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Váľospazdálkodási és Pénzĺisvi Bizottsás véleménvezi x

Embeľi Eľőfoľrás Bĺzottság véleményezi

A Városgazdálkodási és Pénzüg.vi Bizottsáe/Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|óteriesztés mestáľsvalását.

Tisztelt Képvĺselő.testĺilet!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Józsefuaľosi onkormźnyzatKépviselő.testĹĺlete I53l20|4. (vilI.z7.) számil
hatźttozatźtban elfogadta a ,,Megállapodás a Coľvin Sétany projekt keretszerződés kĺizĺis
megegyezéssel tĺiténő |ezźnásźrőI,, e|ĺevezésű megállapodást. Az onkormźnyzat és a
megvalósítasban ľészt vevő befektető paľtneľ köztisen úgy dĺintöttek, hogy a teľületen lévő
egyes ingatlanjaikat, cseľeszerződések révén, három ütemben atadjak egymásnak, így mind a
Corvin Zrt.,mindaz onkormáĺyzatmegvalósíthatja aterületet éľintő fejlesztési terveit.

A Megállapodás alapján Ingatlan Csereszerződés III. Eloszęrződés keľĹilt megkötésre a
Futuľeal 1 Ingatlanbefektetési Alappal.

Azingat|ancsere 3. ütemében keľül sor a Tömő utca 16. szźtm a|attitáĺsasház önkormĺányzati
tulajdonú albetéteinęk és a Befektető éľdekeltségébe tartoző Szigony u. 32. szám alatti iires

telek cseréjére. Az ingatlanokat ľészletesen a hivatkozott megállapodás V3-as szźmÍl
melléklete tarta|mazza.

A csere alapjźú a 20|4. május 26-an készült kozjegyzói nempeľes eljnás keľetében kirendelt
igazságýgyi ingatlanszakértői szakvélemény a|apozta meg) amely szerint a cserében érintett
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T<jmő utca 16. szám társashaz önkoľmźtnyzati albetétjeinek forgalmi értéke mindtisszesen
111.270.000.- Ft.

A fiiggetlen igazságýgyí szakértői véleményben az önkormanyzati tulajdonú albetétek éľtéke
nem egyedivizsgźiat' hanem mintavétel és bizonyos korrekció a|apjźnkeľiilt meghatźrozásra,
mivel a szakértő egyes' évek óta Lefalazott, iires lakasokba nem jutott be, ezért a felek a
megállapodásban rögzítették, hogy szĹikséges a csereingatlanok ismételt felmérése. Az tlj
szakértői vélemény elkészültéig a megái|apodásban 75'000.000.- Ft csereéľtéket hatźnoztak
meg felek, így u alábbi konstľukció keriilt elfogadásra

A szerződó felek megállapodtak, hogy ha akiegészített szakértői vélemény szeľint az ĺisszes
albetétek értéke 55.000.000 F t- 75.000.000 Ft kĺizötti sávban kerül meghatározźsra, al<kor, az
éľtékkĺili'nbö'zet megfizetése mellet, létrejöhet a cseľe. Amennyiben az t$ éľték fenti sávon
kívĹil esik, úgy felek a Megállapodás 3.16. pontja szerinti eljáľást (T|6 e|járás) a|ka|mazzźk'
aza|ábbiak szeľint:

. az Önkoľmĺĺnyzat atulajdonát képező Tömő utcai albetétekre elővásĺĺrlási jogot a|apit
a Befektető által kijelii|t cég javara, ezmegfortént,

- az önkoľmányzati lakásokat és helyiségeket az Önkormanyzat 20|5. decembeľ 3l-ig
kitiľíti, amely métr 20|5.jú1ius hónapban megtcirtént,

- az onkormányzat a tulajdonát képező kiĹirített Tömő utcai albetétekľe egyĹittesen
történő értékesítéséľe nyilvános pá|yazatot íľ ki a vonatkozó jogszabáIyokban előíľtak
szerint, a kiegészített éľtékbecslésben maghatźrozott foľgalmi éľték
figye1embevételével,

- sikertelen pá|yazat esetén, apźllyćzatot mindaddig ismétli, anigaz éľtékesítés sikeľľel
ja\

- amennyiben a befektető a Tĺimő u. 16. szám a|atti taľsashaz önkoľmányzati tulajdonú
albetéteit a nyilvĺános éľtékesítés sorĺín megvásáľolja, a Felek az albetétekľe vonatkozó
adásvételi szeľződéssel egyidejűleg adásvételi szerződést kötnek a befektető
tulajdonában lévő Szigony utca 32, szám a|atti telekľe, az írźnyadó éľtékbecslésben
meghatáĺ ozott vételaron.

