
Jogi elemzés és szakvéleménv

a Budąpest Főváros WII. kerület Józsęfvárosi onkormárylzat és a Georosco
Hotel ldeeenforgąlmi Kft., vąląmint a Józsefvárosi Egészséglúzpont
Ingątląąfe.ilesztő és Ingątląnhasznosító KÍt. kozott megkötni tervezett,
,,Meqállapodás ingatlan ądásvételérőI és ingątlanok cseréjéről szóló
előszeľződés, valunint bérleti szeľződés lcozos megeTlezéssel történő
megszüntetéséről és a .felek közotti elszámoląsról,, cím{j dokumentummal
kąpcsolatbąn.

Rövidítések:
- JEK Kft ....Józsefuárosi Egészségközpont Kft.
- Georosco Kft. .Geoľosco Hotel ldegenforgalmi Ingatlanfejlesztő és

Ingatl anhaszrro sító Korláto lt Felel ős sé giĺ Társ aság
- onkormányzat........Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi

ont ormźnyzat
- Felek'.....Megállapodásban részesek (Geoľosco Kft., JEK Kft.,

onkormányzat)
- Mególlapodás/Tervezet,.....Megállapodás ingatlan adásvételéľől és

ingatlanok cseréjérőI szőIő előszerződés, valamint bérleti szeruődés kizös
megęgyezéssel töľténő megszüntetéséľől és a felek közötti elszĺímolásról

1.) Az előzménvek ľövĺd. vázlatos łisszefoelaĺása és ioeĺ éľtékeiése

Az Onkormányzat 2006. május hónapban egészségügyi ingattanfejlesztési
progľam megvalósítása céljából ptĺ|ytnatot íľt ki, melynek nyerteseként a
Képviselő-testĹilet a Georosco Kft..t jelĺilte meg. Ennek eredményeképpen, a
nyeľtes pźllyázat a|apjźn a Geoľosco Kft. és az onkormányzat 2006. szeptembeľ
29.én e|őszerzodést kötött egymással. Az előszerzódés tarta|mált tekintve
ingatlanok adásvételére és cseľejéľe iľányuló komplex megállapodásnak
tekinthető. Lényege szerint: a Georosco Kft. adásvétel útján, az előzetesen
beszetzett szakvélemény alapján meghatározott vételáron megszerzi a 1085
Budapest, Rökk Szilárd utca 4. szám a|atti (kiiiľített) ingatlan tulajdonjogät. A
Georosco Kft. a megszerzett ingatlanon lévő felépítményt lebonda, annak
helyén pedig 5 szintes, az előszerződés źůtal rogzített műszaki és egyéb
feltételek szerinti egészségcentrumot is magában foglaló új felépítményt létesít.
Az e|őszerződés szerint az egészségcentrum az épu|et foldszinti, első és második
szintjein létestilt volna, míg a haľmadik, negyedik és ötödik szinteken a
Georosco Kft. a sajétt tiżleti elképzelései szerinti ingatlanrészeket alakított volna
ki. Az újonnan kialakított éptilet egészségcentrumot magában foglaló részének
tulajdonjogált en, kcivetően a Geoľosco Kft. _ csere keretében _ a ĺ088 Budapest,
Trefoľt utca 3.5. azálm a|attí ingatlan fejében az onkormányzatraruházta volna.
Az elíőszerződés alapján a jövőben megkĺĺtendő csereszeződéssel érintett
ingatlanok értékét az e|őszerződés előľe rogzítette oly módon, hogy a Trefoĺt
utcai ingatlan piaci forgalmi éÍtékét szakvélemény a|ap1án źilapítottĺík meg a
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felek, míg a megvalósítandó egészségcęntrum tekintetében (terrilet, műszaki
tartalom, felszereltség, egyéb paraméterek alapján) előre meghatáľozott
me gval ós ításilb eruházási éľték képezte a cs erealap ot.

Az így létrejött dokumentumok alapján jogi értelemben az a|ábbiak szeľint
összefoglalható jogi he|yzet á||t elő: Az Önkormtnyzat szeľződéses
kötelezettséget váLla|t arra, hogy adásvétel űtján átruhtnza a Rökk Sziláľd utcai
ingatlan tulajdonjo gát a Georosco Kft.-re, amely 2010. ťebruár 10.én megtörtént
(l09.000.000.-Ft vétęlár mellett). Az onkormányzatnak kötelezettsége
kęletkezett továbbá aľra vonatkozőan, hogy a Trefoľt utcai ingatlan tulajdonjog7t
- csereszęrződés megkotésę révén - átruházza a Georosco Kft.-re az áLtá|a
felépített és megvalósított egészségcentľum tulajdonjo gának fejében az előre
meghatározott ęlszćĺmoIźlsi ręndszęr szerint. Ennek megfólelo.n u G.o.osco Kft.
ęIőszeruődésből fakadó kötelezettsége a Rökk szilaro utcai ingatlanon
egészségcentrum felépítése és a tulajdon átľuházźsa.

Ezt kovetőęn az oĺkormányzat érdekkörében felmeľült okb ő|, a Képviselő-
testülęt vonatkoző hatćłrozatai a|apjźn a Felek több ízben is módosítómák az
ęIőszeruődést. Első ízbęn a Budapest VIII. kęľület, Bacsó Béla utca 17. szám
a|atti ingatlarva keriilt át a megvalósítandó projekt helyszíne, mégpedig az
eredeti e|őszeruődésbęn foglalt fęltételekhez képest merőben új kän.epcio
mellett, második ízbęĺ azonban_ újabb helyszínv á|toztatźĺs után (Bůdapest VIil.
keľület, Auróra utca 20-28.) _ ismét az eredeti, előszerződésben follalt jogi
konstrukciőra tértek źlt a fęlęk (képviselő-testülęti döntés 2O0g. április zi-eÁ,
ęlőszerződés közös megęgyęzéssel töľtént módosítása 2009. december 2|-én
történt).

Megállapítható tehät, hogy a Felek között jelenleg érvényes és hatályb an Iévő
előszerződéses jogviszony á|I fenn, amelyből fakadóan a Feleket kolcsĺinösen
jogok illetik és kötelezettségek terhelik. A Georosco Kft. az őt terhelő és
teljesíthető kötelezettségeit teljesítette, az Orkormányzat azonban nem. Az
előszerződésből folyó - a .pacta sunt servanda [a megáIlapodásokat be kell
tartani] elve alapján _ az onkoľmányzat teljesítendo tóteleżefisége az vo|na,
hogy az előszerzíőđés utolsó módosítása szerinti helyszínen (Auróra utcai
ingatlan) lehetővé tegye, hogy a Georosco Kft. az épíikezést měgkezdje és a
szőban forgó egészségcentrumot !étrehozza, majd _ 

",énfeltétet 
męvalósulását

kĺivetően _ csereszerzőđést kössön az ,űjonnan felépített ingatlan és a Trefort
utcai ingatlan vonatkozásában.

Az e(őszerződéssel szoros ttrgyi és jogi összefüggést mutat a Felek között 2010.
május 25. napJź.ľrl me.gkötĺitt, a Trefon utcai ingatĘarua vonatkoző bérleti
szerződés, melyet az onkoľmányzat a 2009. szeptemberében kiíĺt nyilvános
pá|yázat nyeľtesével, a Geoľosco Kft..vel kötött meg. A két jogviszony szoros
ĺisszefüggését nem csupán az adja, hogy az e|őszerződésseĹ érinteťt egyik
ingatlan azonos a bérleti szerzóđés tárgyźú képező ingatlannal, hanem a Felek
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béľlęti szerzőďéshez kapcsolódo mcigottes cé|ja, amely aZ előszeľzőcléslren
foglaltakra tękintęttel értelmęzhetó. A pźiyázatra a mellőzhetetlen jogszabá|yi
kötelezettség miatt kęľĺ'ilt sor' de mindkét fél érdekét szolgálta. Az,
onkormányzat a hasznosítással nem elsősorban béľleti díj bevételhez kívánt
jutni, hanem a bérleti jogviszony létesítésének célja _ báľki lett volna is a béľlő _
az akkor nagyobb részt haszná|aton kívüli Tręfort utcai ingatlan átlagának
megóvása, őrzése, az iďó múlásával szükségszeriĺen együtt järő á||agronrlás
megá'|Iítźlsa. Tekintęttel ugyanis arra,hogy az e|őszerződésben a cserével érintett
ingatlanok éĺtékét előľe rögzítették, a szerződő felek éftelemszenĺ éľdekében
állt, hogy a szőban foľgó ingatlan, mint az elószerződés alapján megkötendő
cseteszerződés tárgytlnak az értéke konstans maradjon. F.igyelemmel továbbá
arca, hogy a Georosco Kft. -nek az e|őszerződés alapján dologi váľománya volt
aZ ingatlanľa, éľdekében á|It az ingatlan biľtoktását tehętővé tęvő béľleti
jogviszoný létesíteni, íey biztosítva a jövőbeli tulajdonszęrzésé,lrek táľgyát
képező ingatlan éľtékérrek megőrzését.
/A bérleti jogviszony tartama a|att a Georosco Kft. által eszközölt ľáľordításokat,
illetőleg a bérleti díj megfizetésével kapcsolatos kéľdéseket az állásfoglalás
később részletesę n tár gy alj a, /

Vitás ioei helyzet kialakulása

Az ęIĺśszerződés második módosítása és az ahhoz kapcsolódó koncepcióváltás (a
helyszín Bacsó Béla utcai ingatlanra va|ő źlthe|yezésével, a szabad piacon
hasznosítható többletkapacitás Iétręhozása és befektetői tőkebevonás)
végrehajtására az onkormźnyzat és a Geoľosco Kft. Iétręhoztźtk a JEK Kft-t. A
JEK Kft. keretei között a projekt azonban nem kezdődött ffi€g, előkészĹiletei
abba maľadtak. A cég létrejötténęk körülményeit, tulajdonosi szeľkezetének
vtitozását, a tulajdonos tag céggel kapcsolatos kiadásait, illetőleg a cég
vagyonát a megállapodás tewezete bemutatja. Rögzíthető, hogy azok a
kiadások, melyek a Gerosco Kft.-nél a projekt etindítása és megvalósítása miatt
felmeľültek, nem maradhatnak ki a Felek kapcsolatźt|ezárő megállapodásból.

Az onkormányzat időközben Európai Uniós ťtnanszírozás mellett megkezdte az
Auľóra utcai szakręndelő felt$ításfuďbővítésére/korszerűsítéséľe irányuló
beruházás megvalósítását, a folyamat ismeľeteink szerint avégéhezkoze|edik. A
jelen szakvéleménynek nem tárgya sem egy' máľ megkötött, sem pedig a
jövőben megkĺitendő szerződés mögött hiruődő önkormányzati éľdekek
méľlegelése, azt azonban rogzíteni kell, hogy az e|'őszęrződés tárgyźú képező
E,gésnjgyi Intézményfej lesztési Program megvalósítása _ tękintettel a fenti,,EfJ-
s bęruhá,zásÍa,' - időkĺizben okafogyottá vźl|t az onkormányzat részérőI.

Tény az, hogy az onkoľmányzat az előszeľződésbő!, folyó kötelezettségének a
Gęorosco Kft. felhívása ellenére nem tett eleget. Nem tette lehetővé, hogy a
Geoľosco Kft.. az Auróľa utcai ingatlanon saját foľľásból megépítse azt a
cseľealapot amit a Trefort utcai ingatlanéľt szolgáltathatna. A Trefoľt utcai
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íngatlarca kötött bérleti szerződés osszefuggéseiből kĺĺvętkeztethetőęn eľedet i l eg
2 évęs megvalósulási időszakkal kalkulált hatályos ingatlan cserę eLőszerzódés a
mai napig nem ment teljesedésbe, és a bérleti jogviszony a mai napig fennáll.

A fenti kiinduló ténybeli és jogi helyzet 2014. év végén (a Felek közötti
hivatalos levelezés által is dokumenttůtan) egyre élesebb jogvitát generált. A
Georosco Kft.. az onkormányzathoz intézett utolsó (2015. május) levelében máľ
egyéĺtelmĺĺen és kategorikusan felhívta a szerződésszegés tényére a figyelrnet,
egyúttal felszólította az onkormányzatot a vitás helyzet végleges ľendezésérę. A
Georosco Kft. a levélbęn tételesen felsoľolja az ęlőszerzőďésből folyó azon
kötelezettségeket, amelyeket az onkoľmányzat nem teljesített, hivatkozik
továbbá a bérleti szerzóđéssel összefüggésben keletkezett kiadásaira, illetőleg a
szęrződés nem teljesítéséből eredő egyéb kźrára.

Kijelenthető tehát, hogy a Gęorosco Kft. ragaszkodik a vele kötött előszeľződés
teljesítéséhez, avagy _ amennyiben az onkormányzat eĺTe nem hajlandó _ a
szeruődéses jogviszonyból folyó kölcsönös követelések tételęs e|számo|ćtsához,
ennek keretébęn pedig a szerzódés nem teljesítésével neki okozott kár (felmerült
költségek, elmaradt haszon) megtérítéséhez.

Kétségtelen tény, hogy az onkormányzatot érvényes és hatályos előszerződés
köti. Az sem vitatható, hogy a Georosco Kft. az e|őszerződésbő| folyó és
teljesíthető saját kötelezettségeit teljesítette, igy az onkormányzat
szęrzł5dé,sszęru telj esítését alappal v árj a el és köve te|i. Az onkoľmán y zat viszont
nem kívánj a az ęIőszerződés télrgyát képező Egészségügyi Intézményfejlesztési
Programot megvalósítani, azaz az e|őszerzódést teljesíteni nem fogja.

Ebben ahelyzetben két megoldás lehetséges:
- A Felęk közös męgęgyezéssel megsziintetik a közĺitttik létrejött szerződéses
jogviszonyt és elszámolnak egymással.
- Nem jön létre közös męgegyęzés a csere e|őszerződés és a bérleti jogviszony
megszíínéséről. Ebben az ęsetbęn a Georosco Kft. bírósághoz fordulhat és
érvényesítheti az onkoľmányzat szerződésszegésének (teljesítés
m e gtag ad ás ának) követkęzménye it.

A bérleti jogviszoný felmondással meg lehet szüntetni, amikor a Fęleknek el
kell számolniuk. Ha ęrről nem jön létľe megegyezés, a jogvita ezen okból is a
bírósághoz kertilhet. Ennek az onkormtnyzat elleni peľnek is a Georosco Kft.
lenne a felperese.

2.) A Geoľosco Kft. által indítható feltételezett per iľánya. lehetséees
kłivete|ések. lehetséges eredmény

A Georosco Kft. áůta| szerződésszegéssel okozott kár megtérítése iránti peľben a
bírőság az onkormányzat kĺártérítési felelősségének joga|ap1źra vonatkoző
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felpeľesi érvelést elfogadná, meľt az onkormányzateredménnyel védekezni nem
tudna. Nehezen tehető vitássá dZ, hogy az onkoľmányzatnak érvényes és
hatályos előszeruodésen alapuló kötelezettsége á1l fenn a Geoľosco Kft.-vel
szemben, annak megtagadźstlra nincs sem az előszerződésből, sem pedig
j o gszab tĺIyból köve tkezó módj a, kimenté s i l ehető sége nincs.

A továbbiakban ezért tehát csak az vizsgálandó, hogy akćłtétítési felelősségből
fakadó fizetési kötelezettség milyen összefuggésekben merĹilhetne fel az
onkoľmányzat oldďrán.

A csęre e|oszerződés és béľleti szerződés közötti összefüggés akkor is ľealitás,
ha a béľleti jogviszony létesítése pályázaton alapult. Ha a Geoľosco Kft. bérleti
jogviszonyźlnak létesítése jogi értelemben fi'iggetlen is a csere elószerzódéstől, a
Georosco Kft., mint béľlő által eszközölt beruhtnźsok az érďekeltség oldaláról
nem függetleníthetők attól, hogy a csere e|őszerződés tulajdonjogi váľományt
biztosított.

- A Georosco Kft. jóhiszemiĺen és annak tudatában kötött az
onkormányzattal bérleti szeľződést a Tľęfoľt utcai ingatlanra, hogy azon
rövid (a páIyázati kiíľásból pľognosńízáihatő 2 év) időn belĺ'il tulajdont
szetez, így áIlagmegóvó, éľtéknöve|ő beruházásait végső soron a sajtlt
dolo gi v ár omálny źr a for ďítja.
Ebbęn a korbęn a Georosco Kft. kfuaként hivatkozna - ktilönösen az
ingatlan á||apotttra tekintette| _ a bérleti díj aránytalan voltára, amelyet
nyilvánvalőan az e|őszerződésľe tekintettel fogadott el, jóhiszemiien bízva
a későbbi tulajdonszerzésében.

- A Geoľosco Kft. a béľleti időszak alatt jelentős volumenrí, részben
áI|agmegővő, veszélyelhźrítő, részben a hasznosíthatóságot célző
értéknöve|ő ńfordításokat eszközöIt az.lngatlanon (ezekľől ľészletesebben
lásd később). Azigazsáęügyí szakértő álta| igazolt ráfordítások (kb. nettó
180.000.000 FĐ megtéľítését a Georosco Kft. akár joga|ap nélkiili
gazdagodás, akźr káĺtérítés címén is követelhetné. (Konkľétan: a csere
előszerződés teljesítésének onkormányzat źtltali megtagadása miatt a
bérleti jogviszony keretében eszkĺizĺilt kiadásait kátérítés címén
érvényesíthetné. De módja volna igényét éľvényesítení a bérleti
jogviszony keretei kozött is, s amikor a helyiség hasznáIatźryal felhagy,
j ogalap nélkĺ.ili gazdagodás címén előterj eszteni ígényét. )

. A Georosco Kfť. azon ráfordítások megtéľítését kcivetelhetné kétség

kíViili eredményességgel, amelyek az ingat|an źitalános használhatővá,
hasznosíthatőv á tételéhez feltétlenül szfüségesek voltak. A Georosco Kft .

r źÉor dításainak ái|agmegőv ő, használati és forgalmi értéket növelő hatását
ellentételezés nélku| az onkormányzat nem fordíthatja a maga javźra.

Nem lehet elhallgatni: azt sem lehet klzátmi, hogy a Georosco Kft. - ha
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számára a pet rosszul alakulna _ az eredeti állapotot helyľett|Iítja, vagyis
amit felszerelt, de elvihető nem hagyja az ingat|anban, ami nyilvánva|ő
értékvesztést eredm ény ezne.

