrendelet) modositasarol szolo 35/2021. (XI. 19.) rendelet alapjan a vagyonrendelet 
jelenleg hatalyos 16. § a) pontja ertelmeben a netto 150 millio forint feletti forgalmi erteku 
ingatlanok elidegenitesevel kapcsolatos dontes meghozatala a Kepviselo-testulet hataskdre.
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Jelen eldterjesztes targyaban a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznosftasi 
Bizottsag 443/2021. (XII. 15.) szamu hatarozataval az alabbi dontest hozta:

1 .) elfogadja a Budapest VIII. kerulet, Berkocsis u. 30. szdm alatti, 34792 hrsz-u ingatlan 
ertekesitesere kiirt pdlydzat eredmenyere vonatkozd javaslatot, es a Kepviselo-testulet ele 
terjeszti az eredmeny megdllapitdsa erdekeben az alabbiak szerint:

a. a Kepviselo-testulet ervenyesnek es eredmenyesnek nyilvdnitja a Budapest 
Fovdros VIII. kerulet Jdzsejvdrosi Onkormdnyzat Kepviselo-testuletenek 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga 
318/2021. (XL 03.) szamu hatarozataval a Budapest VIII. kerulet, Berkocsis u. 
30. szdm alatti, 34792 hrsz.-u ingatlan ertekesitesere kiirtpdlyazatot.

b. megdllapitja, hogy a pdlydzat nyertese a REALTONE Kft. (cegjegyzekszama: 01 
09 346115, szekhelye: 1143 Budapest, Stefania ut 101-103.), a nyertes veteldrat 
193.000.000,-Ft osszegben dllapitja meg.

c. felkeri a Budapest Fovdros VIII. kerulet Jdzsejvdrosi Onkormdnyzat 
meghatalmazasabol es megbizdsdbdl eljaro Jdzsejvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont 
Zrt-t a hatdrozat 1.) es 2.) pontja alapjdn az adasveteli eloszerzodes aldirasdra; 
a pdlydzb adasveteli eloszerzodesre tett modositdsi javaslatat nem fogadja el.

d. felkeri a Budapest Fovdros VIII. kerulet Jdzsejvdrosi Onkormdnyzat 
meghatalmazasabol es megbizdsdbdl eljaro Jdzsejvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont 
Zrt.-t, hogy az adasveteli eloszerzodes aldirdsa utdn a 34792 hrsz.-u, 
termeszetben a Budapest, VIII. kerulet Berkocsis utca 30. szdm alatti ingatlan 
kiuriteserol gondoskodjon.

e. felkeri a Jdzsejvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt.-t, hogy a vevovel egyeztetett 
idopontban, az adasveteli eloszerzodes alairdsanak iddpontjdtdl szdmitott 
legkesobb 24 honapon belul a 34792 hrsz.-u, termeszetben a Budapest, VIII. 
kerulet Berkocsis utca 30. szdm alatti ingatlan adasveteli szerzodeset aldirja.

2.) felkeri a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag 
elndket, hogy a pdlydzat eredmenyenek megallapitdsra vonatkozd javaslatot terjessze 
eld a Kepviselo-testulet 2O22.janudri iilesere.

Fentiek alapjan javaslom a Kepviseld-testuletnek, hogy a Budapest VIII., Berkocsis utca 30. 
szam alatti, 34792 helyrajzi szamu ingatlan ertekesitesere kiirt nyilvanos palyazatot nyilvanitsa 
ervenyesnek es eredmenyesnek.

A lakoepiiletben 18 db lakas talalhato, amelybol 8 db lakasberlok altal lakott, 2 db lakasban 
jogcim nelkuli hasznalo van, 4 db helyiseg talalhato, ebbol 4 db helyiseg ures. Mivel az ingatlan 
kiiiritesere az Onkormanyzat kotelezettseget vallalt, ezert sziikseges eloszor a vevovel 
adasveteli eloszerzodest kotni. A berlokkel a cserelakasok vagy penzbeli teritesi igeny 
felmerese megtortent. Penzbeli teritesre egyetlen berlo sem tart jelenleg igenyt, 2 berld fogadott 
mar el cserelakast, a tobbiekkel az egyeztetesek tovabb zajlanak.

IL A beterjesztes indoka

A Budapest VIIL, Berkocsis utca 30. szam alatti, 34792 helyrajzi szamu ingatlan ertekesitesere 
kiirt nyilvanos palyazat eredmenyenek megallapitasahoz sziikseges, hogy a Kepviselo-testulet a 
donteset meghozza.
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III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja a palyazat ervenyessegenek es eredmenyessegenek a megallapitasa, amely 
penziigyi fedezetet nem igenyel.

Az Onkormanyzat szamara pozitiv penziigyi hatas az ingatlanra vonatkozo adasveteli szerzodes 
alairasa, a vetelar osszeg megfizetese eseten varhato.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII. 13.) onkonnanyzati rendelet 16. § a) pontja alapjan a 
Kepviselo-testulet a tulajdonosi joggyakorlo a netto 150 millio Ft feletti ertekii vagyon 
tulajdonjoganak es ertekhatartol fuggetleniil az Onkormanyzat torzsvagyonaba tartozo - 
elidegenithetd - vagyon tulajdonjoganak atruhazasa, es a netto 500 millio Ft feletti ertekii 
vagyon hasznositasa eseten.

A Rendelet 16/A. § alapjan a 16. § szerinti esetekben a Kepviselo-testiilet a tulajdonosi jogokat 
gyakorlo Bizottsag javaslata alapjan dont.

A versenyeztetesi eljaras lebonyolitasanak reszletes szabalyaira a Kepviselo-testiilet 45/2019. 
(11.21.) szamu, az Onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, 
tulajdonjoganak atruhazasara vonatkozo versenyeztetes szabalyairol szolo hatarozata (a 
tovabbiakban: Versenyeztetesi Szabalyzat) az iranyado.

A Versenyeztetesi Szabalyzat 48. pontja alapjan eredmenyes az eljaras, ha a palyazati kiirasban 
foglalt felteteleknek megfelelo legalabb egy ervenyes palyazat erkezett, kiveve a 47. c) pontban 
(kiiro eredmenytelennek nyilvanitja) foglalt esetet.

Fentiek alapjan kerem a Tisztelt Kepviseld-testuletet, hogy a palyazat eredmenyevel 
kapcsolatos donteset meghozni sziveskedjen.

Mellekletek:
1. sz. melleklet: bontasi jegyzokonyv
2. sz. melleklet: ertekelesi jegyzokonyv
3. sz. melleklet: palyazati dokumentacio

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek .../2022. (...... ) szamu
hatarozata

a Budapest VIII. keriilet, Berkocsis u. 30. szam alatti, 34792 hrsz.-u ingatlan eladasara 
kiirt palyazat eredmenyenek megallapitasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1 .) ervenyesnek es eredmenyesnek nyilvanitja a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviselo-testiiletenek Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi 
Bizottsag318/2021. (XI. 03.) szamu hatarozataval a Budapest VIII. keriilet, Berkocsis u. 
30. szam alatti, 34792 hrsz.-u ingatlan ertekesitesere kiirt palyazatot;

2 .) megallapitja, hogy a palyazat nyertese a REALTONE Kft. (cegjegyzekszama: 01 09 
346115, szekhelye: 1143 Budapest, Stefania ut 101-103.), a nyertes vetelarat 
193.000.000Ft bsszegben allapitja meg;



3 .) nem fogadja elapalyazo adasveteli elbszerzbdesre tett mbdositasi javaslatat, mely szerint: 
„4.3. Vevo fenntartjamaganak a jogot, hogy az ingatlanon talalhato felepitmenyek muszaki 
allapotat sajat maga merje fel es azt kbvetben dbntsbn a felepitmenyek sorsarbl. Ennek 
fenyeben Vevo vallalja, hogy amennyiben vevo megitelese szerint is az ingatlanon 
talalhato felepitmenyek bontasa sziikseges, akkor a felepitmenyeket sajat koltsegen 
elbontja, tovabba az ingatlant beepiti. Amennyiben vevo megitelese szerint az ingatlanon 
talalhato felepitmenyek bontasa nem sziikseges, akkor a felepitmenyeket sajat koltsegen 
felujitja es/vagy atepiti”;

4 .) felkeri a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat meghatalmazasabol es 
megbizasabbl eljaro Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt-t a hatarozat l.)-3.) pontjai 
alapjan az adasveteli eloszerzodes alairasara;

5 .) felkeri a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat meghatalmazasabol es 
megbizasabbl eljaro Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t, hogy az adasveteli 
eloszerzodes alairasa utan a 34792 hrsz.-u, termeszetben a Budapest, VIII. kerulet Berkocsis 
utca 30. szam alatti ingatlan kiuriteserbl gondoskodjon;

6 .) felkeri a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t, hogy a vevbvel egyeztetett idbpontban, 
az adasveteli eloszerzodes alairasanak idbpontjatol szamitott legkesbbb 24 honapon belul a 
34792 hrsz.-u, termeszetben a Budapest, VIII. kerulet Berkocsis utca 30. szam alatti 
ingatlan adasveteli szerzodeset alairja.

Felelbs: polgarmester
Hataridb: az l.)-3.) pontok eseteben 2022. januar 20., a 4.) pont eseteben 2022. februar 28., az 
5.)-6.) pontok eseteben az adasveteli eloszerzodes alairasanak idbpontjatol szamitott legkesbbb 
24 honapon belul

A dbntes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Budapest, 2022. januar 3.