20|5.januáľ 6-źn e|készült a kiegészító szakvélemény, amely szerint az albetétek összéľtéke
|07.767.000.- Ft, így életbe Iép aT|6 e|jźrás.

Tulaidonos Csereinpatlan Csereinsatlan

Józsefuaľosi
onkoľmánvzat

Tömő u. 16. számalaÍtitźlrsashźz
ĺinkoľmanyzati fulajdonú albetétei (18 lakás és

2 helyiség)

75 000 000.- Ft

Futureal I
Ingatlanbefektetési

Alap

Szigony utca32. tiľes telek 72 r84 243.-Ft

Külĺinbözet 2 8ts 7s7



Az a|ábbi tźhlźľ;atbaĺ foglaltuk <jssze a pá|yazatban szeľeplő önkormányzati ingatlanok
paramétereit:

Befektető a levelében kérte az onkoľmányzatot aTl6E|jańs lefolytatásĺáľa.

Apźiyázati felhívást a Józsefulárosi Gazdálkođĺási KözpontZrt. elkészítette, amely ahatźtrozat
melléklete.

Az elidegenítést Áfa nem teľheli, mivel a lakasok és helyiségek elidegenítéséľe az
onkorman yzat azÁfa ktĺľbe nem j elentkezett be.

A pá|yźzat során a lakásokat és a két nem lakás cé|jaru szo|gáIő helyiséget egy pźiyźzat
keľetében javasolt értékesíteni úgy, hogy azokra csak együtt tehető érvényes ajźnlat,
részajźn|atmegtételeapá|yázatéľvénýelenségéteredményezze.

helyrajzi szám emelet/ajtó

alapterül
et

tulajdon
i lap

szeľint
(m2)

alapterület
éľtékbecslés
szerint (m2)

forgalmi éľték

eredeti

ťorgalmi érték

kiegészitett

36fs9/0/Nr fsz. I 35 37.76 4.807.000 5.275.000

36fs9l0/N4 fsz.4. 29 29.86 3.983.000 3.82s.000

36259/0/Ns fsz. 5. 38 3 8,18 s.219.000 4.865.000

36259/0tN7 fsz.7. 52 50,83 6.380.000 6.580.000

362s9/0tNr0 Í,./|. 53 53,77 7.440.000 7.639.000

36259/0/N11 r./2. 34 37.39 4.773.000 4.851.000

362s9/0/Nrz r./3. 67 67 "78 9.890.000 9.854.000

36259/0/Nt3 I.ĺ4. 32 32.95 4.492.000 4.948.000

36259/0/Nt8 r./9. 34 34.59 4.773.000 4.343.000

362s9/0/N19 I./10. 53 51.10 7.440.000 7.049.000

36259/0tN20 IJ.tl. 53 54.83 7.440.000 7.389.000

362s9/01N23 rr./4. JJ 33.6s 4.633.000 4.354.000

36259/0/N24 il.ls. 32 33.75 4.492.000 4.531.000

362s9/01N26 rr./7. 53 52.14 7.440.000 7.139.000

36259/0ĺN27 II./8. 59 63.57 8.283.000 9.s26.000

362s9/0/N28 II.tg. 34 34.57 4.773.000 4.463.000

36259/0/N29 ÍI./I0/b. 25 f5.96 3.790.000 3.266.000

362s9/0/N30 I./10/a. f7 26.95 3 510 000 3.s60.000

362s9/0/N3r ĺizlethelyisée 60 61.80 1.892.000 4.310.000

362s9/0/N32 raktár 39 40.31 5.820.000 0

osszesen r 11.270.000 107.767.000



Javasoljuk, hogy apá|yázatot az Önkoľmźnyzat az a|ábbi feltételekkel hirdesse meg:

A páiyázat célja: a Budapest VIII., Tömő u. 16. szźtm alatti' 36259 hĺsz-ú társasházban
talá|hatő 20 ďb' 36f59/0lN|, l3-5' 17' l|0-I3, l|8-f0,23, l24, 126-32 hĺsz-ti lakások és nem
lakás céljár a szo|gźtlő helyiségek egyiittes elidegenítése.