- A Georosco Kft. az igazolt, a szerzőđés nem teljesítése miatt ok.okozati
összefiiggésben keletkezett kiadásai utĺĺn kamatköveteléssel élhetne.
melynek mértéke a hosszú iđőszaV,łatetemes lehet.

. A fentieken tril a Geoľosco Kťt. egyéb jelenleg nem ismert kiadásokat is jó
eséllyel bizonyíthat (erre hivatkozik is legutolsó levelében).

- Elmaradt haszon. Az elmaradt haszon méľtékének még a nagyságľendi
meghatározása is meghaladja a jelen szakvélemény kereteit, hiszen nem
tudhatjuk, hogy a Georosco Kft. a saját szo\gttltatásĺának, vagyis a
cserealapnak a létľehozástlhoz szi.ikséges fonásokat (több mint fel milliáľd
forintról van szó) rendelkezésre tartotta-e vagy milyen más befektetéstől
esett el, meľt forrásait a jelen projektre tartalékolta, Azt sem tudjuk, hogy
a pľojektből milyen közvetlen és hosszabb távú eredményre számított. Az
bińosra vehető, hogy ebben a köľben igényei lennének. A magyar bírói
gyakorlat akártérítés teľén ugyan ,,konzewatív'' képet mutat, de nem lehet
kizámi, hogy milliós nagyságrendiĺ elmaradt Ĺizleti hasznot a felpeľes jó
eséllyel érvényesíthetne.

. Már csak a magas pertźttgy érték miatt is jelentős mértékű lenne a
perkölts ég, me lyet a p eľVe sztes onkorm ány zat vi se lne.

Nagy súllyal esik latba, hogy az esetleges per időtartama _ figyelembe véve az
tigy terjedelmét, bonyolult jellegét, valamint azismerthazai igazságszolgáltatási
tempót _ aktlt az 5 évet is elérheti, amelynek természetesen következménye,
hogy amig az ingat|an per alatt áú]r, addig nem lenne ľeális keretek között
éľtékęsíthető, s egyéb irtnyűhasznosíthatősága is erősen korláúozott volna.

3.) A Megállapodás tervezet iogi lényege. főbb elemeĺ. a követelések
iogcíme. az elszámo|ás

Az e|łĺzőękben ismeľtetett kĺivetkezményekkel járő, peres úton töľtén ő rendezés
lehetséges alternatívája a ktizös megegyezéssel tĺirténő megállapodás, a
szer ző đése s j ogviszony meg szĹintetése és az e lszámolás.

A Tewezet céIja az e|őszerzőđés, valamint az azzal szoros ĺisszeft'iggésében
,,kezelt,, bérleti jo.gviszony megszĹintetése és az elszálmo|ás. A Terv ezet iénybe|i
a\apjátképezi az Önkormźnyzat źl|talbeszetzett igazságugyi szakénői vélemény,
amely az előteľjesztés mellékletét képezi, ezért a jogilag ľeleváns tényók
kivonatos ismeľtetés e cé|szerll itt.
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A szakértő megállapítja, hogy a Trefoľt utcai ingatlan piaci foľgalmi értéke
650.000.000.-Ft. A szakvélemény emellett felsorolja' megnevezi és kategorizáIja
a bérlő Georosco Kft. által eszkozĺilt ráfordításokat éľték szerint.

Az első kategóľiába aZ ingatlan helyreállítását, źúIagtnak megóvását, 4Z
esetleges életveszély e|hárítźsétt céIző ľáfoľdítasok szerepelnek. Az ebbe a
kategóriába tartoző munkák elvégzése a tulajdonos (bérbeadó) feladata a Ptk.
szerint, amennyiben azt a bérbeadő e|végzi,tlgy megtérítési igénnyel léphet fel a
bérbeadóval szemben. A második kategóriába azok a ľáfoľdítások taľtoznak,
amelyek mĺigött az ingatlan általános, tehát a konkrét funkciótól/rendeltetéstől
fiiggetlen hasznétlhatóságának megteremésére irányuló munkálatok vannak. A
Ptk. írányadő rendelkezése szerint ,,ä bérlő a dologľa fordított szükséges
kiadásainak megtéľítését kovetelheti, egyéb költségeinek megtérítéséľe a
megbízás nélküli tigyvitel szabéůyai szeľint tarthat igényt.'' Az ebbe a
kategóľiábataľtoző ráforđítások tehát a törvény szeľint megtérítendők, hiszen a
bérlet tétrgyának használ|hatővá tétele éľtelemszeľűen szükséges kiadás, lévén a
bérlet célja a dolog haszntĺlata. A harmadik kategőriába pedig az źitalános
hasznáIhatővá tételen felüli, a konkrét hasznosítási célhoz (irodďitúsági szálló)
kap c solódó ráfordítások tartoznak.

A Tervezet jogi megoldása szerint az elso és a második kategőritĺba tartoző
ráfordításokat az onkormányzat elismeri és annak megtérítését _ hiszen arra a
Ptk. alapján egyébként is kötelezhető volna vá||alja, míg a harmadik
kategóľiába tartoző munkálatok éľtékét elismeri ugyan, ďe azok megtéľítését
nem váilIalja. (Megiegyzenđő, hogy ezen haľmadik kategóriába tartoző
beruházások megtéľítésére irányuló követelés is érvényesíthető volna egy
esetleges peľben, akált a Ptk. bérletľe vonatkoző előbb idézett ľendelkezése, azaz
amegbízás nélktili ügyvitel, akár végső soron jogalap nélküli gazďagođás címén,
a b eruházások éľtéknövelő mértékének erej éi g. )
Kiemelendő, hogy a Megállapodás szerint a megtéľítendő ráfoľdítások uttĺn a
Georosco Kft. kamatkövetelést nem érvényesít (noha perben eľľe lehetősége
volna).

Az elszámolásnak része továbbá a Georosco Kft..nek az e|őszerződés alapján
megkötcitt, Rökk Szilźlrđ utcai ingatlanra vonatkozó adásvételi szetződéshez
kapcsolódó követelése. A Megállapodás vonatkozó pontja részletesen |evezeti
azingatlanvételfua, illetőleg azingatlan kiürítéséľe foľdított és a Georosco Kft.
áital mege|ő|egezett összeg mértékét és kĹilönbözetét, ennek ténybeli ellenőrzése
a jelen állásfoglalásnak nem feladata. A Rökk Szi|árđ utcai ingatlan kiürítésére
fordított költségeit a Georosco Kft. a|appa| kĺiveteli, hiszen az tészben az
ingatlan véte|áÍźLba, részben pedig a Trefort utcai ingatlan csereéľtékébe keľtilt
volna beszámításra, illetőleg elszámolásra az e|őszerzőďés alapján. Tekintettel
azonban arta, hogy az előszerződés és az annak a|apján megkötendő
csereszerződés az Orkormányzat nemteljesítése miatt megsziĺnik, a fenti összeg
_ atówényes kamatta| növelt méľtékben_kártérítés címén a Georosco Kft..nek
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megtérítendő. (Megjegyzendő, hogy a Megállapodás annyiban kedvezőbb az
onkormányzafta nézve, hogy kamatot csupán a fenti összeg utolsó részletének
me gfizetés e i dőp on tj źftć.J érv énye s ít. )

A Megállapodás rendezi az előszerződés ttĺrgytĺt képező egészségközpont
megvalósítása éľdekében elkészített, majd a JEK Kft.-be apportált építési
tervdokumentáció költségeit is. Tekintettel arra, hogy a szóban foľgó terveket a
Georosco Kft. - az előszerződés teljesítésében jóhiszemuenbízva - készíttette el
saját koltségén, majd azt bekeľtilési éľtéken ťrgyelembe vett vagyonelemként az
onkormányzatta| közös JEK Kft.-be appoľtźita, az elószerzódés teljesítésének
onkormányzat részéről töľténő megtagadása, azaz a Felek közötti szerződéses
jogviszony megszűnése a JEK Kft. vagyonának teljes eléľtéktelenedését idézi
elő. Alappal és jogszenĺen követeli tehát a JEK Kft., hogy kárźłt (amely a saját
vagyontĺt" képező tervdokumentáció értéktelenné váiásźtban, illetőleg a cég
elószerződés teljesítése érdekében eszkĺĺzölt igazo|t kiadásaiban nyilvánul meg)
a károkoző megtérítse. A Megállapodás JEK Kft. kárta|anítására vonatkozó
rendelkezései jogosak és törvényesek. (Megiegyzendő, hogy a Megállapodás
kamatot nem éľvényesít az onkormányzatta| szemben, noha egy esetleges
perben erľe is volna mód.)

A Megállapodásban foglalt kvtni egyezség központi elem még az
ankormćnyzat Georosco Kft.-vel, mint bérlővel szemben fennátló
kovetelésének részbeni elengedése. A Megállapodás értelmében ugyanis az
onkormányzat a bérleti iđőszak első 18 hőnapjfua (elismeľve, hogy ebben az
időszakban a bérlet tá,tgyźrt a bérlő a sziikséges állagmegóvási/helyreállítási
munkálatok miatt fizikailag képtelen volt használni) kalkutálva3ĺ %o-os, a teljes
béľleti idosza\<ra vetítve 10 oÁ-os mértékben enged a bérlővel szembeni
követeléséből. A Megállapodás szőban forgó elemének vizsgá|ata soľán a
nemzeti vagyonľól szóló tciľvény 6. $ (8) bekezdésének előírásaira kell kĹilöncis
figyelmet foľdítani: ,,Az olyan - pźiyázat alapján megkötött . szeruődés,
amelynek nęmzęti vagyon a tźlrgya, a pá|yázati kiírástól, illetve a nyeľtes
páIyázattól eltérő taľtalommal nem módosítható, kivéve a szerződés időtaľtama
jogszabźiyban meghatározott meghosszabbításának esetét.'' A Megállapodás
teljes egészét, illetőleg annak egyes elemeít alaposan vizsgtl|va egyéľtelmiÍen
megźů|apíthatő, hogy a jelen esetben nincs sző a - korábban pályéłzat a|apjźĺn
megkötött _ bérleti szerződés onkoľmányzat há,icrányźra történő módosításárőI,
azaz a bérleti díj csökkentéséről. A jogi he|yzet más: a Felek között a bérleti
időszak utolsó 2 évében folyamatos volt a bérleti díjjal, a bérlet tźlrgyának
hasznáIhatőságáxa| kapcsolatos pélrbeszéd. A Georosco Kft. az
Orlkorményzatnak írt leveleiben visszatérően kétę abér\eti díj csökkentését az
éptilet nagy részének basz-ná|hatatlanságźna hívatkozva. Az onkormźnyzat
korábban úgy foglalt állást, hogy abér|eti díj csökkentésére nemlát lehetőséget.
A Tervezet nem a béľleti szerződésben rogzített bérleti díj métékét váltonatja
ffiog, aZ továbbra is évi nettó 33.200.000.- Ft, tehźlt a béľleti szerzóďés
módosítására nem kenil sot, az ugyanis az idé,zett jogszabáIyba ütkĺĺzne. A
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vákozat|anul hagyott éves béľleti díjból eredő önkormárryzatí összköveteléssę|
kapcsolatos jogvita azonban rendezendő a Felek kozött. A Teľvezet azt a tényt
akceptźůja tehźú, hogy a béľlő a bérlemény használhatóságához szükséges
munkákat végzett, amely az épulet éľtékét is növelte. Nęm szokatlan megoldás a

gyakorlatban, hogy amig a béľlő a maga céljaira kialakída a béľleményt,
csökkentett béľlęti dijat fizet vagy nem is fizet egyáltalán. Hangsúlyozni kell
rninclęmęllett, hogy (lá'sĺl koľábban íľtak) a béľlő egy esetleges.' a béľleti díi
csökkentését céIző keresete a bíróságon (figyelemmel a béľlemény állapotára,
tényleges hasz-rĺáIhatőságára) nagyon nagy eséllyel a Tervezet szeľinti mórtéknél
jóval magasabb arźnyű taľtozáscsökkenést eredményezne a Georosco Kft.
oldatan. osszefoglalva tehät, a Megállapodás nem a páIyázat alapján megkotott

béľleti szeľzőđés bérleti díj csökkentését eredményező módosítását jelenti,

hanem a bérleti jogviszony közös megegyezéssel toľténő megszüntetését,

amelynek keretében a fennálló önkormányzati követeléssel kapcsolatos
számsza\<l, vittt, a Felek akként olđják fel, hogy a Georosco Kft. éľvelését

elfogadva, az összkovetelés egy csek é|y részét utóbb az onkormányzat nem

éľvényesíti.

A Fe|ek a Tervezet szerint akként állapodtak meg, hogy az onkormänyzat
tulajdonában ál1ó ingatlan nyilvános pá|yázat íltján töľténő éľtékesítése soľán a

Geoľosco Kft. elővásárlási jogot kup, ennęk érdekében az ingatlan-

nyilvántaľtásba bejegyzésre nem keri.ilő _ szerződésen alapuló elővásáľlási jogot

a|apít az Onkoľmányzat a Georosco Kft. javára. Tekintęttel arrL hogy aZ

elővásáľlási jog nem Vagyoni értékű jog, a|apittĺsának semmilyen jogi korlátja

nincs, igy a Megállapodás e tekintetben is megfelel valamennyi jogszabályi

előíľásnak. Mivel az elovtsárlźlsi jog nem kerül bejegyzésre az ingatlan-

nyilvántaľtásba, egyszeri alkalomra sző|, és nem befolyásolja a vételi
ajánlatokat.

4.) osszefoelalás:

A Megállapodás megítélésünk szerint minden pontjában megfelel az iľányadó
jogszabtllyok előírásainak, így elsősorban a nęmzeti vagyonľól szóló, valamint
az önkormányzati torvénynek, illetőleg a Polgári Torvénykönyv vonatkozó

kotelmi jogi, bérleti jogviszonyt szabźiyoző és egyéb ręndelkezéseinek.
Egyémelmiíen kijelenthető továbbá az is, hogy a Megállapodás szerint tęrvezeLt

szeruődéses jogviszony(ok) megszirntetése és az elszámolás összességében az

onkoľmányzatra nézve kedvezőbb, mint a kialakult vitás jogi helyzet polgźĺri

peľes úton töľténő ľendezése.

5. szeptember 8.

.'- !, . dr. Bálint Tiboľ
' ĺĺ ,J ügyvéd

trw Dľ. Bálint Tiboľ Ügyvédi ĺroda
..v...........ľ032 Bo'. RésioostŹ u' ] ]. I. en. 3

Budapest, 2

eręnc Dr. Bálint Tibor Tel..3I8-9l74.Fax:]]ĺi9]7:
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Pá,Jyázati felhívás
tinkormányzati tulajdonrń |akások és nem lakás céljára szolgáló helyiséget tulajdonjogának

átrluhánására

A Budapest Főváros Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testtiletériek .....' számú határozata
a|apján nyilvános egyfoľdulós pźilyázatot hirdet a tulajdonát képezó Budapest VIII.' Trefoľt u. 3.
szám a|aÍĺi, 36534 hrsz-ú felépítményes ingatlan elidegenítéséľe.

|, A pá|y ázati felhívás közzététe|e

A pźiyázati felhívást a Kiíró a Veľsenyeztetési Szabályzat Ii. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII' kerület Józsefuáľosi Polgáľmesteľi Hivatala hiľdetotáb|ájźn, a Lebonyolító
ügyfélfogad ásra szo|gáló helyiségében, a Józsefuáros című helyi lapban, az onkorm ányzat és a
Lebonyolító honlapján, továbbá az onkormányzat és a Lebonyolítő szźlmára elérhető költségmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésľe álIó inteľnetes hiľdetési portálokon teszikozzé,

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélküI visszavonni,
és erről köteles hiľdetményt kifüggeszteni. A veľsenyeztetési eljárás visszavonása esetén
amennyiben a dokumentáciőt az aján|attevő ellenéľték fejében kapta meg _ a Kiíró köteles az
ellenértéket visszaÍizetni, ha az aján|aÍtevó a dokumentációt visszaadja' A pźůyázati dokumentáció
ellenértékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más esetben nem ťlzeti vissza.

A Kiíró a Ptk 6:74. $ (f) bekezdése alapján, a pá|yázati felhívásban foglaltaknak megfelelő'
|egkedvezőbb ajánlattevővel szemben is fenntaľtja a jogźĺt arra, hogy ne kössön szerződést.

Budapest Józsefuárosi onkormányzat (1082
Budapest, Baľoss l. 63-67.)

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (108f
Budapest, Baross u. 63-67.)

nyi lvános' egyfordu|ós pá|y ázat

tu laj donj o g źftruházás (e I ide gen ítés)

20.000,. Ft + Áfa

650.000.000,- Ft

65.000.000,- Ft. Az aján|ati biztosíték befizetése
csak Magyar Foľintban teljes íthető, értékpapírra|'
bankgaľanciával, zá|og!árggya| nem
helyettesíthető'

Az aján|ati biztosíték beÍizetésének módja, átuta|ás, a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ
szám|aszám: Zrt, Sberbank Magyarország Zrt-né| vezeteÍI

141 00309-921 10549-01000008 szźlmil
szám|ź$źlra

f . A pá|yázati kiíľás adatai

Apáiyázat kiíľója:

A, pá|y ázat le bonyo| ítój a :

A. pá|yázat jellege:

A pályázat célja:

A pá|yázati dokumentáció rendelkezésre
bocsátása:

Az ingat|an minimális vételáľa:

Az aján|ati biztosíték łisszege:

Az aján|ati biztosíték befizetés beéľkezésének
határideje:

A pá|yánatok leadásának hatáľideje:

A pá|yázatta| kapcsolatban további
infoľmáció kéľhető:

f015. '..'''. Azajánl'ati biĺosítéknak a megjelo|t
határidőig a bankszámlára megérkeznie keIl'

2015. ...... 10.00 óra

Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
El i degenítési Irodáj án

Tel': 06-1-333-678Il122 vagy |23 mellék, 06-l-
ft6-6961



A páiyázatta|
megtekinthetők:

érintett ingat|anok

A pá,Jy ázatok bontásának időpontj a :

A pá|y ánatok bontásának helye :

2015. ' és 2015. .. között előzetes
idopont egy eztetés a|apjźn. Időpont egy eztetése a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
onkormány zati Házkeze|ő |rodáján lehetséges
1084 Budapest, Tavaszmező u. 2', Tel.: 06-1-
21 0 -49f8, 06-t -2r 0 -49f9

fo|5...... 1030óra

Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.. 1083

Budapest, Losonci u. f. I'. em. tárgya|o. Az
ajánlattevők a pá|yázatok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Fováľos VIII' kerĺilet Józsefváľos
onkormányzat Képviseló-testülete

2015. december 15.

magyar

A páiyázat eredményét megállapító szervezet:

A pá|yázat elbíľálásának hatáľideje' és a
váľható eľedményhirdetés :

A pá.Jy ázati elj áľás nyelve :

3. A pá|yázattal éľintett ingatlan:

A Budapest VIII., Trefort u. 3. szám a|aÍti, 36534 hrsz-ú ingatlan telek területe 2789 m.. A rajta źń1ő

,,A', jelű felépítmény utcai bejáratri pince + földszint -| 2 emelet kialakítású, & ,,B'' jeltĺ számú
felépítmény földszint * 2 emelet + tetőtér kialakítású' Az ingatlran részletes bemutatását, a pályázati
đokumentáció melléklet ét képező éľtékbecslés tarta|mazza.