Veres Gabor
a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi

es Kbzterulet-hasznositasi Bizottsag elnbke

Torvenyessegi ellenbrzes:

WfSajtt)s Csilla
jegyzbl



Jegyzokonyv 

a Budapest VUJ., Berkocsis utca 30. szam alatti, 34792 hrsz.-u ingatlan elidegenitesere kiirt palyazat, 
ajanlat bontasi eljarasardl

J eleu vannak:
dr. Gorcsos Monika diviziovezeto, levezetd
Balaton Boglarka referens
Mezei Iren referens

Helyszm: a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 1084 Budapest, Or utca u. 8. szam alatti targyaloja.

Iddpont: 2021. december 8. szerda, 10 ora 10 perc

Dr. Gorcsos Monika elmondja, hogy a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviselo-testiilete Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaga 318/2021. 
(XI. 03.) szamu dontese alapjan palyazat keriilt kiirasra a Budapest VIII., Berkocsis utca 30. szam alatti, 
34792 hrsz.-u ingatlan elidegenitesere. A palyazati felhivas kifuggesztesre keriilt Budapest Fovaros 
VIII. keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal hirdetotablajan, a Lebonyolito iigyfelfogadasra szolgalo 
helyisegeben, a Jozsefvaros cimii helyi lapban, az Onkormanyzat es a Lebonyolito honlapjan, tovabba 
az Onkormanyzat es a Lebonyolito szamara elerheto koltsegmentes hirdetesi feliileteken, egyeb 
rendelkezesre allo intemetes hirdetesi portalokon.

Az ajanlati biztositek beerkezesenek hatarideje 2021. december 6. hetfo, 2400 ora volt. A rendelkezesre 
allo hataridoig a palyazati dokumentaciot ket erdeklodo vasarolta meg, az ajanlati biztositekot hatariddre 
egy ceg fizette meg.

A palyazatra egy ajanlat erkezett, amely kiilso jegyeiben megfelelnek a palyazati felhivasban 
rogzitetteknek, azaz nem tartalmaznak a benyujtdra vonatkozd informaciokat, a boritek lezart es 
sertetlen.
Dr. Gorcsos Monika felbontja a boritekokat, es rogziti, hogy az alabbi ajanlat keriilt benyujtasra:

L)
palyazatot benyujto neve: REALTONE Kft.
palyazatot benyujto szekhelye: 1143 Budapest, Stefania ut 101-103.
palyazatot benyujto cegjegyzeksz^ma: 01 09 346115

A palyazat bontast dr. Gorcsos Monika 2021. december 8-an 10:20 perckor lezarta, palyazat ertekelesere
a kesbbbiekben kerul sor.

dr. Gorcsos Monika 
diviziovezeto

Balaton Boglarka 
referens

a palyazatbontd bizottsag elndke 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

; Jbzsetvarosi
! Gazdalkodasi Kozpont z?t: <14,^___

Mezei Iren 
referens

palyazatbontd bizottsag tagja 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

palyazatbontd bizottsag tagja 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.



ERTEKELESl J E G Y ZOKO NY V

Kesziilt: 2021. december 9-en 10— orakor a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt
(1084 Budapest, Or utca 8.) helyisegeben.

Targy: Budapest VIII., Berkocsis utca 30. szam alatti, 34792 helyrajzi szamu ingatlan
elidegenitesere kiirt palyazatra erkezett ajanlat ertekelese

Jelen vannak: dr. Gorcsos Monika, diviziovezetd
Balaton Boglarka referens 
Mezei Iren referens

Dr. Gorcsos Monika, az ertekeld bizottsag elndke 2021. december 9-en 10— orakor a 
Budapest VIIL, Berkocsis utca 30. szam alatti, 34792 helyrajzi szamu ingatlan ertekesitesere 
kiirt nyilvanos palyazat ertekelesi eljarasat megnyitja. Felkeri Mezei Irent a jegyzokonyv 
vezetesere, valamint Balaton Boglarkat arra, hogy a jegyzokonyvet elkesziiltekor 
hitelesitokent irja ala.

Az ajanlatok benyiijtasanak hatarideje 2021. december 8. 10— ora volt, a benyujtas helye a 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt 1084 Budapest, Or utca 8. szam alatti irodaja.

A ..Budapest VIIL, Berkocsis utca 30. szam alatti, 34792 helyrajzi szamu ingatlan 
ertekesitese’’ cimu nyilvanos ketfordulds palyazatra a rendelkezesre allo hataridoben a 
palyazati dokumentaciot ket erdeklodo vasarolta meg, az ajanlati biztositekot egy ceg fizette 
meg, az ingatlan ertekesitesere egy palyazat keriilt benyujtasra.

Az ajanlat rovid ismertetese:

1.)
palyazatot benyujto neve: REALTONE Kft.
palyazatot benyujto szekhelye: 1143 Budapest, Stefania ut 101-103.
palyazatot benyujto cegjegyzekszama: 01 09 346115
Az ajanlott vetelar: 193.000.000 Ft
A vetelar megfizetesenek modja: egybsszegben.

Az elso forduloban benyujtott ajanlat ertekeleset kovetoen megallapitasra keriilt, hogy 
hianypotlasra nines sziikseg.

A palyazat masodik fordulojanak megtartasara nem keriilt sor, mivel egy ajanlat erkezett.

Mindezek tekinteteben a palyazatertekeld bizottsag javasolja Budapest Jozsefvarosi 
Onkormanyzatanak, hogy a Budapest VIIL, Berkocsis utca 30. szam alatti, 34792 helyrajzi 
szamu ingatlan ertekesitesere kiirt nyilvanos palyazatot nyilvanitsa ervenyesnek es 
eredmenyesnek.

Elozoek alapjan a palyazat eredmenyenek megallapitasara vonatkozo javaslat a kovetkezo:

/'Mi.. ■



1 .) a tefolytatott palyazat ervenyes
2 .) a lefolytatott palyazat eredmenyes
3 .) a palyazat nyertese: REALTONE Kft.
4 .) a vetelar 193.000.000 Ft

Tekintettel arra, hogy egyeb eszrevetel nines, az ertekeld bizottsag elndke a 
ajanlatok ertekeleset 2021. december 9-en 10— drakor lezarja.

palyazati

/ '•
.........y®........

dr. Gorcsos^tonika 
divizioveieto

K.m.f.
: Jdzsefvarost [26
: Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Balaton Boglarka 
referens

ertekeld bizottsag elndke jegyzdkdnyv hitelesito

V.......

Mezei Iren 
referens 

j egy zokony vvezeto
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1. szamu melleklet
„Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenitese - palyazat”

Jelentkezesi lap

Tarsasag neve, cegformaja:
REALTONE Ingatlanforgalmazasi
Korlatolt Feleldssegu Tarsasag

Szekhelye: 1143 Budapest Stefania ut 101-103

Postacime: 1143 Budapest Stefania ut 101-103

Telefonszama: 0630/1640480

Fax szama:

E-mail cime: i. farago @real ton. hu

Statisztikai szamjel: 12255795-6810-113-01

Cegnyilvantartasi szama: 01-09-346115

Adoszama: 12255795-2-42

Szamlavezeto bankjanak neve: Raiffeisen Bank Rt.

Bankszamlaszama: 12011148-01746326-00100008

Kepviseldjenek neve, beosztasa: Nagyova Eva

Ugyvezeto

Meghatalmazott neve1:

Telefonszama:

Fax szama:

E-mail cime:

Budapest, 2021. december 1.

REALTONE Kft 
U43 Budapest, Stefania ut 101-103. 
Addszdm; 12255795-2-42

Meghatalmazott eseten

palis
Ceruza

palis
Ceruza



2. szamu mellelet

„Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam ahtti ingatlan elidegemtcse - palyazat”

AJANLATI OSSZESITO

Alulirott REALTONE Ingatlanforgalmazasi Korlatolt Feleldssegu Tarsasag (nev/tarsasag 
neve) a Budapest V1H. keriilet, Berkocsis utca 30. szani alatti ingatlan elidegenitesere kiirt 
palyazatra ajanlatomat az alabbiakban foglalom ossze:

Megajanlott vetelar: J 93.000.000 Ft

A vetelar megfizetesenek modja:

a) egy osszegben

b) bank) hitel igenybevetelevel

(a megfel eld szoveg alahuzando)

Budapest, 2021. december 1.

Lb

palyazd alai^s^cegszeru alairas

REALTONE Kft
1143 Budapest, SM6n>auH01-103 
Adiiszdm: 12255795.2-42



IGAZSAGUGYI MIN1SZTERIUM
CEGINFORM/XCIOS I S AZ El EKI RQMKl'S CEGELJARASBAK
k6z.remCk.odo szolgalat

Cegkivonat
A Cg.O1-09-346115 cegjegyzekszamu REALTONE Ingatlanforgalmazasi Korlatolt Felelossegu Tarsasag (1143 Budapest, 
Stefania ut 101-103.) ceg 2021. november 24. napjan hatalyos adatai a kovetkezok:

I. Cegformatol fuggetlen adatok
1. Altalanos adatok

Cegjegyzekszam:01-09-346115
Cegforma: Korlatolt felelossegQ tarsasag
Bejegyezve: 1997/05/14

2. A ceg elnevezese
2/1. REALTONE Ingatlanforgalmazasi Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Hatalyos: 1997/04/10...

3. A ceg roviditett elnevezese
3/1. REALTONE Kft

Hatalyos: 1997/04/10...