A minimdlis vételdr összege: A míniruÍlis vételúr megúllapításdhoz sziikséges a meglévő
értékbecslések aktualizdlósa, mível azok 6 hónapnál rěgebbiek. A csatolt aktualizlűlt
értćkbecsltís szerint az ingatlanok torgalmi értěke iisszesen, gzaz a mínimdlís vételór
184.600.000,- Ft (a vételúrat Afa nem terhel).

A p áiily ázat bír áůati szem p o ntj a : a le gmagas abb vételĺáľ.

Az érvényes pályázatra vonatkozó kÍkiités: az ingat|anokra csak együtt tehető éľvényes
ajánlat.

Javasoljuk, hogy a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. megbízási đíjénak kifizetéséľe -
bruttó 2 millió forint - avéte|źlr beérkezését és a kĺiltségvetés módosítását követően keľĹiljĺin
sor.

II. A beteľjesztés indoka

Önkoľmlĺnyzati f,ilajdonú ingatlanok értékesítésével, valamint a Jőzsefvźlĺosi Gazdálkodási
Központ Zrt. díjazásával kapcsolatos döntés meghozatalfua a Képviselő-testĹilet jogosult,
tekintettel arľa, hogy azingat|anok összéľtéke meghaladja a 100 MFt-ot.

III. A dłintés célja' pénzüryi hatása

A döntés cé|ja az onkoľmĺányzat szerzódésben vállalt kötelezettségének megvalósítása.

A döntés a Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási Kĺlzpoĺt Zrt. díjazása tekintetében fedezetet igényel,
amelyet az értékesítésből befolyó vételaľ teľhére javaslunk meg|elölni. A megbizźsi díj
kifizetéséľe avéte|źr beéľkezését követően, a kĺiltségvetés módosítását kĺivetően keľülhet sor.

A hirdetési kĺiltségek fedezete al|602 címen rendelkezésľe á1l.

IV. Jogszabályi köľny ezet

A Tisztelt Képviselő-testĺilet az e|őter1esztésben foglaltakró| a 66120|2. CXII.l3.) számĹl a

Budapest Józsefuarosi onkoľmtnyzat vagyonáról és a vagyon feletti fulajdonosi jogok
gyakorlásáľól szóló önkoľmĺányzatirenđelet 16. $ alapjan dönt.

A Rendelet 2.s Q) bekezdése szerint: ,,A 100 millió Ft-ot meg nem haladó forgalmi éľtékú

helyiség elidegenítése esetén a fulajdonosi jogokat gyakoľló bizottsĘ, ezen értéken feliil a

Képviselő-testiilet đort az elidegenítésről és az e|adási ajźĺůat kiadásaról, továbbá dont az
adásvételi szerződéssel, annak módosításával és megszĹintetésével kapcsolatos kérdésekben,

kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az érté|úatlĺľtól fiiggetlenül a Képviselő-testiilet
jogkö're.''

A versenyeztetési eljrĺrás lebonyolításrĺnak részletes szabźt|yaira a Versenyeztetési
Szabźlyzatről szóló 47l20I5. (II. 19.) szźlmű Képviselő-testiileti hatáĺozat iranyadó.

A Veľsenyeztetési Szabá|yzatről szóló 47l20t5. (II. 19.) szĺĺmú képviselő-testiileti határozat

11. pontja éľtelmében: A nyilvanos veľsenyeztetési eljarás kiírasát kozzé kell tenni:

a Polgáľmesteri Hivatal hirđetőtábláj ĺín'

a Lebonyo lító tigyfé lfo gadásr a szo|gá|ő helyi s é geiben,



a Józsefuaros című |apban,

az onkoľmányzat és a Lebonyolító intemetes honlapjan,

az Önkoľmźnyzat és a Lebonyolító rendelkezésére á11ó egyéb inteľnetes hirdetési portálokon,

Ma) _ e) pontban foglaltaktól tulmenően a Kiíró döntése szerinti mas helyen illetve módon.

A hatfuozat 12. pontja szerint, a hirdetmények kifiiggesztésének időtaľtama, valamint a
rnegielentetés és az ajrĺnlatok benyújtásrĺnak hatrĺrideje kcizött legalább 15 napnak kell eltelni.