Az ingat|an tulajdoni lapjának III. része alapján 25 m2 teľületre azELMU llAĺozĺľ Kft.' javźra
vezetékjogvan bejegyezve, továbbáazingat|an atulajdoni lap I. része a|apjźtn műemlék.

Aptůyázatta| érintett felépítményes ingatlanban20|6'június 30-ig gyermekorvosi rende|őt üzemeltet.

Kiíró tájékoztatja a pźiyázőkat, hogy az ingatlanra érvényes bélleti szerzódés áll fenn, amely a
szerzódés apźůyázat nyeľtesével kötött adásvételi szerződés hatálybalépésével egyidejűleg megsziĺnik.
A Kiíľó kötelezettséget vállal arra) hogy az ingatlant a bérlőtol és ingóságaitól, annak
bitokátruházástńg (az orvosi rendelő kivételével) kiüríti.

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

. aNemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján aMagyar Államot
minden elővásárlási jog,jogosultat mege|óző elővásárlási jog illeti meg. Az e|ővźsáľlási jog
gyakorlásáľa a Magyar Allam részére fennálló határidő az e|óvásár|ási jog gyakor|ására felhívó
értesítés kézhezvéte|étől számított 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban Iévő vagyontźrgyak önkoľmányzatok tulajdonba adásáľó| sző|ő 199|.
évi XXXII. tv.39, $ (2) bekezdése alapjáll a Budapest Fővárosi onkoľmányzatnak elővásárlási
joga van.

- Az épület műemlék jellegére tekintettel' A kulturális javakkal kapcsolatos hatósási eljárásra
vonatkozó szabályokól szóló 45120|2' (XI' 30') szźtmű EMMI ľendelet l0. $-a a|apjánazá||amoÍ.
elovásárlási jog illeti meg.

- A GEoRoSCo Hotel Idegenforgalmi KoľIátolt Felelősségtĺ Társaságnak a Képviselő-testi'ilet .'..
számű hattrozata a|apjźtn alapított elővásáľlási joga van, amely az ingat|an-nyi|vántartźtsba nem

kerül bejegyzésľe'

4. A'pá|yázat célja' tarta|ma

A pá|yázat cé|ja, a Budapest VIII., Trefort u. 3. szám a|atti, 36534 hľsz-ú felépítményes ingatlan

tulaj donj o gá nak źúr uházás a, ad ásv éte l j o gc ímén.



Az elidegenítésre kerülő ingatlan a Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsęfuárosi Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére a Nemzeti vagyonról szóló 20||. évi CXCVI. tv., a
Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyontról és a Vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ó 6612012. (XII' l3.) számú önkormányzati rendelet' valamint a Képviselő-testtilet 4712015' (I.
1 9. ) számú batár ozata (Versenyeztetés i szabályzat) vonatkozik.

Kiíró lehetővéteszi,hogy a vevő a vételtLrat két részletben fizesse megaz alábbiak szeľint:

- az első ľészlet megfizetésének minimális összege a véte|ár 30 %o-a (az ajźtn|attevő enné| nagyobb
összeg, vagy a teljes vételár megfizetését is vállalhatja), amelybe beleszámít az aján|ati biztosíték
összege is. A vételár-rész megfizetése a szerződés hatáIyba lépését kĺlvető 15 napon belul
esedékes'

- a második részlet megfizetésének esedékessége az adásvételi szerződés hatálybalépését követő 90
nap.

A szerződés hattńyba lépése: A nyertesse| azon a napon lép hatályba az adźsvételi szerződés, amikor
az összes elővásárlásra jogosult tekintetében |ejárt az elővásárlási jog gyakor|ásának határideje és
egyik sem élt elővásáľlási jogával, va1y a határido előtt nyilatkoztak, hogy nem élnek elővásárlási
jogukkal. Ha pedig valamelyik elővásár|ásra jogosult é|t az elővásáľlási jogáva|, az adásvéte|i
szerzódés akkor lép hatá|yba, amikor az e|ővźĺsárlásra jogosult szerződési feltételeket elfogadó
ny l|atko zatát az o n korm á ny zat me gkapta'

A nyertes pźilyáző koteles apźiyázat elbíľálásáró| szóló éľtesítéskézhezvételét követő 15 napon belül
adásvételi szerzodést kötni. Eladó tulajdonjogát az ingat|anon a teljes vételár beérkezéséig függőben
tartja, az adásvételi szeľződést fi.iggőben fenntartással koti meg.

Az ingat|an biľtokbaadásának legkorábbi időpontja: A gyermekorvosi rendelő kivételével a te|jes

véte|átr beérkezését követő 5 napon belül. A gyeľmekorvosi rendelo birtokbaadásának legkoľábbi
idopontja: 2016. június 30.

Aj ánlattevonelďvevonek tudomás ul kel l vennie, ho gy

- az ajánlattevőnek kotelezettséget kell vállalnia arra, hogy a GEoRoSCo Kft. részére, az.źita|a
megadott bankszám|ára átuta|ássa| megfizet l7.910.500,. Ft-ot + f..7f7.000,- Ft foľdított Afa az
épületen végzeIt, de a béľbeadó által meg nem térített és a vételár kialakításáná| Íigyelembe nem
vett beruházások címén, az adásvéte|i szeľződés hatá|yba lépésétől szźtmitott 15 napon be|u| azza|,
hogy a GEoRoSco Kft. ajánlattevőre, ez a kikĺités nem vonatkozik,

- aZ ajánlattevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az adásvételi szerzódés megkötését
megelozően l7.910.500,- Ft + 2.72,7'000,- Ft fordított Afa kĺjtelezettségre vonatkozóan, hogy e

kotelezettség összegére GEoRoSCo Kft.' mint jogosult nevére szóló visszavonhatatlan
bankgaranciźú átad, ez a kikötés a GEoRoSCo Kft-re, mint ajánlattevóre nem vonatkozik,

- Vevő tudomásul veszi, hogy az ingat|an ,,B'' épülctľészének földszintjén (382 m2 területen)
jelenleg gyermekorvosi ľendelő működik, amelynek másik helyiségbe toľténő áthelyezését az
tnkoľmányzat legkésóbb 2016. jlinius 30' napjáig végrehajtja és az ingat|anrészt birtokba adja.

Vevő vállalja, hogy a gyermekorvosi ľendelő működését a tulajdon átruháztst követően is
lehetővé teszi, az ingatlanľész haszllźiatáéli díjat rrern követel. Vevő és az onkormányzat az
adásvételi szerződésben megállapodnak abban, hogy amennyiben az tnkormányzat 2016. június
30. napjáig a gyermekoľvosi rendelőt nem he|yezi át, űgy a Vevő és az tnkormányzat a tárgyi
ingat|anrész vonatkozásában legfeljebb 1 éves, határozot:t. tartamu bérleti szerződést kotnek
egymássa|, 1.000,- Ft/m./hónap bérleti díj mellett.

- A vevő a GEoRoSCo Kft. részére, a véte|áron felüI teljesítendő összegek miatt az Kiíróva|
sze mben semm i lyen követe lést/i gényt n em támaszthat'

- Vevő az ingat|an (orvosi rendelo kivételével töľténő) birtokbaadásának napjátó| számított 1 éven

belü| hiánypótlást nem igénylő építési engedély benyújtására, az építési engedé|y jogerőre

emelkedésétől szźtmítoÍt 3 éven belül, jogeros haszná|atba vételi engedély megszeľzéséľe

kötelezett. A vevő a kötelezettségek elmulasztására, annak teljesítéséig havi 5.000.000,- Ft kötbér
fizetésére kötelezett. Amennyiben az ingatlan vevője a GEoRoSCo Kft. |esz, úgy a
kotelezettsége a teljes véte|ár beérkezésétől áll fenn.



a)

Az adásvéte[i szeľződés megkötésével kapcsolatban felmerülő költségek:

. |,670,- Ft/személy ĺÜn e|árási díj,

- 5'500,- Ft + Áfa eljárási díj,

- 6.600,- Ft/ingatlan/ügylet ťoldhivataIi e|jźtrási il|eték (a földhivatali eljárási díjat kétszer kell
megfizetni, egyszer az adásvételi szerződés benyújtásakor, másodszor a tulajdonjog bejegyzési
engedély benyújtásakor)'

A Kiíľó felhívja apályázőkfigyelmét, hogy a véte|áratÁfa n"rn terheli.

A Kiíró kiköti továbbá, hogy

a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljáráS Soron következő
he lyezettj ével szerződést kötni,

jogosult arľa, hogy a versenyeztetési eljáľást eredménytelennek nyilvánítsa,

szükség esetén az aján|attevoto| az aján|at lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben
írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az aján|attevó ezze| kapcsolatos

írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eredményezheti a versenyeztetési eljárásban tett

ajźn|atában megfogalmazott feltételek olyan megvźt|tozását, ame|y az értékelés során a beérkezett

aj án latok sorrendj ét módos ítaná,

d) aPtk6:74. $ (2) bekezdése alapján, apá|yázati fe|hívásban fogla|taknak megfelelő, legkedvezőbb
ajánlattevővel szemben is fenntartja a jogźlt arra, hogy ne kössön szerződést'

Az ajźn|attevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíró

a) az aján\attéte|i határidőt indokolt esetben egy alkalomma| meghosszabbíthatja, amit - az indok

megjelölésével - a Kiíľás közlésével megegyezó helyeken, az eredeti benyújtási határidő \ejárta

elott legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjelentetni;

b) jogosult az aján|attételi felhívását az ajźn|attételi hatáľidő előtt visszavonni, de eľrol a kiíľás
közlésével megegyező módon az ajánlattételi határidő lejáľta előtt köteles hirdetményt

megjelentetni,

c) a páiyázati biztosítékot a kiírás visszavonása, az e|járźls eľedménytelenségének megállapítása
esetén, illetve _ az ajánlatok elbírálását követően _ e nem nyertes ajánlattevők részére 15

munkanapon belül visszafi zeti,

d) az aján|ati biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve, lra a visszafizetési határidőt elmulasztja,

e) a nyertes ajánlattevő esetében a beťlzeteIÍ. biztosítékot az aján|attevő által fizetendő vételárba

beszámitja, és az adásvéte|i szerződés a|áírźstxa| azfogla|ővá alakul,

Đ nem ťrzeti vissza a nyertes által teljesített biztosítékot, ha a szerzódés megkötése a nyertesnek

felľóható vagy éľdekkörében felmeľült okból hiúsul meg. A vevőnek felľóható ok az is, ha a

véte|źLrat banki hitel felhasználásával kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt határidőben nem

kapja meg, vagy az a fizetési határido napjának f4 őrźtig nem éľkezik meg eladó bankszámlźtjára'

5. Az ajánlat benyrĺjtásának e|őfeltételei

Azaján\atbenyújtásának elengedhetetlen feltétele azajźnlrati biztosíték határidoigtöľténo beflzetése.

A Kiíľó az aján|ati biztosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménytelenségének

megá||apitása esetén, illetve _ az aján|atok elbírálását követően - a nem nyertes ajánlattevők részére

köteles 15 munkanapon belül visszafizetni.

A pá|ytnaton való részvétel további e|őfeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje a pá|yázattárgyát, az

ajánlattéte| feltételeit - vagyis apä|yázati dokumentációt _ és aú'magźra nézve kotelezónek tekintse.

Az aján|at benyrijtási hatáľidő leteltét követően ajźn|atot a Kiíró nem vesz át.

b)

c)



6. A pá|yázaton töľténő ľészvétel feltételei

Az ajánIattevő részt vehet a pá|yázaton amennyiben:

a) az ajánlrati biztosíték összeget határidőben megťtzeti, és az beérkezik a Kiíró által megjelolt
bankszámlára,

b) az aján|atok leadásának határidejéig az aján|atźú benylijtja'

7. Äz aján|at taľtalmi követelményei

Az aján|atíevonek:

a.) az aján|atbaĺ kozölnie kell a nevétlcégnevét, lakcímétlszé|úe|yét, adőszźlmét, adőazonositő
számźú, cég esetében cégszźtmát, képviselőjének nevét és elérhetoségét, bankszámla számát, az

elektľonikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b.) az aján|athoz csatolni ke|| az aján|ati biztosíték befizetéséről szóló visszavonhatatlan banki
átutalást vagy a bankszámla kivonatot.

c') az ajánlatban nyilatkoznia kell aľról, hogy válla|ja a Pá|yźnati dokumentációban, illetve
me l lékleteiben leírt szerződéskotési és egyéb feltételeket,

d.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozóan af0|1. évi CVIII. toľvény 56. $ (l) és

57. $ (1) bekezdésben foglalt kjzárő körtilmények nem állnak fenn.

e.) aZ aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy adó és adók módjára behajtható koztartozása nincs' E
nyi|atkozat mellé kell csatolnia a NAV igazoIását arról, hogy nem áll fenn köztaľtozása.

f.) az aján|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy Kiíľóval szemben béľleti dij tartozása nincs, továbbá a

Kiíróval szemben szeľződésben vállalt és nem teljesített kote|ezertsége nincs, illetve annak

te|jesítésére vonatkozóan a Kiíróval megállapodott.

g.) az aján|atźthoz csatolni ke|l a társaság30 napnál nem ľégebbi hiteles cégkivonatát és a társaság

képviseletére jogosultak a|áírási címpéldányának eredeti példányát vagy hiteles másolatát.

h') az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem áil vége|számolás alatt' ellene csőd-, il|etve
fe|számolási eljáľás nincs folyamatban'

i.) az aján|atban nyilatkoznia kell aľľól, hogy a Nemzeti vagyonľól sző|ő 20| l. évi CXCVI. törvény

3. $ (l) bekezdés 1. pontja szerint át|áthatő szeľvezetnek minősül.

Az ajźn|attevőnek a pźilyázati eljárás során benyújtott aján|atát' továbbá az aján|at mellékleteként
benyújtott valamennyi nyl|atkozatát cégszertĺ aláírással kell ellátnia. Cégszeru a|áírás soľán a cég

képviseletéľe jogosult szemé|ylszemélyek a társaság kézze|, vagy géppel írt, elonyomott, vagy

nyomtatott cégneve aIá nevét/nevüket ontt||őanlegyüttesen írja/irják a|á a hiteles céga|áirźsi

ny i latkozatuknak megfele lően.

A Lebonyolító ajánlott, téľtivevényes levélben, 8 napos határidő kitűzésével fe|szóIíthatja az

ajtn|attevőt az aján|attal kapcso|atos formai vagy tartalmi hiányosságok pótlására, amennyiben a

szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat nem megfeleIoen, illetve nem teljes körűen csatolta.

Amennyiben az aján|attevo a felhívás kézhezvételét követően az abban megjelölt hatáľidőre a hiányt

nem' vagy nem teljes körtĺen pótolja, űgy ajánIata a hiánypótlási határidő elteltének napjźú követő

naptól érvénytelennek minősü|, és apá|yázattovábbi részében nem vehet ľészt.

A Lebonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokĺól, a hiánypőt|ási határidőről

egyidejiíleg, közvetlenül, íľásban köteles tt|ékoztatni az összes ajánlattevőt.

A hiánypótlás nem teľjedhet ki az ajánlat nródosításáľa.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajźn|aÍtevő aján|ata érvénytelennek minősül,

amennyiben

a) az aján|ati biĺosíték ĺĺsszege a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott hatáľidőn be|ü| nem

kerül jóváírásra a Kiíró bankszám\źĄán,

b) nem jelol meg véte|tLrat.



Amennyiben aján|attevő nem jelöli meg a vételár megfizetésének módját' Kiíró ligy veszi, hogy azt az
adásvételi szerződés megkötéséig egyösszegben fizeti meg.

8. Az ajánlat foľmai követelményei

Az aján|aÍtevőnek aján|atát egy eredeti és egy másolati pé|dányban kel| elkészítenie, feltüntetve az
adott példányon aZ,,Eredeti aján|at,, és ,,Másolati aján|at" megjelölést, melyeket külön-külön sértetlen.
Iezárt borítékban kell benvtijtania. A példányok közötti eltéľés esetén azeredeti példány érvényes.

Az ajän|at elso oldalán kell e|helyezni a megtblelően kitöltött ,,Jelentkezési lapot,', a második oldalon
a kitöltott ,,Ajánlati összesítőt'', ktilönös tekintettel a megajánlott vételar és megfizetési módjának
megjelölésére' Ezt követően kell elhelyezni az aján|ati felhívás mellékletét képező értelemszerűen
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7 ' pontban rész|etezeÍÍ. valamennyi dokumentumot. Az
ajánlattevőnek közölnie kell a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét), ahová a pá|yźĺzati eredmény
közlését kéri, továbbá azt a banksztm|aszámot és a bankszámla kedvezményezeÍÍjének nevét illetve
más azonosítóját, ahova az aján|ati biztosíték (bánatpénz) visszautalásźt kéri, amennyiben nem
nyertese a pźiy ázatnak.

Az ajdnlat és az iisszes melléklet minden oldaldt - összefiizve, aZ oldalak számának
dokumentálásával - fo ly amato s satmo aźs s al k e ll ellátni.