5. A ceg szekhelye
5/8. 1143 Budapest, Stefania ut 101-103.

A valtozas idopontja: 2020/09/28
Bejegyzes kelte: 2020/10/21 Kozzeteve: 2020/10/22
Hatalyos: 2020/09/28...

8. A letesito okirat kelte
8/1. 1997. aprilis 10.

Hatalyos: 1997/04/10...

8/2. 1997. Julius 1.
Hatalyos: 1997/07/01 ...

8/3. 1999. augusztus 1.
Hatalyos: 1999/12/03...

8/4. 2000. majus 22.
Hatalyos: 2000/07/18...

8/5. 2001. augusztus 1.
Hatalyos: 2001/10/03...

8/6. 2008. januar28.
Bejegyzes kelte: 2008/02/07 Kozzeteve: 2008/03/06
Hatalyos: 2008/02/07...

8/7. 2008. marcius 20.
Bejegyzes kelte: 2008/06/16 Kozzeteve: 2008/07/10
Hatalyos: 2008/06/16...

8/8. 2013.januar28.
Bejegyzes kelte: 2013/04/17 Kozzeteve: 2013/05/09
Hatalyos: 2013/04/17...

8/9. 2014. marcius 1.
Bejegyzes kelte: 2014/03/27 Kozzeteve: 2014/04/17
Hatalyos: 2014/03/27 ...

/ Z / '
/ f//

RMfbNE Kft
8/10 2016. marcius 14.

Bejegyzes kelte: 2016/04/06 Kozzeteve: 2016/04/08
1143 Budapest, Stefania ut 101-103.

Adoszam: 12255795-2-42



8/11.

8/12.

8/13.

8/14.

8/15.

8/16.

902.
9/19.

9/20.

9/21.

9/22.

9/23.

9/24.

9/25.

9/30.

10.
1D/1.

11.

Hata/yos: 2016/04/06 ...

2018. julius 18.
Bejegyzes kelte: 2018/08/31 Kozzeteve: 2018/09/01

Hatalyos: 2018/08/31 ...

2019. julius 10.
Bejegyzes kelte: 2019/08/12
Hatalyos: 2019/08/12...

2020. februar4.
Bejegyzes kelte: 2020/02/25 Kozzeteve: 2020/02/27
Hatalyos: 2020/02/25...

2020. szeptember 28.
Bejegyzes kelte: 2020/10/21 Kozzeteve: 2020/10/22
Hatalyos: 2020/10/21 ...

2020. november9.
Bejegyzes kelte: 2020/11 /26 Kozzeteve: 2020/11/28

Hatalyos: 2020/11/26...

2021. szeptember 15.
Bejegyzes kelte: 2021/09/20 Kozzeteve: 2021/09/22
Hatalyos: 2021/09/20...

A cegtevekenysege
6810 '08 Sajattulajdonu ingatlan adasvetele

Fotevekenyseg.
Bejegyzes kelte: 2013/02/03 Kozzeteve: 2013/03/07
Hatalyos: 2013/02/03...

7320 '08 Piac-, kozvelemeny-kutatas
Bejegyzes kelte: 2013/02/03 Kozzeteve: 2013/03/07
Hatalyos: 2013/02/03...

6207 ‘08 Szamitogepes programozas
Bejegyzes kelte: 2013/02/03 Kozzeteve: 2013/03/07

Hatalyos: 2013/02/03...

6202 '08 Informacio-technologiai szaktanacsadas 
Bejegyzes kelte: 2013/02/03 Kozzeteve: 2013/03/07 
Hatalyos: 2013/02/03...

7022 ‘08 Uzletviteli, egyeb vezetesi tanacsadas 
Bejegyzes kelte: 2013/02/03 Kozzeteve: 2013/03/07 
Hatalyos: 2013/02/03...

8110 '08 Epitmenyuzemeltetes
Bejegyzes kelte: 2013/02/03 Kozzeteve: 2013/03/07

Hatalyos: 2013/02/03...

6820 '08 Sajat tulajdonu, berelt ingatlan berbeadasa, lizemeltetese 
Bejegyzes kelte: 2013/02/03 Kozzeteve: 2013/03/07 
Hatalyos: 2013/02/03...

6837 '08 Ingatlanugynbki tevekenyseg
A vallozas idopontja: 2021/09/08
Bejegyzes kelte: 2021/09/24 Kozzeteve: 2021/09/25 
Hatalyos: 2021/09/08...

A mukodes befejezesenek idopontja 
Hatarozatlan.
Hatalyos: 1997/04/10 ...

A ceg jegyzett tbkeje REALTONE Kh 

1U3 Budapest Stefania ut 101-103. 
Adds^dm: 1295S795-5Z-42.

13.
13/

20
20

2
2



11/2.

13.
13/11.

20.
20/6.

21.
21/7.

32.
32/9.

32/10.

45.
45/1.

49.
49/3.

Megnevezes Osszeg Penznem

Penzbeli hozzajarulas 3 000 000 : Ft

Osszesen 3 000 000 Ft

Hatl/A>s: 2Q00/07/TFT~^^.. ——

A vezeto tlsztsegviseld(k), a kepviseletre jogosult(ak) adatai
Nagyova Eva (an.: Klapcikova Eva)
Szuletesi ideje: 1969/02/02
1138 Budapest, Turdc utca 11.1. em. 2.

Adoazonosito jel: 8372874778
A kepviselet modja: bnalld
A kepviseletre jogosult tisztsege: ugyvezeto (vezeto tisztsegviselo)
A hiteles cegalairasi nyilatkozat vagy az ugyved altal ellenjegyzett alairas-minta benyujtasra keriilt.

Jogviszony kezdete: 2020/09/28
A valtozas idopontja: 2020/10/21
Bejegyzes kelte: 2020/10/21 Kozzeteve: 2020/10/23
Hatalyos: 2020/10/21 ...

A ceg statisztikai szamjele
12255795-6810-113-01.
A valtozas idopontja: 2019/08/13
Bejegyzes kelte: 2019/08/13 Kozzeteve: 2019/08/14
Hatalyos: 2019/08/13...

A ceg ad6szama
Adoszam: 12255795-2-42.
Kozossegi adoszam: HUI 2255795.
Adoszam statusza: ervenyes adoszam

Statusz kezdete: 1997/04/10
A valtozas idopontja: 2019/08/12
Bejegyzes kelte: 2019/08/12 Kozzeteve: 2019/08/14

Hatalyos: 2019/08/12...

A ceg penzforgalmi jelzoszama 
12011148-01746326-00100008
A szamla megnyitasanak datuma: 2020/11 /06.
A penzforgalmi jelzoszamot kezeli: Raiffeisen Bank Rt. XI. keruleti Fidk (1114 Budapest, Bocskai ut 1.)

Cegjegyzekszam: 01-10-041042

Bejegyzes kelte: 2020/11/09 Kozzeteve: 2020/11/10
Hatalyos: 2020/11/09...

12011148-01746326-00200005
A szamla megnyitasanak datuma: 2020/11/06.
A penzforgalmi jelzoszamot kezeli: Raiffeisen Bank Rt. XI. keruleti Fidk (1114 Budapest, Bocskai ut 1.)

Cegjegyzekszam: 01-10-041042

Bejegyzes kelte: 2020/11 /09 Kozzeteve: 2020/11/10
Hatalyos: 2020/11/09 ...

A ceg elektronikus elerhetdsege
A ceg kezbesitesi cime: tszekeres@live.com
A valtozas idopontja: 2016/03/14
Bejegyzes kelte: 2016/04/06 Kozzeteve: 2016/04/08
Hatalyos: 2016/03/14 ...

A ceg cegjegyzekszamai

Cegjegyzekszam: 01-09-346115

Vezetve a Fovarosi Tdrvenyszek Cegbirosaga nyilvantartasaban
Bejegyzes kelte: 2019/08/1 2 Kozzeteve: 2019/08/14

r
/ As-/ /'

ReXM/^E Kft

1143 Budapest, Stefania ut 101-103.

Adoszam: 12255795-2-42

mailto:tszekeres@live.com
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Hatalyos: 2019/08/12...

A ceg hivatalos eiektronikus eierhetosege 
59/2 A ceg hivatalos eiektronikus eierhetosege: 12255795#cegkapu

A va/tozas idopontja: 2021/01/25
Bejegyzes keite: 2021/01/25 Kozzeteve: 2021/01/27

Hata/yos: 2021/01/25...

Europai Egyedi Azonosito
60/1. Europai Egyedi Azonosito: HU0CCSZ.13-09-120406 

A valtoz^s idopontja: 2017/06/09
Bejegyzes kelte: 2017/06/09 Kozzeteve: 2017/06/13
Hatalyos: 2017/06/09...

li. Cegformatol fuggo adatok
A tag(ok) adatai

1/14. Premiot Property Group Hungary Zartkoruen Mukddo Reszvenytarsasag 
HU-1143 Budapest, Stefania lit 101-103.

Cegjegyzekszam: 01-10-141541

EUID: HUOCCSZ.01-70-141541
A tagsagi jogviszony kezdete: 2021/09/15
A va/tozas idopontja: 2021 /09/15
Bejegyzes kelte: 2021/09/20 Kozzeteve: 2021/09/22

Hatalyos: 2021/09/15...

Az IM Ceginformacios Szolgalata hivatalosan igazolja, hogy ezen kiadmany adatai az illetekes cegbtrosag jogerds vegzesein 
alapulnak. A cegijgyben el nem biralt modositas nines folyamatban.

Kesziilt: 2021/11/24 09:11:25. A szolgaltatott adatok a kibocsatas idopontjciban megegyeznek a cegnyilvantarto rendszer 

adataival.
Microsec zrt.