Ahatźrozat 13. pontja szerint a hirdetményekközzétételének költsége nem haladhatja meg a
vagyontaľgy foľgalmi értékének az I Yo-át. A Kiíró döntése alapján ettől el lehet témi.

Fentiek a|apjan kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ingatlanok elidegenítésével
kapcsolatos pźtlyźuat kiírásarą és a páIyazat feltételeiľe vonatkozó döntését meghozni
szíveskedjen.

H.ł.rÁnozn.Tl JAvASLAT

A Képvĺselő.testiilet úgy dönt' hory

1. hozzájárul a Budapest VIII.' Tömő u. 16. szám alattĺ' 36259l0lil1,36259l0lN4,
36259l0lil5, 36259l0lN7, 362s9l0lU10, 36259l0lU11, 36259ĺ0lN12, 36259l0lil13,
362s9l0lil|8, 36259ĺ0lN19, 36259l0lil20, 36259l0lil23, 36259l0lry2436259l0lU26,
36259l0lil27, 3625910lł28, 36259ĺ0ĺN29, 36259l0lry30, 36259l0lil31, 36259l0lil32
hrsz.r'i lakások és nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek nyilvános, eryfoľdulós pá|yázat
útján tőr3énő eryüttes elidegenítéséhez.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KcizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
HaĹáridő: 20|5. szeptember 17.

2. elfogadja a határozat mellék|etét képező, a Budapest VIil.' Ttimő u. 16. szám
a|atti, 36259ĺ0lÁJl, 3625910lN4, 36259l0lN5, 36259ĺ0lN7, 3625910lN10, 3625910lNĹt,
36259101N12, 36259t0tU13, 36259t0til18, 36259t0tU19, 36259101N20, 36259101N23,
36259l0lN24362s9l0lN26, 36259l0lv27, 36259l0ĺN28, 36259l0lil29, 36259l0lil30,
36259l0lN3|, 36259l0lU32 hrsz.ú lakások ós nem lakás céljára szolgáló helyĺségek
eryüttes elĺdegenítésére vonatkoző pá|yálzafrfe|híválst az alábbĺ feltételekkel:

a) a minimdlÍs vételúr: 184.600.000,- Ft,

b.) a pályázatbiráiati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételáľ,

c.) a lakások és nem lakás céljára szolgáIó helyiségekľe csak eryůittesen tehető éruényes
ajánlat.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási K<izpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2015. szeptember 17.

3. a páiJyázati felhívást a Képviselő.testület 4712015. (II. 19.) számű batározatában
fo glaltak szeľint teszi kijzzé.

Felelős: Józsefuiĺľosi Gazdálkodási K<izpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺĺridó: 2015. szeptember 1 7.

4. felkéľĺ a Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Kiizpont Zrt-t, a versenyeztetési eljárás
lebonyolítására, és a pályázat eredményéľe vonatkozĺí javaslatát teľjessze a Képviselő-
testĺilet elé jőváthagĺás végett. Amennyĺben a páiyázat eľedménytelenül záru|,



felhata|mazza a Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottságot a pályázatot |ezńról
eredmény megállapítására.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyongazdálkodasi igazgatőja
Hatĺáľidő: 2015. szeptember l 7.

5. a Józsefuáľosi GazdáIkodási Központ Zrt. eredményes pá'Jyá.zat esetén az
onkormányzatta| fennálló VaryongazdáIkodási szerződés 87. pontjában foglaltak
szerint, eryedi megállapodás alapján, bruttó 2 millió foľĺnt megbÍzási díjra'
eredménytelen páůyár;at esetén a Varyongazdálkodási szerződés szeľinti hiľdetésÍ
kiiltségeinek megtérítéséľe jogosult. A megbízási díj Íedezete a lakások és nem lakĺĺs
céljára szolgálĺó helyiségek értékesítéséből befolyó vételáľ. A díjazás kifizetéséľe
eľedményes eljáľás esetén az véte|ár beéľkezetését és a ktiltségvetés mĺídosítását
kiivetően, eľedménytelen eljáľás esetén a Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság
diintését kiĺvetően benyújtott szám|a ellenében ttiľténik.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodasi igazgatója
Hatláľidő: 2015. december 31.

A dłintés végľehajtását végző szervezeti erység: Józsefvárosi Gazdálkodási Ktĺzpont
Zrt.,Rév& Zrt.