Az iratokat Ínagyar nyelven, |ezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benylijtani. A borítékra kizárő|agapá|yázattárgyźú kell ráírni, aza|ábbiak szerint:

,,Budapest VIII.' Trefoľt u. 3. szám alatti ingat|an elidegenítése''

A Lebonyolítő |ezárat|an vagy sérült boľítékot nem vesz źĺt. Kiíró minden, az aján|attételi határidőn túI
benyújtott aj án|atot érvényte lennek ny i lván ít.

Amennyiben az ajźtn|attevó a pá|yázati eljárás bármelyik szakaszźtban meghatalmazott iltján jár e|, a
teljes bizonyító erejiĺ magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti pé|đányźú is mellékelni kell az
aján|athoz. A Polgáľi Peľľendtartás 196. $-a szerint a teljes bizonyító erejű magánokiratnak az a|źtbbi
feltételek valamelyikének ke1l megfelelnie:

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és a|áírta;

b) két tanú az okiľaton aláirásáva| igazo|ja, hogy a kiállító a nem źiltala irt okiratot előtttĺk írta a|á,
vagy a|áírását előttük sajáńkezu a|áírásának ismeľte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel
kellttintetni;

c) a kiállító a|áirásavagy kézjegye az okiraton közjegyző általhitelesítve van;

d) a gazdźikodő szervezet á|ta| uz|eti köľében kiá|lított okiratot szabá|yszeruen a|áirták;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az ä|ta|a készitett okirat szabályszeľű elĺenjegyzésével bizonyítja, hogy a
kiállító a nem źita|a irt okiratot e|otte írta a|á, vagy a|źńrástt előtte saját kezu a|áírásának ismerte
el, il|ető|eg a kiállító minősített elektronikus a|áírtsáva| aláíľt e|ektľonikus okiľat tartalma az
tigy véd źL|ta| készíteľt e l ektron i ku s okiratéval me ge gye zi k;

Đ az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus a|áírást he|yezett el.

Az aján|aÍtevő gazdtúkodő szervezet, a pá|yźtzati eljárás során nevében nyilatkozatot a cégsegyzékben
feltüntetett képviseleti joggal ľende|kező szemé|y,vagy e személy meghatalmazottja tehet.

9, Az aján|at módosítása

Az ajźn|attevő az aján|aÍÍételi határidó |ejártźúg módosíthatja vagy visszavonhatja pá|yázati aján|at!łú,

azaján|attételi hatáľidő |ejttrttú kĺjvetően azonban a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók'

Azajánlati kötöttség azajźn|attételi határidő lejáľtának napjáva| kezdődik.

10. Aján|ati ktitiittség



Az Ąán|attevő legalább 60 napig teľjedő ajźnlati kötöttséget koteles vállalni, amely az aján|attéte|i
határidő lejátának napjáva| kezdődik. Az aján|aÍtevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiírő az
ajánlatok eredményének megállapítására vonatkozó határidőt elhalasztotta' rigy válla|ja az aján|ati
kötöttség meghosszabbíttsźLt a pźiyázat eredményének megállapítására vonatkozó határidő
e|halasnäsának napj ai számáv a| me ge gye ző en.

Az aján|ati kötöttség tarta|mának meghatározásźtra a Polgáľi T<irvénykönyv ľendelkezései irźlnyadőak.

Az aján|at olyan megállapodást, kezdeményező nyi|atkozatot jelent, amely legalább a törvény a|apján
Iényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mazza, s egyértelműen kitűnik belőle, hogy az abban
fogla|tak ĺ'igyletkötési akaratot tükröznek, tehát a nyilatkozó - elfogadás esetén - azt magára nézve
kötelezőnek ismeri el'

Az aján|ati kötöttség azza| jár, hogy ha a másik fé| az adott időhatáľon belü| az aján|atot elfogadja, a
szerződés a torvény rendelkezése folytán létrejön. Az aján|at megtételével tehát fi.iggő helyzet alakul
ki, amely az aján|ati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az aján|attevő az aján|ati kötöttségének ideje alatt aján|atát visszavonja, abeťlzetett
ajánlati biztosítékot elveszti.

A Kiíró az aján|ati biztosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, az e|járás eľedménytelenségének
megállapítása esetén, i|letve _ az ajän|atok e|bírasát kovetően - a nem nyertes ajánlattevők részére
kötelęs 15 munkanapon belül visszaťtzetni. A Kiíró az aján|ati biaosíték után kamatot nem flzet,
kivéve, ha a vis szafi zetési hatźtr időt e lmulasĺj a.

1 1. A pályázatok bontása

A pá|ytnati ajánlatokat tarta|maző zźtrt borítékok felbontását a Lebonyolító végzi a pá|yźnati
felhívásban megjelölt időpontban. Az aján|atok felbontásán, a Lebonyolító képviselőjén kívül az
ajánlattevők, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfele|ően
(szemé ly i igazo|v ány, me ghatalmazás) i gazo ln i ke i |.

Az aján|attevők a bontás időpontjáról külon értesítést nem kapnak. Az aján|atok felbontásán jelen
lévők jelenléttik igazolásárajelenléti ívet írnak alá.

Az aján|atok felbontásakoľ a Lebonyo|ító ismerteti az aján|attevők nevét, Iakóhelyét (székhe|yét), az
á lta| uk fel k ínált véte l ár aj án|atot, a v éte|ár me gfizetésének rn ó dj át'

Az aján|aÍtevő a fenti adatok ismeľtetését nem tilthatja meg.

A Lebonyolitő az ajän|atok felbontásáról, az ajźn|atok ismertetett tarta|mźtrő| jegyzőkönyvet készít,
amelyet az aján|attev<jknek erre vonatkoző igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzőkönyvet a
Lebonyolító képviselője és a jegyzőkönyvvezető irja aIá, és a bontáson megjelent ajánlattevok közül
kijelöltek, pedig a|áírásukkal hiteles ítik.

t2. A pá|yálzat éwénytelenségeinek esetei

A Lebonyolító az aján|atok bírálatakor megá|lapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és ez a|apjátn

tesz javaslatot a Kiírónak az ajttn|atok érvénytelenségének megá||apitására. A Kiíró érvénytelennek
nyi lvánĺtja az aján|atot, ha

a) aú. akiirásban meghatározoÍt, illetve szabá|yszeruen meghosszabbított ajánlattételi hatáľidő után

nyújtották be'

b) azt olyan aján|attevő nyújtotta be, aki az onkormányzattal szembeni, korábbi fizetési
kötelezettségét (helyi adó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette.

c) az aján|attevo a biztosítékot nem, Vagy nem az e|óírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre'

d) a kiíľásban szeľeplő adatokat, igazolásokat nem' vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta,
ideértve, ha az ajtn|aĺtevő nem csatolta arľól szóló nyi|atkozatát, hogy nincs kĺiztartozása (adő-,
vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az á||amhánartás más alrendszereivel szemben
fennálló fi zetési kotelezettsége),



e) az ajánlat nem felel meg a kiíľásban meghatározott feltételeknek vagy az ajánlattevő nem tett a
ki írásban fo glaltaknak me gfe|elő aján|atot,

Đ azaján|aÍtevó valótlan adatot közölt.

g) az aján|attevo a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes körűen tett eleget.

h) olyan ajánlat érkezett, amely ameghatározoÍtťlzetési feltételektőleltéľö ajánlatottarta|maz.

Az e|járás további szakaszäban nem vehet részt az, aki a)-c) pontokban foglaltak szerint érvénytelen
pá|y ázati aj án latot tett.

13. A pályázati ajánlatok elbírálása, az e|bírźtlás szempontjai

A pá|yźnati ajánlatokat a lehető legrovidebb időn belül el kell bíľálni. A pá|yázat eredményének
megá|lapítására vonatkoző hatźttidő egy alka|omma| meghosszabbítható. Az ,őj határidőről, illetve
annak fĺiggvényében az ajáĺ|ati kötottség időtaľtamának meghosszabbításźlrő| a Lebonyolító köteles
aján|ott levélben tź!ékoztatni az cisszes pá|yázőt'

A Lebonyo|ltő a pá|yázati fe|hivásban meghatározoÍl értékelési szempontok a|apján bírálja el és

rangsorolja az érvényes pá|yázati ajźtn|atokat, szükség szerint szakértok bevonásával.

Az e|bíráiáls szempontj a :

. az ajánlott vételáľ összege.

A Kiíró a pźůyázati felhívásban igénye|t iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgźini az
ajánlattevők alkalmasságát a szerzódés teljesítéséľe, és ennek során a csatolt dokumentumok
eľedetiségét is ellenőrizhęti'

A Kiíró szĺ'ikség esetén az ajánlattevőtőI az aján|at lényegét nem éľintő technikai-formai kérdésekben,
íľásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajźn|aÍtevó ptůyázó ezze| kapcso|atos
írásbe|i vá|asza semmilyen foľmában nem eredményezheti az aján|atában megfogaLmazott feltételek
olyan megvtitozását, amely apá|yázat során a beérkezetíajźtn|atok sorrendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéľéséľő|, és annak tarta|mfuő| haladéktalanul írásban értesíti a többi ajánlattevĺ1t.

A pá|yázat nyeľtese az, aki a pá|yázati felhívásban rogzített feltételek teljesítése mellett a véte|áľ
összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételáľra t<jbb ajánlat is
érkezik a pźiyźnat lebonyolítój a az azonos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb véte|árat
megajźn|ő ajánlattevőknek lehetőségük, van a véte|árra licit formájában újabb aján|atot, aján|atokat
tenni. Az induló vételár abeérkezeÍt legmagasabb vételár aján|at, a licitlépcso 10.000,- Ft, azaz
.Tizezer forint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyertese az, aZ ajáĺ,'|atÍevő, aki a legmagasabb
összeget aján|ja.

A veľsenytárgyalásról jegyzőkönyv késziil, amelyet a Lebonyo|ító jelen lévő képviselője, a
jegyzőkönyvvezetó, a lebonyolító jogiképviselője és azaján|aÍtevők jelen lévő képviselői íľnak a|á'

A Lebonyo|ítő az ajánlatok éľtékeléséről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: értékelési jegyzőkönyv)
készít, ame ly tarta|mazza:

a) apáIyázati eljárás rövid ismeľtetését, abeérkezeÍt ajánlatok számát,

b) abeérkezett ajánlatok rövid éľtékelését,

c) a legjobb ajźn|atra vonatkozó javaslat indokait,

d) az ellenérték (vételár) meghatározásának szempontjait (ideéľtve a véte|źtrat befolyásoló
kötelezettsé gvállalásokat),

e) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ a dontések indokát,

g) a pźiyázati eljárás eredményének összefoglaló éľtékelését, az e|ső két helyre javasolt pá|yáző

megjelölését, ha erre mód van,

h) abirźiatban közľeműködok á,|ta| fontosnak tartott körülményeket, tényeket.



14. osszeféľhetetlenség

A pźt|yázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megźi|apítani, ha a pá|yázatok elbírálásában olyan
természetes személy, szervezet, illetőleg képviselójük veszrészt, aki maga is ajánlattevó,vagy

a) annakközeli hozzátartozója(Ptk' 8:l. $ (1) 1. pont),

b) annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazotĹja,

c) annak más szeľződéses jogviszony keretében foglalkoztatőja, vagy foglalkoztatottja,

d) ha bármely oknál fogva nem váľható el tőle azigy elfogulatlan megíté|ése.

15. A pályázati e|jáľás éľvénytelenségének és eľedménytelenségének esetei

Érvénytelen a pźl|y źzati eljárás, ha

a) apálryázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették'

b) valamelyik ajánlattevő az e|járäs tisńaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit srilyosan sértő
cselekményt követ el'

A k i író eredményte lennek ny i lván íthatj a az elj ár ást, ha

a) nem érkezett ajźnlat,

b) kizttro|agéľvénytelen ajánlatok érkeztek,

c) azegyikajánlattevo sem tett apá|yázati felhívásban foglaltaknak megfele|ő aján|aÍot,

d) a kiíľó azeljárás érvénytelenítéséľől döntött.

Eľedménytelen eljárás esetén a kiíró dönt a további vagyonügyleti eljárásról.

16. Eľedményhiľdetés, szeľződéskötés

A pá|yázat eredményérő| a Kiíľó |egkésőbb 2015. december 15-ig dönt, ame|yrő| Lebonyolító 15

napon belül valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti'

Kiíľó a páIyźnat nyertesével a jelen dokumentáciő 4. pontjában meghatározottak szerint adásvételi
szerzodést köt' Az adásvételi szerzódés megkötésének feltétele, hogy a GEoRoSCo Kft' íľásban

nyi|atkozzon arról, hogy a vevő a GEoRoSCo Kft. részére 17.910.500,- Ft-ot + 2.f7f'000,- Ft
fordított Afát készpénzben megfizetett vagy, hogy a kötelezettség összegéľe a GEoRoSCo Kft., mint
j o gosu |t nevére szó Ió visszavon hatatlan bankgaranci át átadott'

A nyertes pá|yáző visszalépése esetén az e|adő jogosult a pá|yázati e|járás soron következő
helyezettjével adásvételi e|oszerzodéSt kötni, amennyiben a pá|yázat eredményének megállapításakor
a második legiobb aján|at meghatározásra került, amelyľol a Képviselő-testület dontott.

A nyertes aján|aÍtevo esetében abeťlzetett biĺosíték azajźn|attevó á|ta| fizetendő vételár összegébe

beszámításra kertil és foglalóvá alakul' azonban ha a szerzodés megkötése az aján|aÍtevonek felróható,
vagy érdekkörében felmeľtilt más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biaosítékot elveszti. Az e|vesńeÍl
biaosíték a Kiírót illeti mes.

17 . Egy éb rendelkezések

Az aján|attevó az ajánlatok felbontásig köteles titokban tartani az ajánlattnak tarta|mát, tovźtbbá a

Kiíró által a részletes dokumentációban vagy báľmely módon rendelkezésére bocsátott minden tényt'
információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, anő|té|ékoztatást harmadik személynek nem adhat.Ez
a tilalom nem terjed ki a ťlnarrszírozó bankkal és konzorciális ajttn|at esetén a résffievokkel való
kapcsolattartásra. Ha az ajánlattevő vagy az éľdekkörében álló más személy a pá|yázat titkosságát
megséľtette, a Kiíró az aján|atźt érvénytelennek nyilvánítja.



A Lebonyol ítő az aján|atok taltalmát a péilyázat |ezárźsáig titkosan keze|i, tartalmukľól felvilágosítást
sem kívülállóknak, sem a pá|yázaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az aján|atokat kizárot'ag elbírálásra használhatja fe|, más célú felhasználás esetén az
ajánlattevőve| külön meg kell arról állapodnia.

A Kiíró a pá|yźnati eljáľás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat kĺjteles 5 évig
megőrizni, továbbá ilyen je|legu e|lenorzés esetén aZ e|lenőrzést végzó szeÍv, személyek
rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabá|yozoÍÍ. kérdésekben a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi tnkormányzat Képviselő.testületének 47120|5. (II. 19.) számű határozata, valamint a
vonatkozó egyéb j ogszabályok rendelkezés ei az irányadőak.

Budapest,2015.
Józsefuárosi Önkoľmányzat

nevében e|jtrő Jőzsefuárosi Gazdá|kodélsi Központ Zrt.
Kovács ottó vagyongazdźikodási igazgató sk'

Mellékletek:
1' számű melléklet: Jelentkezési lap
f. számű melléklet: Ajánlati összesítő
3. szźlm,(l melléklet: Nyilatkozat Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámo|ásról
4. számű melléklet: Nyilatkozat a pá|yázati feltételek elfogadásáró|, szerzódéskötésľől,

ingatlanszeľzés i képessé gr óI, aj źn|ati kötöttsé grő l
5. száműmelléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható könarbzásrő|; Kiíróval

szemben fennál ló tartozźsr ő|
6. szźtm,űmel|éklet: Nyilatkozatpénzügyi alkalmasságľól
7. szám.ű melléklet: Nyilatkozat a kézbęsítés helyéľől és a bankszám|aszźtmrő|
8. számű me|lék|et: Nyilatkozat źt|áthatő szervezetrőI
9' száműmelléklet: Nyilatkozat apá|yázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, á|lapotának

megismerésérő1
10. szttmű melléklet: Adásvételi szerződés tervezet ftiggőben fenntaftással
1 1. szźtmu me|léklet: osszefoglaló a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeirő|
12' száműmelléklet: Ertékbecslés
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1. számú me||éklet

Budapest VlIl., Trefoľt u. 3. szám alatti ingatlan e|idegenítése

Je|entkezési Iap

Társaság neve, cégformája:

SzékheIye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-maiIcíme:

Statisztikai számie|:

CégnyiIvántartási száma:

Adiszáma:

Szám|avezetó bankjának neve:

Bankszám|a-száma:

Képvise|ójének neve, beosztása:

Meohataĺmazott neve':

TeIefonszáma:

Fax száma:

E-maiIcíme:

Budapest,

pá|y ázi aláírása/cégszerű a|á ĺrás

' Meghata|mazott esetén

11



2. számú me||é|et

Budapest Vll|., Trefort u. 3. szám alatti ingatlan e|idegenĺtése

AJÁNLAT| osszesírŐ

A|u|írott... (név/társaság neve) a
Budapest Vlll', Trefort u. 3. szám alatti elidegenítésére kiíń pá|yázatra aján|atomat az a|ábbiakban
foglalom ossze:

Megaján|ott véte|ár: .....' '...'. 'Ft

A vételár megfizetésének módja:

Budapest,

pá|y áző a|áírása/cégszerű a|áírás

12



3. számú me|ĺék|et

Budapest V|l|.' Trefort u. 3. szám alatti ingatlan elidegenítése

NYILATKOZAT
végelszámo!ásról, csődeljárásróI, felszámolásról

A|u|írott... (társaság neve)
képvise|etében kije|entem, hogy a társaság

. vége|számo|ás a|att -á|l/nem ál|

. e||en csodeljárás fo|yamatban *van/nincs

o e||en fe|számolási e|járás fo|yamatban *van/nincs.