Ci' A

REALTONEKft
H43 Budapest, Skfanio ut IOMO3.

Adoszam: 12255795-2-42



Dr. T6(h Adam

Kozjcgyzdi h-oda

Budapest LX.. 3. sz.

i092 Budapest. Raday mca 34. 1'8.

Ugyszam: I 1063/Z/7070/2021

1461 Bp i'f 230
•36 (i i 476 02'0. -36 (1)4“6 0158 

notara noiat .bn

KRHA 342479118 (MOKK1T)

---------------------------- --------------------------Tanusitvany------------------- ---------------------------------
—A kdzjegyzokrol szolo 1991. evi XU. torveny 136. §-a (1) bekezdesenek i) pontja es 146. §- 
a szerint - az altalam a mai napon elektronikus uton tortent betekintes alapjan - tanusitoin. 
hogy ebben az idefuzott Cg.0I-09-346115 cegjegyzekszamu REALTONE 
Ingatlanforgalmazasi Korlatolt Feleldssegu Tarsasag (1143 Budapest, Stefania ut 101- 
103..) nevere kiadott „Cegkivonat” megne^ ezesii okiratban szereplo adalok az Igazsagugyi 
Miniszterium Ceginformacios es az Elektronikus Cegeljarasban Kdzremukodo Szolgalatanal a 
lekerdezes idopontjaban ekkent nyilvantartott hatalyos adatokkal mindenben megegyeznek. 
A tanusitvany a nyilvantartast vezetd szerv altal kiallitott kivonattal azonos hatalyu.------------- 
-—Kelt Budapest. 2021. (kettoezer-huszonegyedik) ev november honap 24. (huszonnegyedik) 
napjan.------------------------ ------ ------ ---------...................-—  .................. ...................... -............

REALTONE KA

1143 Budapest, Ste/dnla uf 101-103.

Adoszam: 122557^5-2'42
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1143 Budapest SteMnic; ur • ''-H 
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Alairas-minta

Alulirott, Eva Nagyova (lakcim: H-1138 Budapest Turoc utca 11. l.em.2., anyja neve: Eva 
Klapcikova) mint a REALTONE Ingatlanforgalmazasi KorUtolt Felelossegu Tarsasag 
(szekhelye: H-1143 Budapest, Stefania ut 101-103.; a tovabbiakban „Tarsasag”) iigyvezetoje a 
nevezett ceget akkent jegyzem, hogy nevemet a Tarsasag kezzel vagy geppel irt, elonyomott 
vagy nyomtatott elnevezese folott onalloan a kovetkezdkeppen from:

Eva Nagyova

Zaradek

Nyilatkozom, hog}’ az alairas-mintat a cegbejegyzesi (valtozasbejegyzesi) eljaras soran lattam el 
ellenjegyzessel. Ezen altalam ellenjegyzett alairas-minta a cegbejegyzesi (valtozasbejegyzesi) 
kerelem mellekletet kepezi. A cegbejegyzesi (valtozasbejegyzesi) kerelem alapjat kepezo letesito 
okiratot. en keszitettem es lattam el ellenjegyzessel. Igy a jelen alairas-minta megfelel a 
cegnyilvanossagrol, a btrosagi cegeljarasrol es a vegelszamolasrol szolo 2006. evi V. torveny 9. §- 
aban irt felteteleknek.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keszitettem es ellenjegyzem Budapesten 2020. szeptember 28. napjan

1143 Budcpesf, Ste^nia ut 101-103. 

Adoszdm: 12255795-2-42

t
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Szamla
1 / 3 peldany Eredeti

■£ 2gVJFA/000043

SWIFT:

Szalh’to;
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

1084 Budapest Or utca 8.
Teiefon, fax: 303-0491
E-Mail:
Bankszamla 11784009-22229762

Vevo:
REALTOKE Sngatlanforgslmazasi Kft.

Budapest
Stefania ut 101-103.
1143

Ugyinfezo: UgyinISzC:

Adoszam: 25292499-2-42 Adoszam/Adoazonoslto: 12255795-2-42

Fizetesi rrod TeljesiUs kelte Szamla keite tsedekesseg kefte
-■ ■ ■-

Rod Megnevez6s Besoroiasi szam Mennytseg
Egysegar Engedmeny Big dsszog Netto ertek A'akuics Afaertek Brufloertek

Paly Pdlydzatidtj ~~~ 74.87.17.9, 1 db
50 000,- 50 000,- 27% 13500,- 63 500,-

Afareszlelezes. > 7* mg, viek Afa ertek Afa kerekid-; Kerekhett a*: Sruhc erttk

27% 50000,- 13 500,- 0,- 13 500,- 63500,-
——— 1350? 63 500,- '

l^^sszeg? ~ ~     ....................... ............ .......... |

Fizetendo osszeg: 63 500,-

VIIL ker. Budapest, Berkocsis utca 30. palyazati dokumentacio dija.

Penziigyi teljesitest nem igenyel, kiegyenlitve: 2021.11.12-6n.

------A------------------ -
Jdzbefvardsi |26 

| Gazdaikodasi K^zpont Zrt.

: / / /

Kft
1143 Budapest, ^ef^nio ut 101-103.

Adoszam: 122^5795-2-42

CopyrigM (C) PROGEN Kf; - sERPa v3 1



Konyvelt tetel

SzamSatuiajdonos: REALTONE Ingatlanforgalmazasi Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Forrasszamla: 12011148-01746326-00100008

Tfpus: EJektronikus forint atutalas

Konyveles napja: 2021.11.12, pentek

Erteknap: 2021.11.12, pentek

Azonosito: AFK21K0000369122

Osszeg: -63 500,00 HUF

Tranzakcios partner: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kdzpon
117840092222976200000000

K6zfem€ny: palyazati dokumentdcio Berkocsis u.
30. hrsz 34792

Nyomtatas Bezar

https://direktnet.raiffeisen.hu/cgi-bin/rai/direktneVaccounts/journalPopiip.jsp?BV_SessionlD=@@@@094979l073.1638525527@@@@&BV_EnginelD=ccdl<

reaIjone Kft 

1143 Budapest, Stefania ut 101-103. 

Adoszam; 12255795-2-42

..

■■ ' '■ 3A

https://direktnet.raiffeisen.hu/cgi-bin/rai/direktneVaccounts/journalPopiip.jsp?BV_SessionlD=@@@@094979l073.1638525527@@@@&BV_EnginelD=ccdl%253c


Konyvelt tetel

SzanMatuSajdoncs: REALTONE Ingatlanforgafmazasi Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Forrasszamfa: 12011148-01746326-00100008

Ttpus: Elektronikus forint atutalas

Konyveles napja: 2021.11.30, kedd

Erteknap: 2021.11.30, kedd

Azonosit6: GNK21K0000888964

dsszeg: -28 950 000,00 HUF

Tranzakcios partner: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpon 
117840092222976200000000

Kdzlemeny: ajanlatf biztositek Bp. VIII. Berko 
csis u 30.

Nyomtatas Bezdr

https://direktnet.raiffeisen.hu/cgi-bln/rai/direktnet/accounts/journalPopup.jsp?BV_SessionlD=@@@@0949791073.1638525527@@@@&BV_EnginelD=ccdlac

REDONE Kft 

1U3 Budapest' Stefania ut 101-103. 

Adoszam: 12255795-2-42

https://direktnet.raiffeisen.hu/cgi-bln/rai/direktnet/accounts/journalPopup.jsp?BV_SessionlD=@@@@0949791073.1638525527@@@@&BV_EnginelD=ccdlac


3. szamu melleklet

,,Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenitese - pahazat”

NYILATKOZAT 
vegelszamolasrol, csodeljarasrol, felszamolasrol

Alulirott REALTONE Ingatlanforgalmazasi Korlatolt Feleldssegu Tarsasag (tarsasag neve) 
kepviseleteben kijelentem, hogy a tarsasag

• vegelszamolas alatt
® ellen csodeljaras folyamatban
« ellen felszamolasi eljaras folyamatban

*all/nem all
*van/nincs
*van/nincs.

Budapest, 2021. december 1.

palyazd alaiVasa/cegszeru alairas

A *-gaI megjelolt resznel a megfeleld szbveg alahuzando.

REALTONE Kft 
114-3 Budopest, Stefania ut 101-103. 

Adoszam: 12255795'2*42



4. szamu melleklet

^Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatian elidegenifese - pah azat”

NYILATKOZAT
a palyazati feltetelek eifogacUsardl, szerzodeskotesrol, ingatlanszerzesi kepessegrol, 

ajanlati kotottsegrol

Alulirott REALTONE Ingatlanforgalmazasi Korlatolt Feleldssegu Tarsasag (nev/tarsasag 

neve) kijelentem, hogy a palyazat targyat reszletesen megismertem, az ajanlattetel felteteleit, a 

palyazati kifrast magamra nezve kotelezdnek elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyarorszagon ingatlanszerzesre jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a palyazati felhivasban foglalt 60 napos ajanlati kotottseget vallalom. 
Nyilatkozom, hogy amennyiben a Kiiro az ajanlatok eredmenyenek megallapitasara vonatkozd 
hataridot elhalasztotta. ugy vallalom az ajanlati kdtdttseg meghosszabbitasal a palyazat 
eredmenyenek megallapitasara vonatkozd hataridd elhalasztasanak napjai szamaval 
megegyezden.

Budapest, 2021.december 1.

palyazd alairaSa/cegszeru alairas

REALTONE Kft
1143 Budapest Stefania uf 101403.