Budapest, 2015. szepember I 5.

dr. Kocsis ]Vĺáté l
Polgĺĺľmesteľ Ą.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada.Rĺmán Edina

jegyzo
nevében és megbízásából

k-kr-?
aljegyző 2015 VtľI 16.



Páůyázzti felhívás
önkoľmányzatĺ tulajdonú lakások és nem |alcís céljáľa szolgáló helýségek tulajdonjogának

átruháłzására

A Budapest Főváros Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testiiletének ...... szÄmű hatźrozata
alapján nyilvános egyfordulós pźúyźaatot hirdet a tulajdonát képező Budapest VIII., 36259/0/N1,
3625910lN4,36259/0/N5' 3625910/N7, 3625910/NI0, 36259/0/Nl|, 36259/0/NIz,36259/0ĺNI3,
36259/0lNI&, 36259/0/N19, 36259/0lN20, 36259/0ĺN23, 36259/0/N24, 36259/0lN26,
36f59/0/N27, 36259/01N28, 36259/0/N29, 36259101N30, 36259/0/N31,, 36259/0/N32 hrsz-tt
lakások és nem lakás céljára szo|gźiő helyiségek kizźtĺő|agegyüttes elidegenítésére.

1. Ä' pá|y ńzati felhívás kőzzététe|e

Apźůyźzati felhívást a Kiíró a VersenyeztetésiSzabźůyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatala hirdetőüáb|źjźn, a Lebonyolító
iiryftlfogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefuáros című helyi lapban, az onkormányzat és a
Lebonyolító honlapján, továbbá az onkoľmĺínyzat és a Lebonyolítő számára elérhető kö|tségmentes
hirdetési felületeken, egyéb ľendelkezésre álló internetes hirdetési poľĺálokon tesziközzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljĺárást annak báľmely szakaszźtban indokolrás nélkül visszavonni,
és erről köteles hirdetményt kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljárás visszavonása esetén _
amennyiben a dokumentiíciót az ajźn|attevo ellenérték fejében kapta meg _ a Kiíľó köteles az
ellenértéket visszafizetni, ha az ajánlattevő a dokumentációt visszaadja. A pźůyźzati dokumentáció
ellenértékét a Kiíró ezen kívül semmilven más esetben nem fizeti vissza.

2. Apáiyáłzati kiíľás adataÍ

Apáiyánat kĺíľója:

A páiy ánat lebonyolítója:

lĺ páiyázat jellege:

Apőilyánat céljaz

A páilyánati dokumentáció rendelkezésľe
bocsátĺása:

Az ingatlan mínímúIis vételóra:

Äz aján|.ati biztosíték iisszege:

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

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

nyilvános, egyfordulós pźly źaat

tulaj donj og źLtruházás (elidegenítés)

20.000,- Ft + Áfa

184.600.000,- Ft

18.460.000'- Ft. Az ajźn|ati bizosíték befizetése
csak Magyar Forintban teljesíthető, étékpapírral,
bankgaranciával, zźůogfźtggyal nem
helyettesíthető.

Az ajánlati biztosíték beÍizetésének mĺódja, áttutalás, a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
számlaszámz Zrt. Sberbank Magyarország Zrt-né| vezetett

14100309-92110549-01000008 szźtmtl
szám|áĄźra

Lzaján|ah biztosíték befizetés beéľkezésének 2015........Azaján|atibiĺosítéknakamegjelölt
hatáľideje: hatĺáridőig abankszátmlára meg kell éľkeznie.



!ĺ pá.Jy ánatok leadásának hatá ridej e :

A pá.Jyázatta| kapcsolatban további
ĺnfoľmáció kéľhető:

A pá.Jyá.z;atta| éľintett ingat|anok
negtekintlreÍők:

lĺ páily ázatok bontásának időpontj a :

A' pá|y ázatok bontásának helye:

A páiJy ázat eľedményét megállapítő szerv ezetz

A páiyáu;at elbíľálásának hatáľideje' és a
váľható eľedményhÍľdetés:

A páiyázati eljáľás nyelve:

f015. ...... 10.00 óra

Józsefuáľosi Gazdá|kodási Kĺizpont Zrt.
Elidegenítési Irodáján

Tel.: 06-1-333-6781/122 vagy 123 mellék, 06-1-
216-6961

20|5' .......... és 2015. között előzetes
időpoĺrt egyezletés a|apján. Időpont egyeztetése a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.
onkormányzati }{ázkezellő |rodźtján lehetséges
1084 Budapest, Tavaszmezó u. 2.' Te|.: 06-|-
2t 0 -4928, 0 6-r -2r0 -4929