Budapest,

pá|y áző alá írása/cégszerĹi a|áírás

A *-ga| megje|o|t részné| a megfe|e|ő szoveg a|áhúzandó.
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4. számlj me||éklet

Budapest Vll!., Trefort u' 3. szám a|atti ingat|an elidegenítése

NYILATKOZAT
a pá'yázati fe|tételek e|fogadásáról, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességrő|, ajánlati

kötöttségről

Alu|írott'.. (név/társaság

neve) kije|entem, hogy a pá|yázat tárgyát rész|etesen megismertem, az aján|attétel fe|tételeit, a

pá|yázati kiírást magamra nézve köte|ezően e|fogadom.

Kije|entem, hogy Magyarországon ingat|anszerzésre jogosu|t vagyok'

Kije|entem, hogy a pá|yázati fe|hívásban fog|alt 90 napos ajánIati kötottséget vá||a|om

Budapest,

pá|y ázo alá írása/cégszerĹj a|áírás

1Ą



5. számú mel|ék|et

Budapest Vlll., Trefort u. 3. szám alatti ingatlan elidegenítése

NYILATKOZAT

kiíľóval szemben fennál|ó taľtozásról

AIu|írott (név) mint a

(társaság neve) vezeto tisztségvise|óje

kije|entem, hogy az aján|attevőnek,

- Kiíróva| szemben tartozása (he|yi adó' bér|eti díj stb) * van/ nincs;
- Kiíróva| szemben szerződésben vá|la|t és nem teljesített kote|ezettsége " van/ nincs.

am e|yeket az a|ábbi okiratokka| igazo|ok:

1.

2.

Budapest,

pá|y ázi a|áírásaĺ cégszerĹi a|á írás

4 *-ga|jelö|t résznél a megfe|e|o szoveg a|áhúzandó.
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6. számú mellék|et

Budapest Vl|l., Trefort u. 3. szám alatti ingatlan elidegenítése

NYILATKOZAT

pénzügyi alkalmasságról

Aĺu|írott (név) mint a

-'"i.*.,' ;,; ; ;;;.."; ,;;;.. nuo",o ;,;.".ľ,"'*',T:ľ,'"n,^J."u1l,"-ľ"'ľ""ä:ľ:
szÜkséges anyagi eszkozok rende|kezésemre á||nak'

A szám|avezetó bankná| az e|mÚ|t 1 évben sorban á||ás nem vo|t' ame|yeket az a|ábbi okiratokka|
igazolok:

1.......

2. ......

Budapest,

pá|y ázi alá írása/cégszerĹj a |á Írás
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7. számú me|ĺék|et

Budapest V|!l.' Trefort u. 3. szám alatti ingatlan elidegenítése

NYILATKOZAT
a kézbesítés he|yéről és bankszámlaszámról

A|u|írott ...'.'.. lnévl mint a .'.' (társaság neve)
vezeto tisztségvise|óje kérem, hogy a Pá|yázalta| kapcso|atos mindennemű nyi|atkozatot, felhívást,
értesítést, vagy más információt, va|amint a Pá|yázatta| kapcso|atos esetleges jogvitában minden
értesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az a|ábbicímre kérem postázni:

Cĺmzett:...

Cím:...

Amennyiben az á|ta|am a fentiekben megje|o|t címzett a fenti címen az iratot nem veszi át, ennek
kovetkezményeit a gazdasági társaság vál|alja. Tudomásu| Veszem, hogy amennyiben a címzett a
fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postára adást kovető 5. munkanapon
kézbesĺtettnek mĺnosÜl.

A pá|yázati fe|hívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásár|ására fordított osszeget
kérem az a|ábbi ba n kszá m |aszám ra vissza uta ln ĺ :

Bankszám lavezeto pénzintézet:

BankszámIaszám:

Bankszám|áva| rende|kezni jogosu|t:

(név, |akcím vagy székhe|y)

Budapest,

pá|y ázo a|áirásal cégszerĹi a|á írás
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8. számú me||ék|et

Budapest Vl|l., Trefort u. 3. szám alatti ingatlan elidegenítése

NYILATKOZAT

Alu|írott kije|entem, hogy cégunk a nemzetivagyonró| szi|ó2011. évi CXCV|. torvény 3 s (1) bek. 1.

pontja szerinti

a.) átlátható szervezetnek minősÍ.l|.

b.) nem minősü| át|átható szervezetnek.

(a megfelelő szoveg aláhúzandi)

A je|en nyi|atkozatomat a szervezet vezetójeként bÜntetójogi fe|e|ósségem teljes tudatában teszem'

Budaoest.

pá|y áző a|áírása/cégszerű a|á írás

18



9. számú me||ék|et

Budapest Vl|l., Trefort u. 3. szám alatti ingat|an e|idegenítése

NYILATKOZAT
a pá|yázaton meghirdetett ingatIan megtekintéséről, állapotának megismerésérő|

A|u|írott a pá|yázaton meghirdetett Budapest Vl|l. Tömő u. 16. szám alatti lakásokat és
heIyiségeket előzetesen egyeztetett időpontban megnéztem, azá||apotát és arra vonatkozi műszaki
tájékoztatást megĺsmertem'

Budapest,

pá|y áző a|áírásal cégszerű a|áírás
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10. számú me||ék|et
TERVEZET

Adásvéte|i szerződés
fÜggőben fenntartással

E|adó tu|ajdonát képezi 1/1 tu|ajdoni arányban a Budapest Vll|. kerĹi|et, 36534 he|yrajzi

számma| jelzett, természetben a Budapest Vlll., Trefort u. 3. szám a|att talá|ható, 2.789 m.
te|ekterületű fe|építményes ingatlan.

Az ingat|an tu|ajdoni |apjának |. része alapján műem|ék.

A nemzeti vagyonró| szőó 2011. évi CXCV|. Törvény 14. s (2) bekezdése a|apján a Magyar
Ál|amot _ minden más jogosu|tat e|ővásár|ásijog i||eti meg.

Az egyes á||ami tu|ajdonban lévő vagyontárgyak Önkormányzatok tu|ajdonba.,adásáró| szó|ó

ĺgg1.-evi XXX|||. tv. gg. $ (2) bekózdése a|apján a Budapest Fovárosi tnkormányzatot
e|óvásár|ási jog i||eti meg.

Az épÜ|et műemlék je||egére tekintette|, A ku|turá|is javakka| kapcsolatos hatÓsási e|járásra

vonatkozi szabá|yokri| szili 4512012' (X|' 30.) számú EMMI rende|et 10' $-a a|apján az
á||amot elővásárlási jog il|eti meg.

A GEoRosCo Hote| |degenforga|mi Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaságot a Képvise|ő{estÜlet ''..
számÚ határozata a|apján a|apított e|ovásárlásijog i||eti meg, ame|y az ingat|an-nyi|vántartásba
nem kerÜlt bejegyzésre.

Jogosu|tak elővásár|ási jogukka|, postai kÜ|demény esetén a kÜldemény fe|adásának igazo|t

nap1atol számÍtott 35 napon be|Ül é|hetnek' Amennyiben az e|óvásárlás jogosu|tja é|jogáva|, az
adáśvéte|i szerzodés kozte és E|adó kÖzott jÖn létre. Ez esetben a........ á|ta| befizetett '.......'-
Ft, azaz forint osszeget E|adó az e|ővásár|ási jogra vonatkozó nyiĺatkozat
kézhezvéte|étő| számított 15 munkanapon be|Ĺl| a ........... á|ta| vezetett .' számÚ

szám|ára visszautalja. A .....'..... tudomásuI veszi, hogy a befizetett osszeg után EIadó
kamatot, vagy bárme|y jogcímen e|számolandó ko|tséget, kártérítést nem fizet.

Az adásvéte| tárgyát képező beko|tÖzheto ingat|ant EIadó a Budapest Józsefuárosi
tnkormányzata66ĺ2012' (Xl|. ,13') számri rendeletében, valamint a Képvise|o{estÜ|et 4712015'

(||' 19.) számú határozatban fog|a|tak, i||etve a Képvise|ő-testü|et .../.'. ( ) számú határozata
a|apjáń 2015. ,.,... és 2015' -....... közÖtt |efo|ytatott és ennek eredményeként a '' . 12015.

(.....) számú határozatában megállapított nyi|vános pá|yázat a|apján értékesíti.

Eladó ezenne| e|adja, Vevő pedig megveszi E|adóti| te|jes tulajdonjogga|, osszes tartozékaiva|,

megtekintett á|lapotban véte|jogcímén az 1') pontban korĹl|írt ingat|an 1l1 arány(l tulajdonjogát

az a|ábbi fe|téteIekke|.

Az 1') pontban körÜ|írt ingatlan vételára: ..... Ft

Vevő 2015' év ...'.. napján megfizetett .....,- Ft-ot, azaz ....... forintot aján|ati biztosíték
címén átuta|ássa| a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt., Sberbank MagyarországZr|.né|
vezetett 141oo3o9-9211o549-o1oooo08 számú szám|ď1ára, ame|y Összeg a véte|árba

beszámít, és ame|y összeget fe|ek fog|a|inak tekintenek. Fe|ek a foglalo jogi természetét

ismerik.

Vevő a véte|ár ... %-á|, .'.. Ft-ot, azaz,.... forintot az adásvéte|i szerződés hatá|yba

|épését kovető 15 napon be|Ü| köte|es megfizetni Eladó részére, amennyiben Eladó erre

vonatkozóan másként nem nyi|atkozik, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Sberbank

Magyarország Zrt. á|tal vezetett 141oo309-92110549-14000008 számú bankszám|ájára banki

2.)

2\

4.)

5.)
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8.)

e.)

o.)

7.)

14.)

15)

átuta|ássa|. A vételár-rész|etbe a 4') pontban megjelo|t ...' '- Ft aján|ati biztosíték be|eszámít,
.- FŁ. azaz ... . forint.így a tény|egesen megfizetendő véte|árrész

Vevő a fennmaradó.....,. Ft, azaz,'...,'..... forint véte|árhátra|ékot....'...... áltaI fo|yisított
hite|bó| fizeti meg, a je|en szerzodés hatá|ybalépéséto| számított 90 napon be|u|, amennyiben
Eladó erre vonatkozoan másként nem nyiIatkozik' a Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.,
Sberbank Magyarország zrt. á|ta| vezetett 14100309-92110549-14000008 számú
bankszám|ájára banki átuta|ássa|.

Amennyiben Vevő a fizetési köte|ezettségének 90 napon be|Ü| nem tesz eleget, úgy kötbér
fĺzetési kÖteIezettség me||ett további 30 nap álI rendeIkezésére a fizetési koteIezettség
te|jesítésére. A kotbér mértéke a fennmaradó véte|árrész 5'000'- FUnap.

Az adásvéte|i szerzodés azon a napon |ép hatá|yba, amikor az Összes eĺővásár|ásra jogosu|t

tekintetében |Ąárt az e|ovásár|ási jog gyakor|ásának határideje és egyik sem é|t e|ovásár|ási
jogával, Vagy a határidó e|ótt nyi|atkoztak, hogy nem é|nek e|ovásárlási jogukka|. Ha pedig
va|ame|yik elovásár|ásra jogosu|t é|t az elóvásár|ásijogáva|, az adásvéte|i szerződés akkor lép
hatályba, amikor az elővásár|ásra jogosu|t szerződési fe|téte|eket e|Íogadó nyi|atkozatát az
tnkormányzat megkapta.

Eladó az ĺngat|anon fenná||ó tu|ajdonjogát a te|jes véte|ár megfizetéséig, fÜggóben tarja.

Eladó az adásvéte|i szerződés megkotéséve| egyidejű|eg az ingat|anra vonatkozőan a|áírja és
e||enjegyzo Ügyvédné| (....) Ügyvédi |etétbe he|yezi a tu|ajdonjog bejegyzésére vonatkozó
nyilatkozatát, ame|yben fe|tét|en és visszavonhatat|an be|eegyezését adja saját tu|ajdonjoga
tor|éséhez és Vevő 1l1 arányÚ (egész) tulajdonjogának véte|jogcímen tÖrténo bejegyzéséhez'

Letéteményes Ügyvéd a 3. pontban írt véte|ár hiányta|an megfizetéséro| szi|ó igazo|ás
bemutatását kovető 8 napon be|Ül jogosu|t és kote|es a bejegyzési engedélyt a Budapest
Fóváros Kormányhivatal Xl. kerÜ|eti Hivata|ához benyÚjtani.

Amennyiben a véte|ár kifizetésére |egkésobb 2016. .'. . napjáig bármi|yen okná| fogva
nem kerÜ| sor, i||etve annak megtörténtét a fe|ek bárme|yike a fenti idlpontig nem igazo|ja hite|t

érdem|ően |etétkeze|ő Ügyvéd elott továbbá,ha a je|en szerződés a fenti időpontig bármi|yen
okbi| meghiÚsu|, és errő| a letétkezelő ügyvéd hite|t érdem|óen tudomást szerez, akkor a |etétbe

he|yezett bejegyzési engedé|yt |etétkeze|ő Ügyvéd kÖte|es ha|adékta|anul megsemmisítenĺ.

Fe|ek a jelen szerződés a|áírásáva|, |etéteményes Ügyvéd pedig a szerződés e||enjegyzéséve| a
6-9' pontban rogzített |etéti szabályokat e|fogadja.

Yevő az ingat|an eset|eges hiányosságaicímén azE|adóval szemben semminemĹĺ igényt nem
támaszthat. Vevő az ingat|ant megtekintette, az ingat|anra vonatkozÓ műszaki tájékoztatást
ismeri, tudja, hogy az épÜ|et te|jes fe|Újításban nem részesüĺt, így bárme|y szemrevéte|ezésse|
nem ész|e|hető épÜ|ethiba kijavítása szukségessé válhat.

Eladó nem szavato| az ingat|annak a tu|ajdoni lapon fe|tÜntetett térmértékéért'

Szerzódo felek rogzĺtik, hogy az ingat|anra érvényes bérleti szerződés á|| fenn, ame|y bér|eti

szerzodés a je|en adásvéte|i szerzodés hatályba|épéséveI egyidejű|eg megszűnik' Eladó
kote|ezettséget vá|laI arra, hogy az ingat|ant a bér|oto| és ingóságaitó|, annak bĺrtokátruházásáig

- a gyermekorvosi rende|ő kivételéve| - kiÜrĺti. Eladó kije|enti, hogy az ingat|an egyebekben
per-, teher- és igénymentes, a tu|ajdoni |apon az ELMtj HÁLIZAT| Kft. javára 25 m,
a|apterÜ|etre vezetékjog van bejegyezve.

Eladó a te|jes véte|ár megfizetését kÖvető 5 napon be|Ü| kote|es az ingat|an birtokát - a
gyermekorvosi rende|o kivéte|ével - Vevőre átruházni. Vevő ettő| az időponttól kezdődoen vise|i
annak terheit, szedi hasznait és ebben az idopontban szá|l át a kárveszély vise|ése is. Fe|ek
megá||apodnak abban, hogy a birtokátruházásró| jegyzőkÖnyvet vesznek fe|, ame|yben rogzítik
a |akóingat|anban Íe|szere|t va|amennyi kÖzmtjmérő ál|ását, amely méróál|ásig valamennyĺ
rezsi-, és közmĹiko|tséget az E!adó vise|i, míg ezen időpontti| és méroá||ásoktó| kezdodoen a
hivatkozott rezsi-, és közműko|tségeket Vevő tartozik vise|ni. A gyermekorvosi rende|ó birtok
átruházására |egkorábban 2016' jÚnius 30-ig kerÜ| sor.

Vevő tudomásuI veszi, hogy az ingat|an ,,B'' épÜ|etrészének fo|dszintjén (382 m2 terĹi|eten)
jelen|eg gyermekorvosĺ rende|o műkodik, ame|ynek másik he|yiségbe történő áthe|yezését az
Eladó |egkésobb 2016' június 30' napjáig végrehajtja és az ingatlanrészt birtokba adja. Vevő
vá||a|ja, hogy a gyermekorvosi rende|ő műkodését a tulajdon átruházást kovetően is |ehetővé

teszi, az ingatlanrész haszná|atáért díjat nem kovete|. Felek megál|apodnak abban, hogy

amennyiben azE|ado 2016' jÚnius 30. napjáig a gyermekorvosi rende|ot nem helyezi át' Úgy a

10.)

11.)

12.)

13.)

16.)
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Vevő és az E|adő a tárgyi ĺngat|anrész vonatko?sában |egfeljebb 1 éves, határozott tańamrj
bér|eti szerződést kötnek egymássa|, 1.000'. Ft/m./hÓnap bér|eti díj me||ett.

Vevő a haszná|at te|jes időtartama a|att biztosítja a gyermekorvosi rendelo akadá|ymentes
megkozelítését és uzeme|ését akkor is, ha a tu|ajdonában és birtokában á|ló épÜ|etrészen
átalakítási, építési munkákat végez. Vevő vá|lalja, hogy az áta|akítási, építési munká|atok
megkezdése e|ótt Eladóval egyeztet a gyermekorvosi rende|ő zavarta|an, jogszabá|yoknak
megfe|e|o működése érdekében. Eladó vál|alja, hogy a gyermekorvosi rende|ő zavarta|an
műkodése mĺatt felmerĹl|ő tobb|etko|tségeit nem terhe|i át Eladóra.

Eladó kikoti, Vevő vá||a|ja, hogy az ingatlanra vonatkozoan az ingat|an (orvosi rende|ő
kivételével torténo) birtokátruházásátó| számÍtott 1 éven be|ü| benyújtja a hiánypót|ást nem
igény|ő építési engedé|y iránti kére|mét, az építésĺ engedé|y jogerőre eme|kedéséto| számított
3 éven belü|jogerős használatbavéte|i engedé|yt szerez. Vevo vá|la|ja, hogy köte|ezettségeinek
e|mulasztására, azok te|jesítéséig havonta 5.000.000,- Ft kotbért fizet.

Eladó kijelenti, hogy az ingat|anna| kapcso|atban kÖzÜzemi díjtartozása nincs. Tekintette| arra,
hogy E|adó erre vonatkozőan igazo|ást Vevőnek nem mutatott be, amennyiben az adásvéte|i
szerzódés a|áírásának napját megelozó idöszakra vonatkozT tańozást á||apítanak meg, annak
megfizetésére Eladó köte|ezettséget vá||a|' E|adó kije|enti továbbá, hogy az ingat|annak
bér|oje nincs'

Fe|ek a Po|gári Torvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés aĺapján Rizárják mind Eladó, mind Vevő
fe|tű nó értékaránytalanságon a|apu|ó eset|eges megtámadási jogát.