Adoszam: 12255795-2-42



5. szamu melleklet

„Budapest VIII. kcriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenitesc - palyazat”

NYILATKOZAT
ado es adok modjara behajthato koztartoz^srol es a Kiirdval szemben fennallo 

tartozasrbl, kizarb koriilmenyrol

Alulirott Nagyova Eva (nev) mint a REALTONE Ingatlanforgalmazasi Korlatolt Feleldssegu 

Tarsasag (tarsasag neve) vezetd tisztsegviseldje kijelentem, hogy az ajanlattevonek,

- Add es adok modjara behajthato koztartozasa * van / nines;
- Kiirdval szemben tartozasa (helyi add, berleti dij stb.) * van / nines;
- Kiirdval szemben szerzodesben vallalt es nem teljesitett kotelezettsege * van / nines.

amelyeket az alabbi okiratokkal igazolok:

1. NAV igazolas

2. Nemleges igazolas Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont ZRT. / Helyiseggazdalkodasi 
Iroda

3. Kiirdval, bonyolitoval szemben fennallo tartozas igazolas
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kbltsegvetesi es Penziigyi 
Ugyosztaly

4. Kiirdval, bonyolitoval szemben fennallo tartozas igazolas
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Adbiigyi Ugyosztaly

Alulirott kijelentem. hogy cegunket erintben a kbzbeszerzesekrbl szdlo 2015. evi CXLII1. 
torveny 62. § es 63. §-ban foglalt kizard korulmenyek

a.) nem allnak fenn

b.) fenn allnak

(a megfelelo szoveg alahuzcmdo)

Budapest, 2021 .december 1.

palyazd alaira^aVeegszeru alairas

A *-gal jelolt resznel a megfeleld szoveg alahuzandb. REALTONE Kft

1143 Budopest, SteFonia uf 101-103.

Adoszam: 12255795-2-42



W ADOKUMENTUM
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KATHMSOX IDS

Neinzeti Ado- es Vamhivatal
Kelet-budapesti Ado- es Vamigazgatosaga

Iktaioszam: 8300773371/2021/NAV
Ugyintezd: Ferencz Beata Andrea
Telefonszam: (1) 467-7102
Ugyszam: 8227850555

ADOIGAZOLAS

A rendelkezesemre allo dokumentumok - nyilvantartasok, addszamlak, bevallasok, bevallast pdtld 
bevallasok, onellenorzesek, atvezetesi kerelmek, vegleges hatarozatok - alapjan igazolom, hogy 
REALTONE INGATLANFORGALMAZASI KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG 

12255795-2-42
1143 BUDAPEST STEFANIA UT 101-103.

adoalany, ezen igazolas kiadasanak napjan az adozas rendjerbl szolo 2017. evi CL. torveny 260. § 
(1) bekezdes a)-g) pontja szerint koztartozasmentes adozonak mindsul.

Ezen igazolast az adoalany kerelmere adtam ki.

Ez az igazolas nem szolgal bizonyitasi alapul a tartozas beszedesere iranyulo eljarasokban.

Ezen igazolas tartalmazza a Nemzeti Add- es Vamhivatal nyilvantartasa szerint fennallo tartozas. 
ideiglenesen ercdmenytclen vegrehajtassal erintett tartozas, az addk modjara behajtando 
koztartozas, a vegrehajtasra, vagy visszatartasra atadott koztartozas megfizetesere vonatkozd 
adatokat.

BUDAPEST, 2021. november 25.

Polcz Attila 
dandartabomok 

igazgatd 
(hataskor gyakorloja)

Balazs Maria 
osztalyvezeto 

(kiadmanyozo)

Ellendrzesi azonosito: 8573275103107131283321337

REAtTONE Kft 
1143 Budapest, Stefania at 101-103. 

Adoszam: 12255795-2-42

Adoigazgalasi Oszialy 4.
1438 BUDAPE.ST Pf.512 Telefonszam: (1} 467-7100 Fax: (I) 460-7727

Kerjiik, valaszlevdeben szivcskedjek iktatoszamunkra hivatkozni es adoazonosho szamai fcltumetni!



BUDAPEST Budapest Fova^os | Fcpolgarmester! H’vata’
Ado Foosztaiv

"JB Consulting Kft. cimen

Realtone Ingatlanforgalmazasi KFT

Tatabanya
Szent Borbas ut 29;A

2800

ugyniezc Makai Mariann

feiefon 4-36 j 411-70-27

ikiaibszani FPH001/27594-2/2021

hiv.szam 2147550462

adoszamla 108843442

adbszam 12255795-2-42

’^gy Adbigazolas

ADOIGAZOLAS

A rendelkezbsemre allo adatok alapjbn igazolom. hogy

Nev: Realtone Ingatlanforgalmazasi KFT
Cim: 1143 Budapest Stefania ut 101-103.
Adbszamla azonositb: 108843442

adozonak 2021.11.25 napjan nyilvantartott adotartozasa nines.

Az adbigazolas kiadasanak indoka: P^lyazat
A felhaszndlb szervezet neve Budapest VIII. ker. Jbzsefvarosi Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala

Az adbigazolas targyavai osszefuggo egyeb adat:
Az igazolas kiadasanak celja: Budapest VIII. Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenitese.

Az adbigazolast az adbzas rendjerbl szblb 2017 evi CL. torveny 126 § (1-2) bekezdbse. valaminl az adbigazgatasi 

eljaras reszletszabblyairbl szblb 465/2017. (XII.28.) szamu Korm rendelet 24. § (1-2) bekezdese alapjan adtam ki.

Budapest. 2021 november25

Dr. Szamadc Tamas 

fojegyzo megbizasabbL

Speier Katalin Orsolya

csoportvezetb

REAtTUNE Kft
1143 Budapest, Stefania ut 101-103.

Adoszdm: 12255795-2-42

!052 Shoes' Va-osisz?•! ■ | Leve'-tm ;364 4‘| Fco-rai; 20’3'63 Hst-ahos 20180522
rj,5S;5 Zsrj- 202’ ;: 25 '0 3?02 04a’ 1



JOZSEFVAROSI GAZDALKODAS1 KOZPONT ZRT. 
Helyiseggazdalkodasi Iroda

Ugyiratszam: HG/ - /2021

Ugyintezd: Nagy Andrea 
Teiefonszam: +361-314-1098

Email cim: helyiseg@jgk.hu

Targy: Nemleges (nullas) igazolas

NEMLEGES IGAZOLAS

A rendelkezesunkre allo dokumentuin(ok) alapjan igazoljuk, hogy a(z)

REALTON Ingatlanforgalmazasi KFT.

(kepviseli: Nagyova Eva)

Cegjegyzek: 01-09-346115 
Adoszam: 12255795-2-42 

KSH szam: 12255795-6810-113-01 
Szekhely: 1143 Budapest, Stefania ut 101-103.

2021. november 30. napjaig nyilvantartasunkban nem szerepel.

Ezen igazolast ugyfel kerelmere palyazati anyag melleklete felhasznalas celjara adtuk ki.

Az igazolas mas eijarasban nem hasznalhato fel.

Budapest, 2021. december 1.

dr. Guth Csongor 
irodavezetd

Nagy Andrea 
referens

Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. • Vagyongazdalkodasi Igazgatdsag ,/ /

! 08-: BucLipc:I. Or uu.) 8 • I defer;: 06 1 3:4 I • E-rra4 a I

jOzseWMos, /
REALTdNEKft

1143 Budapest, Stefania ut 101-103.

Adoszam: 1225,5725-2-42

mailto:helyiseg@jgk.hu
palis
Ceruza



BVDAPESI FOYARCS HU. KERVUT 

JOZSEFVAROSI POLGARMI5TERJ 
HP ATAL

KdLiSEGVUEM ES PENZVGY3 UGYO5ZIALY 

.Adougyi hcdn

Ugyiratszam: 14 27073-2 2021
Ugyimezb: Otvds Edit
Azonosiro: 100499

Targy: \emteges adoigazolas

REALTONE Ingatlanforgalmazasi Kh.
Budapest
Stefania ur 101-103
1143

NEMLEGES AD01GAZOLAS

Hatosagi bizonyitvany a Budapest Fovaros VIII. kertHec Jdzsefvarosi Onkormanyzat Adohatosaga altal 
nyilvamarton helyi adok. ado jellegii es egyeb kdtelezensegek. add modjara behajtando kbztartozasok 
megfizeteserol.
Az adozas rendjetol szdlo 2017. evi CL. tv. 126. §-a. valaminc az addigazgatasi eljaras leszletszabalyaitbl szolb 
465'2017. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdese es a 24. § (2) bekezdese enelmdben a mai napon fennalld 
allapotnak megfeleloen az alabbiakat igazoliuk

CegHev: REALTONE Ingatlanforgalmazasi Kft.
Adoszam: 12255795242

Szekhely: 1143 Budapest. Stefania ut 101-103.

alatti addalanynak a Budapest Fbvaios VHL kenilet Jdzsefvaiosi Onkormanyzat Adohardsag^nal helyi add. 
idegen helyi61 atjelenteu kbztartozas. gepjarmuadd vonatkozasaban adotanozasa nem all fenn.

Az addigazgatasi eljaras reszletszabalyab61 szolo 465'2017. (XII.28.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdese 
alapjan: ,.A nemleges addigazolas igazolja. bogy az adozonak az igazolas kiallitasanak napjan vagy az igazolas 
iranti kerelemben megjelbk napon az addhatdsagnal nyilvamarton tanozasa, valamtnt vegrehajtasra vagy 
visszatanasra atadott kbztartozasa nines."