2015. .....1030óra

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt'. 1083
Budapest, Losonci u. 2. I. em. tźrgya|ő. Az
ajánlattevők a pá|yźuatok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Fővĺáľos VIII. kerület Józsefuáros
onkoľmányzat Képviselő-testiilete

2015. december 3 l.

magyar

3. A pár|y ánattal éľintett ingatlan:

A pźůyázattal érintett lakások és nem takás cé|jźra szo|gáiő helyiségek kiiirítése megförtént, az
ingatlanokra vonatkozóan nincs érvényes bérleti, vagy hasznźůati szerződés, azok üresen kerüInek
elidegenítésre, és a leendő fulajdonos részére birtokbaadásra. Az ingatlanok részletes bemutatását a
pźůyźuatidokumentĺációmellékletétképezőértékbecsléstarta|mana.

A2015. szeptember 15-én kelt, Grifton Pľoperty Kft. (Toronyi Ferenc ingatlanforgalmi étékbecslő)
źita| készített értékbecslés szeľint az egyes önkormányzati tulajdonú lakások forgalmi értéke a
következő:

he|yrajziszźm emelet/ajtó
alapteľület

tulajdoni lap
szerint (m')

alapterület
értékbecslés
szerint (m2)

forgalmi éľték

foľgalmi
éľték a
teljes

éÍték%-
ában

36259/0/Á/1 fsz. l. 35 37,76 7.552.000.- Ft 4.09

36259/0/A/4 fsz. 4. 29 29.86 5.972.000.- Ft 3,24

36259/0/A/5 fsz. 5. 38 38.18 7.636.000.- Ft 4,14

36259/0/Á/7 fsz. 7. 52 50,83 9.149.400.- Ft 4.96

36259/0/Á/l0 I. em. l. 53 53,77 12.367.100.- Ft 6.70

36259/0/A/1 I I. em.2. 34 37.39 8.786.650.- Ft 4.76

36259/0/A/12 I. em. 3. 67 67,78 13.556.000.- Ft 7.35

36259/0/A/13 I. em.4. 32 32,95 8.072.750.- Ft 4.37



362s9/0/A/18 I. em. 9. 34 34,59 7.607.600.- Ft 4,12

36259/0/A/19 I. em. 10. 53 51,10 12.264.000,- Ft 6,65

36259/0/A/20 II. em. I. 53 54.83 13.433.350.- Ft 7,28

36259/0/Á/23 II. em. 4. 33 33,65 8.412.500.- Ft 4.56

362s9/0/A/24 il. em. 5. 32 33,75 8.437.500.- Fĺ 4.57

36259/0/A/26 II. em.7. 53 52, I4 I2.774.300.- Fĺ 6,92

362s9/0/A/27 IL em.8. 59 63,57 15.256.800.- Ft 8.27

s62s9/0/A/28 II. em.9. 34 34,57 7.951.100.- Ft 4.31

36259/0/A/29 II. em. IO/b. 25 25,96 6.360.200,- Ft 3,45

36259/0/Á/30 II. em. 10/a. 27 26,95 6.602.750,- Ft 3,58

36259/0/A/31 üzlethelvisés 60 61,80 12.360.000.- Ft 6,70

36259/0/Á/32 raktaľ 39 40.31 forgalomképteIen 0

összesen 842 861,74 184.552.000.- Ft

Az e|idegenítést Afa nem terheli, mivel a lakások és helyiségek elidegenítésére az onkormányzat az
Afa k<irbe nem jelentkezettbe

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- a Nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI törvény 14. $ (2) bekezdése alapján a Magyar Államot
minden elővásáľlási jog'jogosultat megelőző e|ővźsárlási jog illeti meg. Az e|ővźsźlrlási jog
gyakoľlására a Magyar Allam részére fennálló hatźlridő az e|óvásérlási jog gyakorlására felhívó
éľtesítés postĺĺra adásĺának napjźtó| szálmított 35 nap.

- az egyes á|lami tulajdonban lévő vagyontźtrgyak önkormányzatok tulajdonba adźsźnől. szóIő |991.
évi XXXII. N.39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnak elővásárlási
joga van.