Vevő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ezt Eladonak bemutatott és eredetben
átadott Cégkivonatta| és Aláírás mintáva|/A|áírási címpé|dánnyaI igazo|ta. Vevő jelen okirat
a|áírásáva| kije|enti, hogy a Nemzeti Vagyonro| szó|ó törvény a|apján át|átható
szervezeVingatlanszerzési képessége nincs kor|átozva.

Vevő tu|ajdonjogának bejegyzését a Budapest Főváros Kormányhivata|ának Fo|dhivata|ánál
Eladó kére|mezi, ame|ynek ko|tségét Vevő fizeti meg'

Vevő tudomásuIveszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruházási i||etéket ke||fizetnie.

2012. január 1. napjátó| a 176ĺ2008 (Vl. 30') Korm. Rende|et 1. s (3) b pontja alapján E|adó
kÖte|es energetikai tanúsítványt készíteni és azt Vevő részére átadni. E|adó az energetikai
tanúsítványt az adásvételi szerzódésig készítteti e|, ame|ynek átvéte|ét Vevő az adásvéte|i
szerzódés a|áírásával ismeri e|.

Vevő a szerződés megkotéséve| kapcso|atos e|járási kö|tségek címén az 1,670,- FVszemély
..lÜa e1arasĺ dí1at, az 5.500,- Ft + Áfa e|járási díj osszeget és a 2"6.600,- FUingat|an fÖ|dhivatali
eljárási i||etéket a szerzodés a|áírását mege|őzoen megfizetett. Vevő kérĺ, az errő| szi|o
számĺát részére megku|deni.

E|járó Ügyvéd tájékoztatja Fe|eket, hogy a Pénzmosás es a terrorizmus finanszírozása
megelozéséró| és megakadá|yozásárll szi|ó 2007. évi CXXXV|. torvény rendelkezései szerint
azonosítási kÖte|ezettség terhe|i Fe|ek adatai vonatkozásában. Fe|ek kije|entik, hogy adataik a
szerződésben he|yesen kerÜ|tek rögzítésre azá|ta|uk bemutatott szemé|yi azonosító okmányok
aIapján.

Fe|ek jelen szerződés a|áírásáva| fe|tét|en és visszavonhatat|an hozzĄáru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró Ügyvéd okirataikró| fénymáso|atot készítsen, és azokban rogzített adataikat a
szerzodéssel egyÜtt keze|je'

Fe|ek tudomásu| veszik e|járó Ügyvéd tájékoztatását, ame|y szerint adataikat az ĺnformáciis
önrende|kezési jogró| és az információs szabadságró| szó|ó 2011. évi CXĺ|. törvény
rendelkezéseĺ szerint kizáro|ag je|en szerzódéshez kapcso|ódo megbízás, i||etve a
jogszabá|yokban meghatározott köte|ezettsége teĺjesítése érdekében keze|heti'

Fe|ek kijelentik, hogy je|en jogÜgy|et nem Ütkozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzéséro| és megakadá|yozásáró| szóli 2007' évi CXXXV|. torvénybe.

Je|en szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. adásvételre vonatkozó, iĺĺetve azide
vonatkozo jogszabá|yok jelen szerződés aĺáírásának napján hatá|yos rendeIkezései az
irányadók.

Fe|ek meghata|mazzák budapesti (. . .....' sz. alattĺ) ügyvédet, hogy oket je|en
jogÜgy|et kapcsán a fildhivatali eljárás során az Ügyvédi torvényben írt te|jes jogkörre|
képvise|je'

21.)'
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Fe|ek a fenti okiratot e|o|vasták, megértették' és mint akaratukka| mindenben egyezot,
heIybenhagyó|ag aláírják.

Budapest' 2015' év ...... hó ..'... ' napján.

Budapest Jizsefvárosi Önkormányzat
e|adi nevében e|járo

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
. igazgatT

VEVO

A je|en okiratot budapesti ( .... ., székhe|y: ..........'. ') ügyvéd készítettem és
ellenjegyzem.
Kelt: Budapest,'........ év ........ hó ...... napján.

okiratkészítő ugyvéd
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11. számÚ mellék|et

osszefogtaló a benyújtandó ajánlat formal és tarta|mi követelményeirő|

Az Ąán|atot a társaság képviselője minden o|da|on kézjegyéve| köte|es e||átni.

Az aján|atnak fo|yamatos sorszámozással ke|| rendelkeznie.
A borítékon nem szerepe|het a benyújtóra vonatkozó je|zés.
Az Ąán|atot két pé|dányban, külön |ezárt borĺtékban kel| benyújtani, az egyik példányon
fe|tĹintetve az,,Eredeti pé|dány'', a másikon a,,Máso|ati példány'' szöveget.
A borítékon a következő szöveget ke|l és lehet fe|tuntetni: ,,Budapest V|||., Tomő u. 16. szám
a|atti lakások és nem |akás cé|jára szo|gá|ó he|yiségek elidegenĺtése''
Az ajánlatot sértetlen borítékban kell benyújtani, sérü|t, fe|nyitott borítékot a Lebonyo|ító nem
vesz át.
Aho| az nincs je|ezve, hogy másolat is e|egendő, az eredeti igazo|ást ke|| csato|ni az
ajánlathoz.
Az aján|ati biztosíték befizetéséné| a koz|emény rovatba a következőt ke|| beírni: aján|ati

biztosíték
Az Ąán|at tartalmát a következő sorrendben ke|l osszefűzni:
1. Jelentkezési |ap
2. Aján|ati osszesĺtó
3. Eredeti, 30 napná| nem régebbi cégkivonat
4, Eredeti a|áírási címpéldány
5. A Ptk. e|őírásai szerinti bizonyító erejű meghata|mazás, amennyiben az ď1án|atot nem

a cég képvise|ője írja a|á
6. Pá|yázati dokumentáció megvásár|ásáró| szó|ó bevéte|i pénztárbizony|at máso|ata
7 ' Ajánlati biztosíték befizetésérő| szó|ó igazolás másolata
8. NyiIatkozat vége|számo|ásról, csődeljárásró|, felszámolásró|
9. Nyi|atkozat a pá|yázati fe|tételek e|fogadásáró|, szerződéskotésről, ingat|anszerzési

képességről, ajánIati kötöttségrő|
1o' Nyi|atkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásró|; Kiíróval szemben fenná|ló

tartozásrol
11. NAV igazo|ása
12. ľte|yi áoó igazolás (beszerezhető: Budapest Józsefvárosi tnkormányzat Po|gármesteri

Hivatala 1082 Budapest, Baross u. 63-67.)
13' Bérbeadóva| szemben fenná||ó tartozás igazo|ása (beszerezhető: Józsefvárosi

Gazdá|kodási Központ zrt.. 1083 Budapest, Losonci u. 2., és Budapest Józsefvárosi
Önkormányzat Polgármesteri Hivata|a Pénzugyi Ugyosztá|y 1082 Budapest, Baross u.

63-67. ll. em.)
14. NyiIatkozat pénzĹigyi alkaImasságró|
15. Nyi|atkozat a kézbesítés he|yérő| és a bankszám|aszámró|
16. Nyi|atkozat át|átható szervezetrő|
17. Az adásvéte|i szerződéssel kapcsolatos észrevételek' módosĺtási javas|atok

24
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ľĺBcÁr-r-a.ponÁs INGATLAN ĺ.oÁsvÉľBI'nnor, És rľc.ł.TLANoK
c s n nÉľBnor, szoĺo nĺoszrcpzo o É s, vALAMINľ ľ Énr,n ľr

sznľ.zoľÉs xozos MEGEGynzrssBl, ľonľBľo
ľrpcszÜľľrľÉsÉnor, ns a. FELEK l<ozorrr ľr,szÁnĺor,ÁsÁRór,,

amely Iétľejött egyrészĺől Budapest Főváľos YIII. keľiilet Józsefvárosi
Önkormányzat (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67. adőszáma: 15508009-2-42,
statisztikai torzsszáma: 15508009.75I|-32I-0I, képviseletében dr. Kocsis Máté
polgáľmester), mint eladó/onkormálnyzat,a továbbiakban: eladó/onkormányzat,

másrészről a GEoRoSCo Hotel ldegenforgalmi Koľlátolt Felelősségĺĺ Táľsaság
(korábbi nevén: GEoRosco KereskedelmÍ és Varyonhasznosító KoľIátolt
tr'elelősségű Táľsaság) (székhelye: 1088 Budapest, Trefort utca 3-5.,. cégegyzékszálma:
Cg.0l-09-707289, adőszźlrna: |2866357-2-42, statisztikai számjele: |2866357-5248-
l 13-0l, bankszámlaszáma: Unicredit Bank Hungaľy Zrt. 10918001-00000015-
72210008, képviselőjének neve: Dulin Tamás), mint vevő, a továbbiakban: vevől
GEOROSCO

valamint a Jőzsefválrosi Egészségktizpont Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító
Korlátolt Felelősségű Táľsaság (székhelye: 1088 Budapest, Trefoľt utca 3-5.,
cég1egyzékszáma: Cg. 01-09- 908939, adőszźtma: 14549838-2-42, statisztikai számjele:
14549838-4110-113-01, bankszrámlaszźlma: Unicredit Bank Hungary Zrt. 109l8001-
00000057-09460007, képviselőjének neve: Dulin Tamás), a továbbiakban: JEK - a
továbbiakban: eladĺí/Onkoľmányzat és vevő/GEoRosco, valamint JEK eryiĺtt:
felek - közĺjtt az a|u|irott napon és helyen, az alźbbi feltételekkel:

I.E|őszerződések

1. Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuarosi Önkormányzat Képviselő-testiiletének
23612006 (v.25) szźtmíhatźrozataalapjźn az Önkoľmźnyzatmegbízásźból eljáró Rév8
Józsefuaľosi Rehabilitációs és Vĺáľosfejlesztési Zártkor(ien Mfüödő Részvénytiĺrsaság
Egészségügyi Intézményfejlesztési Pľogram megvalósításĺĺnak céljával ĺyi|t pá|yazatot
íľt ki az onkormźnyzat tulajdonában Budapest VIII. kerüIet 36534 he|ytajzi sztmtl
1088 Budapest, Trefort utca 3-5. szám a|atti felépítményes ingatlan (a továbbiakban:
Trefoľt utcai ingatlan), valamint a Budapest VIII. keľület 36688 he|yrajzi számú, 1085
Budapest, Rökk Szilaľd u.4. szám alatti felépítményes ingatlan (a továbbiakban: Rĺjkk
Szilaľd utcai ingatlan) értékesítésére.

2. A pá|yźnat szerint a nyeľtes pá|ytző az I. poĺtban meghatźrozott ingatlanok
vételźtrát (ellenéľtékét) oly módon fizeti meg, hogy egyrészt vá|La|ja a pá|yźnat
előkészítés ĺinkoľmányzati költségeinek teljesítését, másrészt a Rokk Szilard utcai
ingatlan lakásbéľlőinek és helyiségbérlőjének elhelyezéséről gondoskodik, azingatlanon

annak lebontását kövętően a pźiyźnati kiírásban foglaltak szeľinti
Egészségcentrumot magában foglaló felépítményt létesít, melynek 3-5. emeletéľe saját
elképzelésének megfelelő funkciót valósíthat meg. Az onkoľmźnyzat ezt kcĺvetően a
Tľefoľt utcai ingatlan és Rökk Szilaĺd utcai ingatlan Egészségcentrumot tarta|maző
tźttsasházi ktilĺin fulajdonainak cseľéjével megszerzi az Egészségcentľum épületrész
tulajdoąjogát, Trefoľt utcai ingatlan a nyeľtes pá|yazőé lesz, aki az álta|a felépített
épület Egészségcentľum teriiletét meghaladó részének felhasználási módját saját

be|źttása szerint á||apitja meg és tulajdonjogáva| sajátbelźltása szerint rendelkezhęt.
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3. A Rikk Szilaľd utcai ingatlan kiürítés után adásvéte|i szerzőđéssel keriil a nyertes
páIyázőhoz. A Tľefoľt utcai ingatlan tulajdonjogaátruhźnásnak feltétele az Rökk Szilárd
utcai Egészségcentrumot tarta|maző épület felépítése' jogerős használatbavételi
engedély megszerzése, az épĺilet Társasházzá a|akitźsa, az Egészségcentrumot
tarta|mazőkĹilöntulajdonirészekonkoľmanyzattu\ajdonébaadása.

4. A pá|yazat nyeľteséként az onkormányzat Képviselő-testületének 23612006
(V.25) szźmŕlhatátozataa GEoRoSCo Kft-t jelölte meg. YeIe az onkoľmĺĺnyzat2006.
szeptember 29-én kdtött e|őszerzőďést az ingatlanok adásvételéről és cseľéjéről (a
továbbiakban:,,Elősze rződésĹ,,).

5. A Képviselő-testiilet 788l2007.(XI.5.) és 8612008.(II.27) határozatźna| az
Egészségügyi Intézményfejlesztési Program helyszínét 34853 he|yrajzi szźtmű,
Budapest VIII. keľĹilet Bacsó Béla utca |7. sz. alatti ingatlanra tette át a Rtikk Szilĺáľd
utcai ingatlanľól. A Képviselő-testiilet dĺjntése a|apjarl az E|őszerződésl-ben rogzített
konstrukcióhoz képest módosultak az Egészségközpont megvalósításának szervezeti
keretei és az :ť.z|eti kivitelezése is. Lényege, hogy az onkoľmányzat, szakmai
magiĺnbefektetők bevonásával hoz létre többségi tinkoľmanyzati tu|ajđoni: (5|-49%)
projekttarsaságot. Ennek a tarsaságnak a feladata a pľojekt megvalósítása, a megmaradó
teriiletek hasznosítása, és a helyiségek iizemeltetése.

6. Az Előszerződésl módosításara tátgya|ás indult GeoroscovaI. Az elgondolás az
volt, hogy az Egészségkĺĺzpontban létesülő, onkormányzatot illető vagyonelemek
megépítésének ellenéľtékeként a Trefort utcai ingatlan és Rökk Szilard utcai ingatlan
źúruhźzásakor a Geoľosco Kft źúađott volna az onkormźnyzatnak 520 millió Ft-os
visszavonhatat|an bankgaľanciát. Az onkoľmrĺnyzat ugyanls vállalta, hogy a leendő
Egészségközpont építésébe bevonja GEoRosCo-t. A GEoRoSCo pedig vźilalta,
hogy 520 millió Ft építési munkálatot elvégez az Egészségkĺizpont építkezésén. A
befektetők bevonásiĺľa az onkoľmányzat és az lij koncepció megvalósítását szolgáló
páIyźzaton ugyancsak kiválasztott Georosco Kft. projekttaľsaságként hozta létre a
Józsefuaľosi Egészségközpont Kft-t (továbbiakban: JEK Kft .).

7. A GEoRoSCo az Előszęrzódésl. teljesítése során elősztir a Rĺikk Szilárd utcai
ingatlaĺľa készíttetett saját kĺiltségen terveket, melyeket az onkorĺľrźnyzat egyoldalú
helyszínváltoztatźsźú követően már nem tudott felhasználni. Azonban ezt kĺivetőenis az
onkoľmányzatĘa| mindvégig jóhiszemúen egyĹittmfüödött, amely keretében a Bacsó
Béla utcai Egészségközpont vonatkozásában is építési-engedé|yezési tervdokumentációt
(a továbbiakban: ,,Tervdokumentáció'') készíttetett, amely költségeit 17.800.000'- Ft
ĺisszegben megelőlegezte.

8. A GEoRoSCo tulajdonosa az Egészségügyi Intézményfejlesztési Program
megvalósításban való közremfüĺidés keretében 2008. november 24. napjźn szétválással
töľténő jogutódlással GEoRoSCo Medical Kft. néven gazđasági táľsaságot hozott
létre, ame|yhez JEK Kft-nek a GEoRosCo Kft-t megillető üzletrésze került. A
GEoRoSCo Medical Kft. jelenleg a JEK Kft. 19.270.000,- Ft névéľtékű,92,6 Yo-os
ilz|etr észének tulaj dono sa.

9. A GEoRoSCo Medical Kft. a JEK Kft. fenntartásával kapcsolatban mintegy
|.470.000,- Ft- erejéig költségeket viselt, amely a JEK Kft. kĺinywiteli
szo|gá|tatźlsainak, kĺlnywizsgźiatźnak, a vá|toztatások kapcsán befizetett illetékek
valamint a GEoRoSCo JEK Kft. alapításakor teljesített vagyoni hozzájźlralźlsának
összege. Fentiek mellett a GEoRoRCo Medical Kft. a 8. pont szerinti
Tervdokumentációt zDl}.június 3. napjén nem pénzbelíhozzájźrulásként, 17'800.000'-
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Ft-éľtékben a JEK Kft. ľendęlkezéséľe bocsátotta, amely nyomán a fentebb
említett, mindcisszesen |9.f70.000,- Ft névéľtékű uz|etrésze létrejött. Ennek révén az
onkormrányzat kisebbségi tulajdonossá vált JEK Kft-ben.

10. A Képviselő-testiilet 14712009. (IV. 22.) hatźrozatánal ,,Egészségĺ.igyi
Intézményfejlesztési Program'' helyszínét a VIII. keľĹilet Auľóľa utca20-28. szám alattí
(35037 helyrajzi számú) ingatlanľa módosította Felek az EIószerződésl.et f009.
decembeľ 2|. napján kĺizĺis megegyezéssel módosítottfü (a módosító okirat a
továbbiakban: ElőszerződésZ (a továbbiakban az E|oszerzodésl és az Előszerzíĺdésf
egyĹittesen: ,,E|őszerződés''). Az E|őszerzőđésZ a megvalósítást illetően a helyszínt
kivéve visszatéľést jelentett az ereďeti lényegét tekintve ingatlancsere megvalósítashoz.
AZ Önkormźnyzat vźůlla|ta a Rĺikk Szilard utcai ingatlan eladasát a GEoRoSCo-nak,
amelynek a Trefort utcai ingatlan ért cserébe azYIIJ. kerület Auróľa utca20-f8. szám
alatti ingatlanon kellett volna megvalósítani és az onkoľmtnyzat tulajdonába adni az
egészségtigyi célú épületet, éspedig azzaI a miiszaki taľtalommal, mint aľrít az
Előszerződésl Rökk Szilaľd utcában megvalósítandó Egészségcentrumra
meghatźlrozott.