Az adoigazolast az ngyfel keresere "Budapest VIII. Berkocsis mca 30. szam alani ingatlan elidegenitese’'- 
palyazat celjabdl 1 db eredeti peldanyban allitottuk ki.
Az igazolas mas eljaiasban nem hasznalhato fe!.
Az illerekekrdl szdlo tObbszdrdsen modosnou 1990. evi XCII1. tv. mellekletenek XXI. A hatdsagi bizonyitvany 
kiallitasa iranti eljaras illeteke cim 4. pontja enelmeben az adoigazolas illetekmemes.

Budapest, 2021.11.29.
di. Sajtos Csilla 

iegyzo neveben es megbizasaboh

Banha Tiborne 
iiodavezetd

Levelezesi cim: 1082 Budapest, Baross mca 63-67 Tel.: 459-2100
Honlap: www.jozsefvaros.hu E-mail: adougyQ'jozsefvaros.hu
KRID: 758882308

REALTONE Kft

..Zb 

20

1143 Budapest, Stefania uf 101-103.

Adoszam: 12255795-2-42

http://www.jozsefvaros.hu
jozsefvaros.hu
palis
Ceruza



Budapest Fo\ aros Vin. kerllei > 
JOZSEFVAROSl ONKORMANYZAT

POI.GARMESTERI Hl VAT A LA
i 
i

KOLTSEGVETESI ES PENZFGYl 
UGYOSZTALY

PENZLGYI ES SZAMVFI ELI IRODA

REALTON Ingatlanforgalmazasi Kft.
Farago Ilona
reszere

Budapest
Stefania ut 101-103.
1143

Iktatoszam: 03//^ V /2021.

Ugyintezo: Szep-Bereczki Melinda
Telefon: 06-1/459-2245
e-mai 1: bereczkim@j ozsefvaros.hu

Targv: Igazolas onkormanyzati palyazat benyujtasahoz

Tisztelt Farago Ilona!

Igazoljuk, hogy a REALTONE Ingatlanforgalmazasi Kft. (szekhely cime: 1143 Budapest, 
Stefania ut 101-103., adoszam: 12255795-2-42, cegjegyzekszam:01 09 346115) a vevo 
koveteles allomanyban nem szerepel, ezert kotelezettsege nem all fenn az Onkormanyzatunk 
fele.
Az igazolast onkormanyzati palyazat benyujtasahoz adorn ki Farago Ilona meghatalmazott 
reszere.

Budapest, 2021. november 30.

Udvozlettel

Tiszai Arpad __

KOltsegyetesi es Penzugyi 

Ugyosztalyvezetd

REMT0NE Kft 
043 Budapest, Scania ut 101-103. 

Acfoszam; <2255795-2-42

IS! 1082 Budapest, Baross u. 63-67. S 459-2100 
www.jozsefvaros.hu

ozsefvaros.hu
http://www.jozsefvaros.hu
palis
Ceruza



6. szamu melleklet

„Budapest VIIL keriikt, Berkocsis utca 30. szam aiatti ingatlan elidegemtese - palyazat”

NYILATKOZAT 
penziigyi alkalmassagrol

Ahilirott Nagyova Eva (nev) mint a REALTONE Ingatlanforgalmazasi Korlatolt Feleldssegu 

Tarsasag (tarsasag neve) vezetd tisztsegviseldje, kijelentem. hogy a palyazat targyat kepezo 

ingatlan vetelaranak megfizetesere kepes vagyok, a sziikseges anyagi eszkozok 

rendelkezesemre allnak.

A szamlavezetd banknal az ehnult 1 evben sorban alias nem volt, amelyeket az alabbi 
okiratokkal igazolok:

1. Banki igazolas ajanlati biztositek atutalas teljesiteserol

2. Banki nemleges igazolas - sorban allo tetel nem fordult eld

Budapest, 2021. december 1.

palyazd alafr^sa/cegszerii alairas

REALTONE Kft
043 Budapest, Stefania ut 101-103. 

Adoszam: 12255795-2-42



Igazolas azonosfto : 130 AOFZVA-2 02 112 0 1- C 02

REALTONE INGATLANFORGAI24AZASI KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG 
H - 1143 BUDAPEST STEFANIA UT 101-103.

B AN KIN F ORMAC10

Ezutcn igazoljuk, hogy Ugyfelunk

REALTONE INGATLANFORGALMAZASI KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG
(H - 1143 BUDAPEST STEFANIA UT 101-103., ) (tovabbiakban: Ugyfel), az alabbi
szamlaszamo(ko)n vezet szamla(ka)t a Raiffeisen Bank Zrt.-nel (1133 Budapest, Vaci tit 
116-118.):

Szamlaszam
HU39-12011148-01746326-00100008
HU18-12011148-01746326-00200005

Nev
REALTONE KFT.
REALTONE KFT.

Dev
HUF
EUR

Nyitas 
2020.11.06 
2020.11.06

Az Ugyfel Bankunknal vezetett 
kiadasaig nem fordult elo sorban

szamlaj&n(szamlain) 
allo tetel.

2020.12.01-6ta a jelen igazolas

Jelen igazolast Ugyfel kifejezett keresere es hozzajarulasaval allitottuk ki. Jelen 
igazolas Bankunk reszerol semmilyen kotelezettsegvallalast nem jelent.

Ezen informacio az Ugyfel keresere, kizarolag tajekoztato jelleggel kerul kiadasra es 
tartalma nem szolgalhat alapul a Bankkal szembeni barmifele igeny ervenyesitesenek.

Budapest

1

Nev . . :.............................................

Agoston Nikolett 
jelzalog szak^nd

Beosztas:.............................................

2021.12.01 10:40:04

z. .

Raiffeisen Bankfzy;.

.............. Nev . . :..............................................................

Piiskiis Andrea

.............. Beosztas: . "."’.A ( . . ‘ 1. ............................

? - / A

/ ^-7
. rWL /

/RM] /

REAttfONE Kft 

1143 Budapest, Stefania ut 101-103. 

Adoszam: 12255795-2-42

a



7. szamu melleklet

„Budapest VUL kerulet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan didegenstese - palyazat”

NYILATKOZAT 
a kezbesites helyerol es bankszamlaszamrol

Alulirott Nagyova Eva /nev/ mint a RE ALTONE Ingatlanforgalmazasi Korlatolt Felelossegu 
Tarsasag (tarsasag neve) vezetd tisztsegviseloje kerem. hogy a Palyazattal kapcsolatos 
mindennemu nyilatkozatot. felhivast. ertesitest, vagy mas informaciot, valamint a Palyazattal 
kapcsolatos esetleges jogvitaban minden ertesitest, idezest es birbsagi hatarozatot, stb. az alabbi 
cimre kerem postazni:

Cimzett: REALTONE Ingatlanforgalmazasi Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Cim: 1143 Budapest Stefania ut 101-103

Amennyiben az altalam a fentiekben megjelolt cimzett a fenti cimen az iratot nem veszi at, 
ennek kovetkezmenyeit a gazdasagi tarsasag vallalja. Tudomasul veszem, hogy amennyiben a 
cimzett a fenti cimen az ertesitest nem veszi at. az ertesites a postara adast kovetd 5. 
munkanapon kezbesitettnek mindsiil.

A palyazati felhivas visszavonasa eseten a Kiird a dokumentacid megvasarlasara forditott 
osszeget kerem az alabbi bankszamlaszamra visszautalni:

Bankszamlavezetd penzintezet: Raiffeisen Bank Rt.

Bankszamlaszam:12011148-01746326-00100008

Bankszamlaval rendelkezni jogosult: REALTONE Ingatlanforgalmazasi Korlatolt Felelossegu 
Tarsasag, szekhely: 1143 Budapest Stefania ut 101-103
(nev, lakcim vagy szekhely)

Budapest. 2021. december 1.

palyazd alairaSa/cegszeru alairas

REALTONE Kft 
1143 Budapest, Stefania ut 101-103. 

Adoszam: 12255795-2-42



8. szamu melleklet

^Budapest VII]. kerulet, Berkocsis utca 30. szain alatti ingatlan elidegenitese - palyazat”

NYILATKOZAT

Alulirott kijelentem, hogy cegunk a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § 
(1) bekezdes 1. pontja szerinti

a.) atlalhato szervezetnek mindsul.

b.) nem mindsul atlalhato szervezetnek.

(a megfelelo szoveg alahuzando)

A jelen nyilatkozatomat a szervezet vezetd tisztsegviseldjekent buntetojogi felelossegem teljes 
tudataban teszem.

Budapest, 2021 .december 1.

palyazo alair^sa^cegszeru alairas

REALTONE Kft 
1143 Budapest, Stefania dt 101-103. 

Adoszam: 12255795-2-42

^.5



9. szamu meHeklet

„Budapcst Vil I. keruiet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenitese - pahazat”

NYILATKOZAT 
a palyazaton meghirdetett ingatlan megtekinteserol, allapotanak megismereserol

Aluhrott a palyazaton meghirdetett Budapest VIIL keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti 
ingatlant eldzetesen egyeztetett idopontban megneztem. az allapotat es arra vonalkozo muszaki 
tajekoztatast megismertem.

Budapest, 2021. december 1.

/

palyazd 'a'lairasa/cegszeru alairas

REALTONE Kft
1143 Budapest, Stefania ut 101-103.