- a tulajdonos Józsefuárosi onkormányzat a Corvin Zrt. javára szerzódésen alapuló e|ővásárlási
jogotalapított,amelyazingatlan-nyi|vźtntartźtsbanbejegyzésrekerült.

Eladó az ingatlanokat a fent megjelölt elővásĺáľlási jog jogosultak ilyen iranyú nyi|atkozatának
kézhezlłéte|étő|, vagy a teljes vételár beérkezésétő| számított 5 napon belül adja Vevő bitokálba, attől
függően, hogy melyik töľténik meg később. Amennyiben az e|ővétsĺárlásra jogosultak bármelyike élni
kívĺán elővásárlási jogáva|, Ítgy az adźsvéte|i szerződés elővásárlĺásra jogosult és eladó között jön létre.
Ez esetben a beťlzetett ajánlati biztosítékot Eladó a nyi|atkozat kézhezvéte|éto| számitoÍt 15 napon
belül visszautalja a Vevő részér. A befizetett összeg után eladó kamatot és bármely jogcímen igényelt
költséget nem fizet.

4. A'páiyánat célja, tarta|ma

Az elidegenítésre kerülő lakások és nem lakás céljĺára szo1'gźiő helyiségek a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuĺáľosi onkormányzat kizźrő|agos fulajdonát képezik, elidegenítésükre a Nemzeti
vagyonľól sző|ő 201l. évi CXCVI. tv., a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáľól és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakor|ásráľól szóló 66/2012. (Xil. I3.) szátmű önkoľmányzati
ľendelet, valamint a Képviselő-testiilet 47120|5. (II. |9.) számű határozata (Versenyeztetési
szab źiy zat) vonatkozi k.

Kiíró lehetővéteszi, hogy a vevő a véte|árat

- egyösszegben, készpénzben,vagĺ

- banki hitęl felhasznźiásáya|.



A nyertes pá|yáző köteles apá|yázat elbírálásáról szóló éľtesítés kézhezyéte|ét követő 15 munkanapon
be|til adásvéte|i szerződést kdtni.

Vevő a véte|ár

- egyösszegben történő megťrzetése esetén _ az ajźn|ati biaosíték összegével csökkentett _véte|źtrat

az adásvéte|i szerződés megkötéséig eladónak megfi zetni,

- banki hitel felhasználasa esetén, az adásvéte|í szerződés fiiggóben taľtiással kerül megkötésre. A
foglaló ö'sszegével csökkentett vételáľ kiegyenlítésére vevőnek 90 nap áll rendelkezésére. Aze|adő
a tulajdonjog bejegzésére vonatkoző hoz-zájźtru|ásźtt a teljes vételźr beérkezését kĺivető 5
munkanapon belül adja ki vevő részére.

Az ingat|an biľtokbaad{ásának időpontja: az elővásáľlási jog gyakorlásiára vonatkoző nyilatkozat
kézhezvéte|étől, illetve a teljes vételáľ beérkezését követő 5 munkanap, attő| függően, hogy melyik
tcjrténik meg később.

Az adásvételi szerződés megkdtésével kapcsolatban felmeľülő költségek:

- I.670,- Físzemély JÜB eryárási díj,

- 5.500,- Ft + Áfa eljárási díj,

- 6.600,- Ft/ingatlaďürylet ftildhivatali eljárási illeték (a fiildhivatali eljarási díjat kétszer kell
megflzetni, egyszer azađźsvételrie|őszerzódés, másodszor azadásvéte|iszerzodés benyújtásakor).

A Kiíró felhívja apályőzőkfigyelmét, hogy a véte|áĺatÁfa nem terheli.

A Kiíró kiköti továbbá, hogy

a) a nyeľtes ajanlattevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljárás soron következő
he|y ezettjével szerződé st kötn i,

b) jogosult arľa, hogy a veľsenyeztetési eljĺárást eľedménýelennek nyilvĺínítsa,

c) szükség esetén az ajźnlattevótó| az ajźnlat lényegét nem érintő technikaĹformai kérdésekben
írásban felvilágosítlíst kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajźtĺ|attevő ezze| kapcsolatos
írasbeli váiasza semmilyen foľmában nem eľedményezheti a versenyeztetési eljĺáľásban tett
ajźn|atźban megfogalmazott feltételek olyan megvźútozásáú, amely az értékelés során a beérkezett
ajánlatok sonendjét módosítaná.

d) aPĺ:k6:74. $ (2) bekezdése alapján, apźůyáuati felhívásban foglaltaknak megfelelő,legkedvezőbb
ajánlattevővel szemben is fenntaľtja a jogźúarľą hogy ne kössön szptződést.