11. Az E|oszerződés alapján f0|0. februaľ 4, napjarĺ a Rcikk Szilaľd utcai ingatlanĺa
adásvételi szerződés (,,Adásvéte|i Szerzőđés'') jött létľe, amellyel a GEoRoSCo az
ingatlan tulajdonjogźú megszerezte. A Rökk Szilárd utcai ingatlan 109.000.000.-Ft
vételaľanak telj esítése :
a) azBgészsé.gugyi Intézményfejlesztési Program előkészítésre és az eredeti páIyźnat
lebonyolításához szĹikséges költségekĺe a Georosco áIta| az onkormanyzatnak átadott
28.500.000.-Ft,
b) és a Rcikk Szilard utcai ingatlanban fennálló béľleti szerzódések megsziintetésével
kapcsolatosan Geoľosco áItaI viselt költségekbo| _ az elszźtmitható 150.000.000.-Ft-ból
_ 8 0. 5 0 0. 0 0 0. -Ft v éte|árb a való be sziím itásáv a| történt.

A Rökk Szilaľd utcai ingatlankiiirítését az onkoľmányzatvagyonkezelő cége a nÉv g
Zrt. végezte. A bérleti szeruőďések megszĹintetésével kapcsolatban a Geoľosco által
viselt további 69.500.000.-Ft elszĺĺmolása töľtént volna az E|őszerzőđés a|apján a
végleges cseľeszerződésben.

12. Felek megállapítják, hogy az onkoľmtnyzat jelen megállapodás a\áirásának
napjáig az ELőszerzőđést a cseľe feltételeinek megteremtését illetően nem teljesítette.
Felek az esetleges vitĺĺk elkeľtilése végett ugyanakkor megállapítjak, hogy GEoRoSCo
jelen megállapodás a|źtírásźtt megelőzően az ElőszerzódésbóI származő valamennyi
kĺitelezetts égét hatźndőben telj esítette.

1. II. Béľleti Szeľződés

13. Az onkoľmźnyzat 2009. novemberében nyilvĺĺnos ptiyźzati kiírást telt kozzé a
tulajdonában źi|ő Trefoľt utcai ingatlan béľlőjének a kiválasztásfua. A páIyázati eljĺáľás

azon céI|al keľĹilt lebonyolításra, hogy a Trefoľt utcai ingatlan, mint Előszerződés
szerinti csereingatlan éľtékének megőrzése és ezáIta| az Előszerződés onkotmźnyzat
általi teljesítések ezen tészę biztosított legyen és az esedékessé vá|t, de elmaradt
állagmegóvási és karbafiartźlsi munkálatokat az ingatlan bérlője e|végezze és ezá|tal
áI|agr om|źtsa és értékc sö kkené se me gál lítható l e gyen.

14. A páiyźzat nyertese a Józsefvlíľosi Önkoľmányzat Gazdálkodási,
Keľiiletfejlesztési, Kĺiltségvetési és Pénzügyi E||enorző Bizottságrĺnak
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f088/2009.(XII.15.) sZćLÍniI hatźttozata szeľint GEoRoSCo lett, akivel aZ
onkormányzat2010. május 25. napjźn bérleti szeruődést'kötött (a továbbiakban: Bérleti
Szerződés).

15. A Béľleti Szerződésben a GEoRoSCo, mint bérlő váIla|ta, hogy aZ
onkormanyzat, miĺt bérbeadó, 412007. (II. 9.) oKM rendelet és a kulturális örĺikség
védelméről szóló 2001. évi LXN. t<irvény szeľinti kötelezettségeit a pźlyźnati kiírás,
valamint az źlltalra benyujtott nyertes pá|yźzati anyag szerint teljesíti. A GEoRoSCo a
Trefoľt utcai ingatlanon a Bérleti Szerződés 2. sz. melléklete szerinti helyreállítási
munkálatokat 49.100.000,- Ft + ÁFA, összesen 61.375.000,- Ft értékben, saját
költségén a bérleti jogviszony e|ső 24 hónapjában eŁvégezte. A bérlemény bérleti díja a
Bérleti Szerződés szerint 33.200.000,- Ft + AFA, amelybe az elsó két évre vonatkozóan
a GEoRoSCo bérbeszámítással élhetett.

16. A bérleti díj onkoľmányzat által elfogađhatő |ega|acsonyabb összege a bérleti idő
eľedetileg előrebecsiilt 2 éves tewezett taľtamlínak, valamint a béľleményeĺ az e|marađt,
valamint a bérlet tervezętt időtartamáig esedékes állagmegóvási és kaľbantartiísi
munkálatok költségeinek alapul vételével került meghatélrozásra, amit az érvényes
pźt|yazat feltételeként teljesíteni kellett.

17. A bérleti díj a GEoRoSCo álláspontja szerint a piaci alapon megállapítható
bérleti díj-ĺisszegét jóval meghaladja. GEoRoSCo miĺdazonźita| a Bérleti
Szeľződésbeĺ a 33.200.000,- Fťév minimum béľleti díj megťlzetésére jóhiszemtĺen
kötelezettségetvá||a|t' tekintettel arra, hogy az onkoľmźnyzattájékoztatttsa a|apjźn az
Előszerzőđés teljesítésében bízott.

18. A GEoRoSCo a targyi bérleményt nem csak bérlőként, hanem dologi
vlĺĺományosként is tartotta karban. A Béľleti Szerződés ugyanis azon feltétel
bekövetkezéséig taľtó hatáĺozott időre jött létre, amíg GEoRoSCo a bérleményt
magában foglaló Tľefoľt utcai ingatlan fulajdonjogát azB|őszerződés teljesítéseként az
Auróra utcai ingatlanon általa megépített egészségügyi létesítmény elcserélésével
megszerui. Amennyiben a fentiekben foglalt megsztintető feltétel megvalósu|, azaz
GEoRoSCo a Trefoľt utcai ingatlan fulajdonjogát megszerzi a Bérleti Szerződés
megszűnik a rá kźnyadó régi Polgári Töľvénykönyv (1959. évi IV. tĺirvény, Ptk.) 322.

$-a alapjĺĺn, figyelemme| arra, hogy ugyanazonszemély lesz a jogosult és kĺjtelęzett'

19. Felek a Bérleti Szerződés megállapodtak, hogy ha bérleti szerzodést megsztintető
kérdéses feltétel a szeruődés megk<itésétől számított _ az onkormźnyzat á|ta| az
E|őszetzodés teljesítésére pľognosztizźit iđoĺ, azaz - két éven belül nem valósul meg,
úgy mindkét fel jogosult a Béľleti Szerződést 6 hónapos felmondási idővel indokolás
nélkül felmondani.

20. A GEoRSoCo a Bérleti Szerződés szerint irodát és ifiúsági szá||ást kívant
kialakítani, amely munkálatok megkezdéséhez GEoRoSCo építési engedélyt szerzett
be, amelyhez az onkormĺányzat nevében a Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
22Il20|O (XI.24) sz. hatźrozatźlval kifejezetten hozzájźĺru|t. Az Önkormrínyzat a
20II.05.Iz-énszékhely-bejegyzésihozzájaru|ástadott.

2|. Felek Cseľmely Gábor okl. építőméľnök, igazságtlgyi szakéľtő ,,Kiegészítő
igazságugyi méľnĺikszakértői vélemény a Budapest VIII. kerĹilet Trefoľt u. 3-5. szám
alatti ingatlanľól'' (2015.január) elnevezéstĺ szakvéleménye alapján megáI|apitjfü, hogy
a GEoRoSCo a bérlet időtartama alatt, jelen megállapodás a|źirźsáig a Trefoľt utcai
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ingatlanon cisszesen nettó 180.650.000.-Ft értékben végzett el munkálatokat, az
alábbiak szerint:

a) A bérleti szeruődésben vállalt - béľlemény tulajdonosa helyett e|végzetí -
karbantartási, állagmegóvási és helyreállítási munkálatok a béľlet első két évben
e|végzett, bérbeszámítással éľintett nettő 49.|00.000.-Ft, plusz a később e|végzett
bérbeszámítassal meg nem térített nettó 3.370.000.-Ft, cisszesen 52.800.000'- Ft
éľtékben.

b) Hasznosítási céltól független, az épi|etrészek többfele funkciójĺáhozishaszĺlźihatő
munkálatok (',diszponibilitás'') eredménye kerekíwe nettó 111.600.000,- ľt 1Áľ,ł.-t
figyelembe véve 1 19.7 I6.200.-FĐ éľtékben. Ebből:
ba) a bérlemény ,,A'' épületéľe töľtént ráfordítás 81.540.000.-Ft, amelyet a felek
elszámolásuk során nettó módon veszik figyelembe a fordított AFAađőzás miatt.
bb.) a bérlemény ,,B'' épületére tĺjľtént ráfordítás 30.060.000.-Ft' amit a felek
elszámolásuk sorĺán ÁpÁ-val (8.l16.200.-Ft-a1) növelve (38.|76.200.-Ft-a1) vesznek
figyelembe.

c) Hasznosítási cél-fiiggő felújítás általanos hasznźůati állapoton felül nettó kerekítve
16.250.000'- Ft.éľtékben. Ebből a bérlemény ,,A,' épületére töľtént ráfoľdítás
10.100.000.-Ft' A ,,B'' épületre történt ráfordítas 6.l50.000.-Ft' amely után a
GEo Ro S C o az źita|źnos forgalmi ađőr a igéný tart.

22. Felek megźů|apítjfü, hogy a Trefoľt utcai ingatlan alapteriiletének túlnyomó részét
kitevő ,,A'' épület a GEoRoSCo által a bérleti szerződés a|apjanvégzett munkálatok
ellenére sem vált hasznźlatta alkalmassá, amely téný GEoRoSCo az onkormźnyzat
felé a béľleti idótartama alatt több alkalommal, íľásban je|eńe és a bérleti díj
csĺikkentését, valamint a további munkálatokhoz vaLő hozzájźrulást kért.
Felek megállapítják, hogy a Bérleti Szerződés szerinti bérleményből fennmaľadó
hozzáxętő|egesen 400 m2 alapteľülettĺ ľészt GEoRoSCo tette iľodai haszná|atra
alkalmassá 2013. miíľcius 16-tól napjátóI.
A GEoRoSCo a Tľefort utcai ingatlanban mfüĺidő gyermekgyőgyászati szo|gźlatnak a
zavarta|an miiködést a Bérleti Szerződés rendelkezései szerint biztosította' ezen célból
nagy kapacitású mérőőrźů<at szeľelt fel és biztosította rendelkezésľe állásukat havi
rendszeľességgel jelentős kĺiltségeket vállalva.

III. A felek nyĺlatkozatai azB|őszerződéssel és a Bérleti Szerződéssel kapcsolatban

23. GEoRoSCo 2009. októbere és 20|5. májusa kcjzötti időszakban számos
alkalommal megkereste írásban az onkormányzatot,kérve azB|őszeruődésben foglaltak
teljesítését, így a beruhazás tárgyát (a jövőben megkö,tendó csęreszerződés tráľgyát)
képező egészségkĺizpont megépítésének helyszínéül korábban kijelölt teleknek az
építési munkálatok megkezdéséhez és lefolytaĺĺsához szfüséges rendelkezésre
bocsátasát. GEoRoSCo emellett a béľleti szerzőđésből eredő, jelen megállapodásban
mĺĺr ismeľtetett vitás helyzette is ttibb alkalommal felhívta az onkoľmányzat figyelmét,
kérve a hely zet ľendezését.

24. Felek megá||apítjfü, hogy a GEoRoSCo 20t5. május |3-án onkormĺányzathoz
intézętt levele nyomán az Eloszerződéssel és az azzal szervesen ĺĺsszefiiggő bérleti
szerződéssel kapcsolatosan intenzív, a kialakult visszás jogi helyzet átfogó rendezését
cé|ző tźrgyalások kezdődtek a Felek kozott. A tárgya|źls eľedményeképpen Felek a
közcitttik korábban létrejött jogviszonyok jelen megállapodásban kimunkált feltételek
szerint tĺirténő megsziintetésében és méltĺĺnyos elszámolásban egyeztek meg.
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25. Az onkormźnyzat nyilatkozik, hogy az E|őszerződés szerinti egészségközpont
megvalósításźůloz (megszerzéséhez) szükséges ingatlancsere helyett Európai Uniós
pénziigyi források felhaszná|ásával kívanja megvalósítani egészségĹigyi fejlesztési
tervét, amely miatt az E|ószerződés ingatlan cserére vonatkozó részének teljesítése a
jĺĺvőben nem ál1 érdekében. Ezért nem teszi lehetővé, hogy cĺnkoľmanyzati ingat|anon a
GEoRoSCoacserekéntźl\talaszolgá|taÍandóingatlantmegépítse.

26. Az onkoľmányzat nyilatkozik, hogy a Trefort utcai ingatlant nyilvános pályézat
útjan éľtékesíteni kivźnja, figyelemme| arra, hogy az egészségközpoĺt létesítéséhez
ezeningatlanľa a jcivőben szfüsége nincs.

27. Az Önkoľmanyzat nyí|atkozik, hogy az ELőszerzođés szerinti egészségiigyi
fejlesztés más móđon tcjľténő megvalósítása miatt a JEK Kft' további fenntartása nem
áll éľdekében, ezért a gazdasági tĺírsaság végelszámolása indokolt.

Iv. GEoRosCo és a JEK kiiveteléseĺ az onkormányzattal szemben

28. GEoRoSCo és a JEK nyilatkoznak,hogy azB|őszerzodés további teljesítésének
megtagadása miatt az Önkoľmźnyzatta| szemben kĺjvetelésfü van. GEoRoSCo az
onkormányzattal szemben az E|ószęrződéssel, valamint a Béľleti Szerződéssel
kapcsolatban alábbi j ogalappal és ĺisszegszeľíĺséggel ľendelkezik kciveteléssel:

a) A Rökk Szilarđ utcai ingatlan bérlőinek kiköltöztetésévelkapcsolatban felmeľĹilt,
eZ idáig nem ellentételezett költség, mint káľtérítési kĺivetelés 69.500.000'- Ft-
összegben, amely esedékességét az á|ta|a történt kifizetés időpontjĺĺhoz kĺiti, amely
2008. szeptember29.
b) A Trefort utcai ingatlanon GEoRoSCo,á|ta| végzett munkáltok atźn a 21. a)
pontban meghatźrozott nettó 3.370.000.-Ft (AFA-t figyelembe véve 4.279.900'-Ft)
jogalap nélküli gazdagodás címén, amelynek esedékessége a Béľleti Szerződés
megszűnésének napja.
c) A Trefort utcai ingatlanon GEoRoSCo által végzett munkáltok után ugyancsak
jogalap nélküli gazđagodás címén fĹ. b) pontban nettó 11l.600.000,- Ft-összegben

1ÁrÁ-t figyelembe véve 1|9.7I6.20O.-Ft), amelynek esedékessége a Bérleti Szerződés
megszűnésének napja.
d) A Trefoľt utcai ingatlanon GEoRoSCo áItaI kiviteleaetett munkálatok nyomán
beállt 21. c) pont szerinti hasznosítási cél-fuggó, á|ta|źnos használati állapoton felüli
felújításból eredő forgalmi éľtéknövekedés, mint jogalap nélküli gazdagodás
16.250.000,- Ft összegben (AFA-t figyelembe véve 17.9l0.500,-Ft.), amelynek
esedékessége a Bérleti Szerződés megszűnésének napja.
e) A Ptk. pénztartozások vonatkoziĺsában iranyadó szabźt|yai szerint számolt
késedelmi kamat az a) pont szerinti kĺivetelések úán 59.732.110.--Ft 2015. szeptember
3 O-ai időpo ntra számíN a.

29. Az Önkormtnyzat dĺjntései miatt JEK a Teľvdokumentáció vonatkozásában
értékvesztést kénytelen elszámolni, amely tisszege a Tervdokumentáció nem pénzbeli
hozzájáru|ásként töľtént rendelkezésľe bocsátási éľtékének |00%o.a. A JEK az
onkormányzatĺa| szemben a Bacsó Béla utcai helyszínľe tervezett egészségközpont
építési engedé|yezési Tervdokumentációval kapcsolatos éľtékvesztés, mint káľtéľítési
ktivetelés 17.800.000,. Ft.ĺisszegben, amely esedékessége jelen megállapodás
aláitásánaknapja.
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30. GEoRoSCo a bérleti időszakban ttjbb alkalommal igényelt bérleti díj
csĺĺkkentést a bérlemény állapota miatt, kérte a béľleményľe tcjrténő ráfordításainak
figyelembe vételét. Je|ezte, hogy a teljes a bérleti időszaknak a bérleti szerzóđés szerinti
bérleti díjon való elszámolása az ingatlan tényleges hasznosíthatóságára tekintettel
méltanýalan terhet jelent és a felek jogai, illetve k<itelezettségei kcizött
egyensúlytalanságot okoz. A GEoRoSCo havi 400.000.-Ft bérleti díjat taľtott volna
indokoltnak.

31. GEoRoSCo nyilatkozik továbbá, hogy az onkoľmźnyzatta| szemben elmaľadt
haszon és egyéb káľtérítési kĺivetelése vonatkozásában jogfenntaľtással é1, mindaddig,
amíg az ingatlarra kiíľandó páIyźzat sikeresen le nem bonyolódik, és a jelen
megállapodás maradéktalanul nem teljesĹil.

v . Az o n ko ľm án y zat kőv etelései GEoRos Co-val szemben

32. Az Önkoľmźnyzat a GEoRoSCo-val szemben a Bérleti Szerződésľe a\apozva
kĺiveteléssel rendelkezik. A Trefoľt utcai ingatlan bérleti díja évente ĺettő 33.200.000.-
Ft (ÁFÁ-vaI 4f.l64.000.-FĐ. A Béľleti szerződés a\apján számiva a GEoRoSCo
tartozása2O|5. szeptember 30-áignettő I24.500.000.-Ft plusz 33.615.000.-Ft ÁFÁ-val,
összesen 158.115.000.-Ft. Felek megállapítjak, hogy az onkormányzat fenti
követelésébóI a 2012. és 2013. évre eső béľleti díjról szálĺůźlt á||ított ki, amit a
GEoRoSCo vitatott. A bérlęti díjľól 2}!4-re összege az onkoľmanyzat je|en

megállapodásaláírásáigszámlátnemállítottki.
Az onkoľmányzat a kibocsátott, de pénnigyileg nem teljesített bérleti díjak utlán a Ptk
a|apjźn2015. szeptember 30-ai iđőpontra szźmítva cisszesen l8.804.393.-Ft késedelmi
kamatköveteléssel is bír. ĺgy * onkormányzat összes béľlettel kapcsolatos kĺivetelése
(1 58. l 1 5.000'-Ft + 1 8.804.393.-FĐ _ |7 6.919.393.-Ft.