Addszam; 12255795-2-42



10. szamu melleklet

ADASVETELIELOSZERZODES

amely letrejott egyreszrol

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat (szekhelye: 1082 Budapest, Baross u. 
63-67., adoszama: 15735715-2-42, KSH-szama: 157357'15-8411-321-01, kepviseli: Piko Andras 
polgarmester), mint eladd meghatalmazasabol es megbizdsabol eljard Jdzsefvarosi Gazdalkodasi 
Kozpont Zrt. (szdkhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., adoszama: 25292499-2-42, cegjegyzek 
szama: 01-10-048457; KSH szama: 25292499-6832-114-01, kepviseli: Kovacs Otto igazgatdsagi 
elnok), mint eladd (tovabbiakban: eladd) 

masreszrol
..... (szekhelye: .............: cegjegyzekszama: ..... ; adoszama: ..................; statisztikai szamjele: 
kepviseli:.............), mint vevo (tovabbiakban: vevo) 

kozott az alulirott napon es helyen, az alabbi feltetelekkel:

1.

Elozmenyek

1.1 . Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es 
Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga .../202I. (.) szamu hatarozata alapjan ketfordulds,
nyilvanos palyazatot fit ki Budapest VIII. kerulel, 34792 hrsz.-u, tenneszetben Berkocsis utca 30. 
szam alatt talalhatd, kivett lakohaz, udvar megnevezesii ingatlan ertekesitesere.

1.2 A palyazat nyerlese a Budapest Fovaros VIII. kerulel Jdzsefvarosi Onkormanyzat Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga ..../2021. (.) szamu hatarozata
szerint vevo lett. Vevo palyazataban az ingatlan teriileten talalhatd felepitmeny elbontasat, majd az 
ingatlan beepitesel vallalta.

1.3 A felek rdgzitik, hogy a palyazati kihas a jelen eloszerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezi. Felek 
jelen megallapodas alairasaval kotelezettseget vallalnak az eloszerzodes (illetve annak esetleges 
modositasai) alapjan az adasveteli szerzodes megkotesere a Ptk. 6:73. §- aban foglalt feltelelek 
szerint azzal, hogy az adasveteli szerzodes megkoteset a Ptk. 6:73. § (3) bekezdeseben meghatarozott 
feltelelek teljesiilese eseten tagadhatjak meg.

2.

A szerzodes targyat kepzd ingatlan adatai

Cime:
Helyrajzi szama:

Budapest V1U. keriilet, Berkocsis utca 30. 
34792
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Megnevezese:
Termerteke:
Kozinu ellatottsaga:

Terhei:

kiveil lakohaz, udvar
565 nr
dsszkbzmuves

az ingatlan jelenleg tobb berieti joggal terhelt: a 
Magyar Allamnak elovasarlasi joga van: 1-4+11 m2 
nagysagu teruletre vonatkozoan az ELMU Halozati 
Kft. javara vezetekjog van bejegyezve az ingatlan- 
nyilvantartasban, az ingatlan egyebekben per-, 
teher- es igenymentes.

3.

Jognyilatkozat

3.1. Elado tulajdonat kepezi 1/1 aranyban a Budapest, 34792 hrsz.-u, termeszetben a Budapest VIII. 
keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatt taialhato ingatlan.

3.2. Elado tajekoztatja Vevot. hogy az epuletben 18 db lakas taialhato. amelybol 7 db lakas berld altal 
lakott es 3 db lakasban jogcim nelkuli hasznald van. 4 db helyiseg taialhato, ebbol 4 db helyiseg 
ures.

3.3. Elado tajekoztatja a Vevot, hogy a nemzeti vagyonrbl szolo 2011. CXCVI torveny 14. § (2) 
bekezdese alapjan a Magyar Allamot minden mas elovasarlasi jogjogosultat megelozo elovasarlasi 
jog illeti meg. Az elovasarlasi jog gyakorlasara a Magyar Allam reszere fennalld hatarido az 
elovasarlasi jog gyakorlasara felhivd ertesites postara adasanak napjatdl szamitott 35 nap.

4.

Jog- 6s kellekszavatossag

4.1. Elado el kivanja adni vevonek. vevo pedig meg kivanja venni eladdtdl teljes tulajdonjoggal, 
dsszes tartozekaival, szavatossag terhe mellett. vetel jogcimen az 1.) pontban irt ingatlant a jelen 
okiratban irt feltetelekkel.

4.2. Az adasveteli szerzodes megkotesenek hatarideje a lakasokra vonatkozoan kotott valamennyi 
berleti szerzodes megszunteteset kbvetoen. az utolso berleti szerzodes megszunteteserol szolo 
eladdi ertesites kezhezveteletol szamitott 30 munkanap.

4.3. Vevo az ingatlan teriileten taialhato felepitmenyek elbontasat, majd az ingatlan beepiteset 
vallaha.

4.4. Elado vallalja. hogy az ingatlan kiiiriteset jelen adasveteli eloszerzodes alairasatol szamitott 24 
naptari honapon beliil. azaz legkesbbb ........... napjaig vegrehajtja. Amennyiben a vallalt
hataridnn beliil az ingatlan kiiiritese nem megy vegbe. emiah pedig a birtokbaadas nem tortenik 
meg. akkor az Onkormanyzat. az epiilet kiiiritese megkezdese napjat megelozo honapra eloirt. 
lakasok berleti dijabdl szannazd berleti dij bevetel 1/30-ad reszenek megfeleld bsszegu napi 
kbtbeil fizet Vevonek. amennyiben az Onkormanyzat erdekein kiviil fehnerulo ok miatt nem 
tarthato az ingatlan atadasara kijelolt hatarido. kotber fizetesi kotelezettseg nem ketetkezik.

REALrtWE Kft
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Az ingatlan veielara, a vetelar megfizetese

5.1. A vetelar........................Ft, azaz...................... forint, mely a vevo altal a palyazati eljaras soran
ajanlotl vetelar. A vetelarat vevo az alabbiak szerint fizeti meg elado reszere:
A vevo palyazatanak benyujtasakor megfizetett az elado szamlajara.................Ft, azaz.................. 
forintot ajanlati biztositek cimen. A szerzodo felek ugy rendelkeznek, hogy a befizetett ajanlati 
biztositekbol..................................Ft osszeget foglalonak fogadnak el (,,Foglalo''), a fennmarado
 -Ft, azaz .................................................... -Ft vetelarreszlet. Ezen feliil vevo 
megfizetett................... Ft vetelar eloleget. A foglalo es a vetelar reszlet osszegenek atvetelet elado
jelen szerzodes alairasaval elismeri es nyugtazza.

5.2. A vetelarbol fennmarado...................... Ft-ot, azaz.........................forintot vevo a veglegesadasveteli
szerzodes megkoteset kovetden teljesiti a kovetkezok szerint.

a.) egy osszegben torteno fizetes eseten az adasveteli szerzodes megkoteset koveto 60 naptari napon 
belli] vevo kbteles a vetelarbol fennmarado......................Ft, azaz................................. forint osszeget
megfizetni elado reszere. Elado a vetelar hatralek osszegerol a bankszamlajan toilent jovairas napjaval, 
mint teljesitesi nappa 1 koteles szamlat kiallitani Vevo reszere. Tovabba elado a birtokatruhazas napjaval, 
mint teljesitesi nappai koteles vegszamlat kiallitani Vevo reszere.

b.) banki hitel felhasznalasa eseten az adasveteli szerzodes megkoteset koveto 60 naptari napon Vevo 
megfizeti Elado reszere az ingatlan vetelaranak 50 %-at, ........................ Ft-ot, azaz..............................
forintot, amelybe a foglalo es az elso vetelarreszlet osszeget beszamitjak, a fennmarado vetelarat, 
....................... Ft-ot, azaz..............................forintot Vevo banki hitel felhasznalasaval fizeti meg elado 
reszere, az Elado .... altal vezetett........................szamu bankszamlajara azeldvasarlasi jogrol lemondo
nyilatkozatok vagy az eldvasarlasi jog gyakorlasara vonatkozd hatarido eredmenytelen elteltere 
vonatkozo eladoi ertesites vevo reszere toilent sikeres kezbesiteset koveto 45 munkanapon beliil.

6.

Beepitesi kotelezettseg

6.1. A vevo vallalja, hogy az ingatlanokat a Jozsefvaros Keriileti Epitesi Szabalyzatarol szolo 66/2007. 
(XII. 12.) onkormanyzati rendelet (JOKESZ) elotrasainak megfeleloen beepiti. Vevo beepitesi 
kotelezettsegnek az alabbiak szerint tesz eleget:

a) az ingallanon talalhato epuletet elbontja, az ingatlan birtokbaadasatol szamitott 2 even beliil jogerds 
epitesi engedelyt szerez es

b) az ingatlan birtokbaadasatol szamitott 5 even beliil jogerds hasznalatbaveteli engedelyt szerez.

c) a foldszinti utcafronton legalabb 1 db kereskedelmi celra szolgalo helyiseget alakit ki.

A kozmufejlesztessel kapcsolatos bsszes kdltseg (pl. fejlesztesi hozzajarulas, tervezes. stb.) a vevot 
terheli.

A beepites szazalek, epitmenymagassag, szinlszam, szintterulet, stb. tekinteteben az Orszagos 
Telepiilesrendezesi es Epitesi Kbvetelnienyekrol (OTEK) szolo 253/1997. (X1L 20.) 
Kormanyrendelet, az 5/2015. (II. 16.) Fov. KGY. rendelet (BFRSZ^es Jozsefvaros Keriileti Epitesi 
Szabalyzatarol szolo 66/2007. (XII. 12.) onkormanyzati rendelet (JOKESZ) eldirasai az iranyadok.

7. /

A szerzodesben vallalt kotelezettsegek nem teljesitesenek, illetve kesedehncs teljesitesenek-4 
jogkovetkeznienyei M

REALTbNE Kft
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7.1. A beepitesi kotelezettseg nem tcljesftese, illetvc kesedehnes teljesitese eseten alkahnazhato 
jogkovetkezmenyek:

7.1.2. Kesedelmi kotber

Ha a vevo a 6.1. pontban meghatarozott valamely kotelezettsegevel neki felrohatd okbol 
kesedelembe esik, kesedelmi kotbert koteles fizetni az eladonak.

A kesedelmi kotber mcrteke:
- A jogeros epitesi engedely megszerzesenek 60 napot meghalado kesedelme eseten a kotber 

osszege 15.000.000,- Ft;
- A jogeros hasznalatbaveteli engedely megszerzesenek 60 napot meghalado kesedelme 

eseten a kotber osszege 7.500.000,- Ft.

Felek rbgzitik, hogy 61 napot meghalado kesedelem eseten. vevo a kesedelmes teljesitesre 
tekintettel tovabbi 30.000,- Ft/nap kotber megfizetesere koteles a szerzodesszerii teljesitesig.

Vevo kijelenti. hogy a jelen pontban meghatarozott kotber bsszeget nem tekinti eltulzottnak.

7.2. Vevo a kesedelmi kotber teljesitesehez banki garanciaszerzodes megkotesevel/ kbzjegyzdi letetbe 
helyezessel (a tovabbiakban: garanciaszerzodes) biztositando garanciaszerzodes nyujtasi 
kbtelezettsege van, mely garanciaszerzodes! az adasveteli szerzbdes alairasaval egyidejiileg koteles 
Eladd reszere atadni.

A garanciaszerzodes osszege a jogeros epitesi engedely megszerzesere a 6.1. pent szerint 
rendelkezesre allo hataridd elteltet koveto. 60 napot meghalado kesedelem eseten 15.000.000.- Ft, 
a jogeros hasznalatbaveteli engedely megszerzesere a 6.1. pont szerinti rendelkezesre allo hataridd 
elteltet koveto, 60 napot meghalado kesedelem eseten 7.500.000.- Ft. A garanciaszerzodes az elado 
javara lehivasra/atutalasra keriil a jelen szerzodesben meghatarozott kesedelem eseten. A 
garanciaszerzodesben foglaltak 60 napnal kevesebb kesedelem eseten idoaranyosan 
ervenyesithetok. Felek rbgzitik, hogy csak olyan garancia fogadhato el, amelyek alapjan eladd 
egyoldalu tajekoztato nyilatkozataval a bank/kdzjegyzd atutalja ajelen szerzodesben meghatarozott 
kesedelmi kotber osszeget az eladonak. mindenfele egyeb feltetel nelkul.

8.

Az ingatlan birtokanak atruhazasa

8.1. Eladd az ingatlan kiuriteset kbvetben. az adasveteli szerzodesben meghatarozott idopontban adja 
birtokba az ingathmt, bsszes ingdsagaitdl kiiiritve, a kulcsok atadasaval. Eddig az idopontig az 
ingatlannal kapcsolatban felmerulb valamennyi kbltseg az eladot. ettdl az idoponttol kezdodoen 
pedig vevot terheli.

9.

Egyeb rendelkez6sek

9.1. Az elado Magyarorszag tbrvenyei szerint rnukodo helyi onkormanyzat.

Vevo kepviseloje kijelenti, hogy Magyarorszagon bejegyzett gazdasagi tarsasag, ug^letkotesi es 
ingatlanszerzesi kepessege korlatozva nines, kijelenti tovabba, hogy a nemzeti vagydnAjl sZdkr 
2011. evi CXCVI. torveny 3. § (I) bekezdes 1. pontja alapjan atlathatb szervezet. U H—i- /
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9.3. Felek a Polgari Torvenykonyv 6:98. § (2) bekezdes alapjan kizarjak mind elado, mind vevb 
fehund ertekaranytalansagon alapuld esetleges megtamadasi jogat.

9.4. Eljaro ugyved tajekoztatja feleket, hogy a penzmosas es a terrorizmus fmanszirozasa 
megeldzeserol es megakadaiyozasardl szolo 2017. evi Lill, torveny rendelkezesei szerint 
azonositasi kbtelezettseg terheli felek adatai vonatkozasaban. Felek kijelentik. hogy adataik a 
szerzodesben helyesen keriiltek rbgzitesre az altaluk bemutatott szemeiyi azonositd okmanyok 
alapjan.

Felek jelen szerzodes alairasaval feltetlen es visszavonhatatlan hozzajarulasukat adjak ahhoz, 
hogy eljaro ugyved okirataikrol fenymasolatot keszitsen, es azokban rogzitett adataikat a 
szerzodessel egyiitt kezelje.

9.5. Felek tudomasul veszik eljaro ugyved tajekozlatasat, amely szerint adataikat az informacids 
dnrendelkezesi jogrol es az informacids szabads^grol szolo 2011. evi CXI1. torveny 
rendelkezesei szerint kizardlag jelen szerzodeshez kapcsolodo megbizas, illetve a 
jogszabalyokban meghatarozott kotelezettsege teljesitese erdekeben kezelheti.

Felek kijelentik, hogy jelen jogiigylel nem utkozik a penzmosas es a terrorizmus fmanszirozasa 
megeldzeserol es megakadaiyozasardl szdld 2017. evi Lill, torvenybe.

A szerzbdb felek szerzodest alaird kepviseloi kijelentik, hogy az adasveteli eloszerzbdes 
megkotesere es alairasara a sziikseges felhatalmazasokkal rendelkeznek.

9.6. Jelen szerzodes a Ptk. es a vonatkozd egyeb jogszabalyok rendelkezesei megfelelden iranyadoak.

9.7. A felek kbzdtt a szerzodes eldtt letrejdtt szobeli vagy irasbeli megallapodas hatalyat veszti. A 
szerzodes mddositasa kizardlag irasban tortenhet.

A szerzodes egyes rendelkezeseinek esetleges ervenytelensege nem jelenti automatikusan a 
szerzodes egeszenek ervenytelenseget. Ilyen esetben a felek kbtelesek az ervenytelen 
rendelkezest iigyleti akaratuknak es a szerzodeskbteskor fennallo celjuknak leginkabb megfeleld 
rendelkezessel helyettesiteni.

9.8. A szerzodo felek jelen Szerzodes elkeszitesevel es ellenjegyzesevel, valamint az illetekes 
fbldhivatal elotti kepviselettel ......... iigyvedet .......................... bizzak meg, es
meghatalmazzak az illetekes fbldhivatal elotti eljarasra is. Ellenjegyzd ugyved a meghatalmazast 
elfogadja.

Felek ajelen okiratot elolvastak, megertettek, es mint akaratukkal mindenben egyezot, helyben hagydlag 
alairjak.

Budapest, 20......................

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi 
Onkormanyzat elado mcgbizasabdl eljaro 
Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

kepviseli: Kovacs Otto

igazgatosagi elnok 
Elado

Vevo I -hi.. /

1143 Bu£apest:$f/anio ut 101-103.
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Jeien okiratot ... (.............. ) budapesti Ugyved kesziietteni es ellenjegyzem. Budapest. 20......

okiratkeszito ugyved

KASZ szani:
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11. szamu melleklet
,,Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenftese - palyazat”

Adasveteli eloszerzodest erinto mddositasi javaslatok es nyilatkozat

Alulirott Nagyova Eva (nev) mint a REAL-TONE Ingatlanforgalmazasi Korlatolt Feleldssegu 
Tarsasag (tarsasag neve) vezetd tisztsegviseldje jelen palyazatban talalhato adasveteli 
eldszerzbdeshez /az alabbi mddositasi javaslatokat teszem / nem teszek mddositasi javaslatot*

1.
Vevb az adasveteli eloszerzodes 4.3 pontja helyett az alabbi szbveget javasolja. illelve 
ezen mddositassal kivan palyazni:

4.3 Vevb fennlanja maganak a jogot, bogy az ingallanon talalhaio felepiimenyek miiszaki 
allapotat sajat maga merje tel es azt koveioen dontson a felepitmenyek sorsardl. Ennek 
fenyeben Vevo vallalja. hogy amennyiben vevb megitelese szerint is az ingallanon 
talalhato felepitmenyek bontasa szukseges, akkor a felepitmenyeket sajat kbltsegcn 
elbontja, illelve elbontatja, tovabba az ingatlant beepiti. Amennyiben vevb megitelese 
szerint az ingallanon talalhato felepitmenyek bontasa nem szukseges, akkor a 
felepitmenyeket sajat kbltsegen fehijitja es/vagy atepiti.

Alulirott Nagyova Eva (nev) mint a REALTONE Ingatlanforgalmazasi Korlatolt Felelossegu 
Tarsasag (tarsasag neve) vezetd tisztsegviseldje nyilatkozom, hogy palyazati felhivas 
mellekletet kepezb adasveteli eloszerzodes tervezetekkel kapcsolatos eszrevetelek, mddositasi 
vagy kiegeszitesre iranyuld javaslatok kiiro altali elutasitasa eseten is fenntartom ajanlatomat.

Budapest. 2021. december 1.

palyazd alamisa/cegszeru alairas

REALTONE Kft 
1143 Budapest, Stefania uf 1OMO3. 
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