VI. Elszámolás

33. A felek egymással el kívlĺnnak számolni, arlitaz alábbiak szeľint végeznek el.

a) Az Önkormányzat elismeri a GEoRoSCo-nak a Rökk Szilrĺľd utcai ingatlan
bérlőinek kikĺiltĺiztetésével kapcsolatban felmeľült, még nem ellentételezett kĺlltségeit,
mint káľtérítési követelést 69.500.000'- Ft-ĺisszegben, amelynek esedékessége a
GEoRoSCo követelésétől eltérően 2009. január 27. napja. Az Önkormźnyzat áIta| -

2009. januáľ 27-tő| 20|5. szeptember 30-ig számított - elismert kamatkövetelés
58.027 .83 5.-Ft. Ossze sen If7 .527. 83 5.-Ft.

b) Az Önkoľmźnyzat elismeľi a GEoRoSCo Trefoľt utcai ingatlanon á|ta| végzett
munkái utáni, a21. a) pontban (és 28. b) pontban) meghataľozotínettő 3.370.000.-Ft
követelését (ÁFÁ-val 4.27g.9OO,-Ft), összegben jogalap nélküli gazdagodźts címén,
amelynek esedékessége a Bérleti Szeľződés megsziĺnésének napja.

c) Az onkoľmányzat elismeri a GEoRoSCo Trefort utcai ingatlanon á|ta| végzett
munkái utiĺni, a21. b) pontbgn (és 28. c) pontban) meghatáľozott |11.600.000,- Ft +

ebből 30.060.000.-Ft-nak az AFAvorratźú,8.116.200.-Ft-ot Íigyelembe véve, ĺisszesen
II9.7|6.200.-FI k<ivetelését jogalap nélkĹili gazdagodéts, amelynek esedékessége a
Bérleti Szerződés megszĺínésének napj a.

d) Az onkoľmźnyzat elismeri JEK Kft-nęk az onkoľmányzattal szemben a Bacsó
Béla utcai helyszínľe tewezett egészségközpont építési engedélyezési
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kapcsolatos éľtékvesztést miatti káľtérítési követelését
17.800.000,- Ft-ĺisszegben, amelynek esedékessége jelen megállapodźs a|áirásának
napja azza|, hogy e pont tekintetében amegá||apodás aza|źlfuásakor hatályba lép.

e) Az onkormźnyzat a Trefort utcai ingatlanon GEoRoSCo által kiviteleĺetett
munkálatok nyomán beállt cél-fiiggő, általanos hasznźiati állapoton feltili felújítasból
eredő forgalmi értéknĺivekedését elismeri (16.250.000'- Ft), de mivel ezen munkálatok
eľeđményének felhaszná|ésa ajövőbeni hasznosítási cél ftiggvéĺye, ezeĺ kĺiltségekkel
kapcsolatbaÍL az onkormányzat he|ý állni nem kívĺĺn, amit a GEoRoSCo jelen
szerzódés 36.a) pontja szeľint tudomásul vesz.

Đ Az onkormźnyzat a GEoRoSCo bérleti csĺjkkentése iránti igényét annyiban
ismeri el, hogy elvégzett karbantartási és éľtéket nĺjvelő munkálatok idejéľe _ a bérleti
időszak első 18 hőnapjára - a béľleti díjból kerekítve 35 Yo utő|agos csökkentést szĺímol
. Mindezek alapjrín az onkoľményzat a GEoRoSCo csökkęntés iľlĺnti kĺiveteléséből
kęrekítve 21.787.500,- Ft-ot elismęr. Így a bérlettel ĺisszefüggő onkormányzati
kĺivetelés (|76.9|9.393.-Ft mínusz 2|.787.500,- Ft) : 155.131.893.- Ft összegben
maľad fenn.

34. Az onkoľmrányzat és a GEoRoSCo megállapodnak a 33. pont szeľinti egymással
szembeni taľtozások kcilcsönös beszźtlnításában AFA szabá|yok figyelembe vételével.

35. Az onkoľmanyzat elismeri, hogy GEoRoSCo részére azE|őszerződés és a Béľleti
Szeruodés kĺizös megegyezéssel való megsztintetésére tekintettel elvégzetĺ ę|szźlmo|źs
és beszámítás a|apjan (If7.527.835,- Ft + 4.279.900'- Ft + II9.7|6.200.-FĐ
25t.523.935,- Ft mínusz onkoľmrĺnyzat á|ta| beszlímított 155.131.893,- Ft):
96.392.042.-Ft.

YI. Az Onkoľmán yzat tartozásának rendezése

36. Az onkormanyzat a Tľefort utcai ingatlan eladásról pá|yźnatot ír ki a jelen
megállapodás a\éúrását kĺjvető 60 napon beltil. Az onkoľmlínyzat a pá|yźzati
feltételekbe a kĺivetkezőket felveszi:

a) a páIyazőnak kötelezettséget kell vállalnia, hogy az onkoľmtylYzat áItaI a
GEoRoSCo részéte meg fizetni nem kívĺĺnt 16.250.000.- Ft (AFA-val növelve
17.910.500, Ft) követelést a GEOROSCO részére kĺizvetlenĺi|, az adásvételi szerzodés
hatáIyba lépésétől számitott 15 napon belül megfizeti, azza|, hogy ha a GEoRoSCo
köteles avéte|źĺ teljesítésére ez a kikötés rá éľtelemszeruennem vonatkozik,
b) a páIyźnat éľvényességi kelléke, hogy e kĺitelezettség tĺsszegére GEoRoSCo'
mint jogosult nevére sző|o visszavonhatatlan bankgaľancia źńadása, kivéve a
GEOROSCO-t,
c) a vételaľ részleteként legalább a teljes véte|źr 30 %-át meg kell ťĺzetní a szerzodés
hatálybalépésétől szźlmított 15 napon belül,
d) Vevő tudomásul veszi,hogy az ingatlan ,,B'' éptiletrészének ftildszintjén (382 m2-
es terĹileten) a Józsefuárosi Egészségtigyi Szolgálat jelenleg gyeľmekorvosi ľendelőt
mfüĺidtet, amelynek másik hetyiségbe töľténő źúhe|yezését az onkoľmányzat legkésőbb
2016. június 30. napjáig végrehajtja és az iĺgat|amészt biľtokba adja. Vevő vá|Ia|ja'
lrogy a gyermekorvosi rendelő nrfüödését a tulajdon áfirvházást követően is lehetővé
teszí, az ingatlanrész hasznáIatáért díjat nem kĺivetel. Vevő és az Önkormanyzat az
adásvételi szerződésben megállapodnak abban, hogy amennyiben az onkormányzat
2016.június 30. napjáig a gyeľmekorvosi ľendelőt nem helyezi źt,ugy avevő és az
onkormrĺnyzat a tfugyi ingatlanrész vonatkozásában legfeljebb 1 éves, hatźrozott
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kĺjtnek egymással, 1000.-Ft +AfďmZlhonap

37. Az onkoľmźnyzat a pá|yźnati kiírásban űgy szabźiyozza az adásvételi szerződés
hatalyba lépését, hogy a nyeľtessel azon a napon lép hatályba az ađásvételi szerződés,
amikor az összes elővásarlásra jogosult tekintetében Iejért az elővásarlási jog
gyakorlásanak hatarideje és egyik sem élt elővásĺáľlási jogával, vagy a hatĺĺľidő előtt
nyilatkoztak, hogy nem élnek elővásarlási jogukkal. Ha pedig valamelyik elővásárlásra
jogosult éIt az elővásĺĺrlási jogával, az adásvéteIi szerzőďés akkor lép hatályba, amikor
az e|ővźtsźrlásra jogosu|t szerzódési feltételeket elfogadó nyilatkozatźú az onkormányzat
megkapta.

38. Ha a Trefort utcai ingatlan éľtékesítésre kiírt pźiyźnat a|apján az onkormźnyzat
tészéte a vételáľ teljesítésére nem a GEoRoSCo köteles, az onkormanyzat
GEoRoSCo felé áfa nélkiili tartozźlsát összesen I|6.623.442,- Ft és a JEK felé
fennálló tartozásźlt (17.800.000,- Ft) _ összesen |34.423.442,- Ft-ot, az e|só véte|źrrész
számláján va|ő jőváírását követő 3 munkanapon belĹil kĺjteles kjťlzetní a GEoRoSCo-
nak. A GEoRoSCo kĺiteles az onkoľmźnyzat tészére 20.23|.400,- Ft-ot, me|y az
elszĺĺmolás źfatarta|ma, megťlzetni a kölcsĺinĺjsen kiállított számlákon szeľeplő fizetési
hatáľidőig, mely nem lehet későbbi az onkormanyzat tartoszása megťlzetésének
hataridejénél.

39. Ha a Trefoľt utcai ingatlan éľtékesítésre kiírt pá|yázat alapján az Önkoľmtnyzat
részére a véte|ár teljesítésére a GEoRoSCo, mint vevő kdteles, a vételár teljesítése
116.623.442,- Ft önkormlínyzati - áfa nélküli - tartozás megfizetése beszámítással
tĺirténik. A GEoRoSCo által pénzügyileg teljesítendő véteIźnat a beszámitott cisszeg
levonásával kell kiszrímítani és megfizetni. A beszĺĺmításnak az első véte|árrész
megťrzetésében kell megtöľténnie. A GEoRoSCo köteles az onkoľmányzat részére
20.23|.400,- Ft-ot, mely az elszámolás áfa tarta|ma, megťĺzetni az első vételárrész
megťrzetésével egyidejűleg. Az onkormlányzat a JEK felé fennálló tartozását
közvetlenüI fizeti meg a GEoRoSCo áItaI pénzneyileg teljesített első vételiíľľész
onkormany zat szám|ájlán való j óv áír ásź/- követő 3 munkanapon belül.

40. A felek kötelezettséset vállalnak a szźmńźzási szabálvok betaľtásara.

n;", rendelkezések és natĺlyta lopcs

4t. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás a|áírásźttól a Tľefoľt utcai
ingatlan hasznźt|atźÉrt díjat nem szĺímít fel. Erľe tekintettel a GEoRosCo a jelen
megállapodts a|źirása és az onkormrínyzat jelen megállapodáson alapuló fizetési
kötelezettsége hatáľidejének lejtlrtáig kamatot nem követel.

42. A GEoRoSCo a bérlemény biľtokanak onkoľmányzattészére való visszaadásáig
kö'teles a béľleménnyel kapcsolatos költségek viselésére.

43. Felek kijelentik, hogy a Trefoľt utcai ingatlan éľtékesítésre a jelen megállapodás
szerinti feltételekkel kiírt pá|yazat a|apjan kötött adásvételi szerzodés hatályba
lépésének napjával az E|őszerződés és a Bérleti Szeruőđés közös megegyezéssel _
minden további jogcselekmény nélkĹil _ megszúnik'

44. Felek megállapodnak, hogy a GEoRoSCo a bérlemény birtokának
onkoľmĺányzat részére való visszaszo|gá|tatása attól a naptól szźtmított 15 napon belül
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köteles, amikor aZ Onkotmányzat a GEoRoSCo-val szemben a jelen
megállapodásból folyó ťlzetési kötelezettségét telj esítette.

45. Felek Íigyelemmel GEoRoSCo Trefoľt utcai ingatlannal kapcsolatos
kcjveteléseire, valamint arra a Felek által nem vitatott tényrc, mely szerint GEoRosCo
a csereszerződésből eredő összes kĺitelezettségét maraďéktalanul és időben teljesítette.
_ a Trefort utcai ingatlan vonatkozásźtban GEOROSCO részére szeruődésen alapuló
elővás arlas i j o got a|apitanak.

46. Felek megállapodnak, hogy GEoRoSCo elővásĺĺrlási joga nem keľül ingatlan-
nyilvántaľtásba bejegyzésre, azonban az onkormźnyzat vállalją hogy a tárgyi ingatlan
fulajdonjogĺĺnak megszerzésére kiírt páIyazat során valamennyi érdeklődőt előbbiekľől
íľásban tájékoztatja.

47. Felek megáIlapítják, hogy a jelen megállapodással, mint
elővásaľlási jog a tárgyi ingatlan, mint műemléki védelem
vonatkozásában jogszabá|y alapján fennálló elővásárlási
gyakorolható.

szerződéssel alapított
a|atí álló ingatlan
jogokat kĺivetően

48. A jelen megállapodás elővásĺĺrlási jog alapitásával kapcsolatos ľendelkezéset a
megállapod ás az a|áirásakor hatlílyba lépnek.

49. Jelen megállapodás _ a 33. d) pont, a 36-37. pont, a 41. és 48. pontok kivételével --
akkor lép hatátyba, amikor a Trefort utcai ingatlan éľtékesítésére a jelen megállapodás
szerinti feltételekkel kiírt pźiyźnat nyeľtesével megkötĺitt adásvételi szerzőđéshatźlyba
lép. Felek az eset|eges vitfü elkeľiilése végett megźůIapítják, hogy amennyiben az
onkormanyzat a Trefoľt utcai ingatlan értékesítésére sző|ő pá|yázatot nem jelen
megállapodás szerinti feltételekkel írja ki, ill. bonyolitja |e, ,űgy azon esetben jelen
megál lapođás j elen pont szeľint l hatźiyba|ép é se i s elmaľad.

50. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen megállapodás 2015. december 31.
napjáig lép hatályba, tlgy Felek jelen megállapodást tárgyta|anrlak tekintik és a benne
foglaltak teljesítésére a jövőben nem kötelesek, aľra jogot a jövőben egyikfü sem
alapíthat.

51. Amennyiben a jelen megállapodás 20|5. december 3l. napjáig nem lép hatályba,
űgy ezt követően kölcsönös igényeik ľendezésére tźrgya|ásokat folytatnak, amely nem
akadźiyozza egyik Felet sem abban, hogy vonatkozó követelését bíróság előtt
éľvényesítse.

52. Felek megállapítjĺĺk, hogy jelen megállapodást az onkormźnyzatKépviselőtestiilete
szárrń hatźrozatával kifejezetten jóvahagýa. Felek megállapítjak, hogy jelen

megállapodást GEoRoSCo legfőbb szeľve szálműhatźrozatával, a JEK legfobb
szervepedig szźlmuhatározatávalkifejezettenjóvahagyta.

53. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás maľadéktalan teljesülése esetén az
E|őszerzóďéssel, a Béľleti Szerződéssel, valamint a JEK Kft. létesítésével kapcsolatos
igényeik vonatkozásában teljes méľtékben elszímoltak és egymással szemben további
követelésfü nem áll fenn. GEoRoSCo és a JEK jelen megállapodás maradéktalan
teljestilése esetén kifejezetten nyilatkoznak, hogy az onkoľmányzatta| szemben további
követęléssel nem rendelkeznek, GEoRoSCo pedig esetleges további kártérítési
igényéről pedig kifejezetten lemond.
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54. Felek fudomásul veszik, hogy jelen megállapodás megvalósítása egyĹittmfüödési
kötelezettségfü jóhiszemű és kĺilcsĺinös teljesítését feltétellezi, amelyet jelen
megállapodás a\źirásétval mind GEoRoSCo, ill. a JEK, mind pedig az onkormźnyzat
kifejezetten vźilal.

55. Felek jelen megállapodás teljesítése céljából kapcsolattaľtó paľtnereket jelölnek ki'
az ezen személyek tészére a feltíĺntetett postacímtikre, ajánlott levélként megkĹildĺltt
nyilatkozatok a tényleges kézbesítés megtörtéĺtére tekintet nélktil a feladast követő 5

napon kézbesítettnęk minősülnek.

a) az Önkoľmźnyzat rész&ő|:
a. Név:
b. Beosztás:
c. Postacím:
d. Email:

b) GEoRoSCo részéről:
a. Név: Dulin Tamás
b. Beosztás: ügyvezető
c. Postacím: 1088 Budapest, Trefort u. 3-5
d. Email: dulintamas@gmail.com

c) JEKrészéről:
Név: Dulin Tamĺás
Beosztás: ugyvezetó
Postacím: 1088 Budapest, Tľefoľt u. 3-5
Email : dulintamas@Email.com

56. A felek a jelen megállapodásuk mellékleteként kezelik a következó szakértóí
véleményeket: ,,Igazságtigyi mémökszakéľtői vélemény a Budapest VIII. keľiilet Trefort
u. 3-5. szźtm a|atti ingatlanľól'' _ Cseľmely Gábor okl. építőmémök, iü. szakéľtő,2014.
szeptember. és ',Kiegészítő igazsáąugyi mémökszakértői vélemény a Budapest VIII.
keriilet Trefort u. 3-5. szám a|aÍti ingatlanľól'', _ Cseľmely Gábor okl. építőmémök, iti.
szakértő, f0 I 5 . j anuĺĺr

57. Jelen megállapodás vonatkozźsábaĺ a magyar jog rendelkezései az irányaďőak.
Felek jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseik bíróság előtti renđezésére az
onkormanyzat szék.helye szeľint illetékes általanos hatáskönĺ bíróságok kizarólagos
illetékességét kötik ki.

Felek jelen megállapodást elolvasás és egyező éľtelmezés utiĺn, mint akaľatukkal
mi nđenben e gy ezőt a|źńrtźk.

Budapest, 201 5. szeptember

a.

b.
c.
d.

Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefuĺírosi Önkormanyzat

eladó képviseletében
Dr. Kocsis MźLté' polgáľmester

GEOROSCO Hotel Idegenforgalmi
Korlátolt Felelőssé gű Tĺíľsaság

vevő képviseletében
Dulin Tamás, igyvezeto
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Józsefuárosi Egészségközpont Kft .

képviseletében
Dulin Tamás, tigyvezető

Fedezete:

Pénztigyileg ellenj egyzem:

Paľis Gyuláné
p énnigy i ügyo sztályv ezeto

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Danada-Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából

Dr. Mészaľ Erika

aljegyzi5