Azajttn|attevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíró

a) az aján|attételi hatĺáridőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbithatja, amit _ az indok
megjelölésével _ a Kiírás közlésével megegyező helyeken, az eredeti benýjtási hatźridó |ejfuta
előtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjelentetni;

b) jogosult az ajéln|attételi felhívástú az ajźtnlattételi határidő előtt visszavonni, de erről a kiírás
közlésével megegyezo módon az ajátn|attéte|i határidő |ejźrta előtt köteles hirdetméný
megjelentetni,

c) a pźiyánati biztosítékot a kiíľás visszavonása' az e|jźlrźts eredménýelenségének megállapítasa
esetén, illetve _ az ajźn|atok elbírálását követően _ a nem nyeľtes ajánlattevők részéľe 15

munkanapon belül v isszaflzeti,

d) az ajźnlLati biztosíték utan kamatot nem ťlzet, kivéve, ha a visszafizetésihatáridőt elmulasĺja,

e) a nyeľtes aján|attevő esetében a beťlzetett biztosítékot az aján|attevő źůta| flzetendó véte|árba
beszétmítja,

Đ nem fizeti vissza a nyertes által teljesített biztosítékot, ha a szerzódés megkötése a nyeľtesnek
felróható vagy érdekkörében felmerült okból hiúsul meg. A vevőnek felróható ok az is, ha a
vételĺárat banki hitel felhasználásáva| kívźtnja kiegyenlíteni, de a banki hitelt hatráľidőben nem
kapja meg, va1y azafizetésihatáridő napjának 24 órźńgnem éľkezik meg eladó baĺkszźm|źĄźtra.



5. Az ajánlat benyújtásának előfeltételei

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

A Kiíľo az aján|ati biztosítékot a pźůyźľ;ati felhívás visszavonása, az e|járźts eredménýelenségének
megá||apitása esetén, illetve _ az ajátn|atok elbírálását követően _ a nem nyeľtes ajánlattevők részére
köteles 15 munkanapon belül visszafizetni.

A pźůyázatoĺ való részvétel további előfeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje apáiyázattárgyźtt, az
ajánlattétel Í.eltételeit _ vagyis apźiyźaati dokumentációt _ és aztmagźranézve kötelezőnektekĺntse.

1 Az ajźlnlat benýjtasi határidő leteltét követően aján|atot a Kiíró nem vesz át.

6. A pályázaton történő ľészvétel feltételeĺ

Az ajźn|attevő részt vehet a pá|yźnaton amennyiben:

a) az ajźľ'l'ati biĺosíték összeget határidőben megťlzeti, és az bęérkezik a Kiiró á|tal megjelölt
bankszátm|álra,

b) az aj źnlatok leadásának hatźridejéig az aj án|atát benýj tj a.

7. Az aján|at taľtalmi kłivetelményei

Az ajźn|attevőnek:

a.) az ajźn|atban közölnie kell a nevétlcégnevét, lakcímét/szé|&e|yét, adőszélmált, adóazonosító
számźi, cég esetében cégszźmáú' képviselőjének nevét és elérhetőségét bankszźtm|a szttmtú, az
elektronikus levelezési cimét, ha ilyennel ľenđelkezik.

b.) a, ajźn|athoz csatolni kel.l az ajźnlati biztosíték befizetéséről szóló visszavonhatatlan banki
átutalást vagy a bankszámla kivonatot.

c.) u ajánlatban nyilatkoznia kell arľól, hogy válla|ja a Pá'|yáuati dokumentáciőban, illewe
mellékleteiben leírt szerződéskötési és egyéb feltételeket,

d.) u ajánlatban nyilatkoznia kell aľról, hogy rá vonatkozóan a201I. évi CVil. törvény 56. $ (1) és
57. $ (1) bekezdésben foglalt kizárő köľülmények nem állnak fenn.

e.) M ajánlatban nyilatkozniakell arról, hogy adó és adók módjára behajtható köztartozása nincs. E
nyilatkozat mellé kell csatolnia a NAV igazo|ásźtt arról, hogy nem áll fenrlkönar:ozźsa.

f.) u ajźn|atban nyilatkoznia kell arľól, hory Kiíróval szemben bérleti díj tartozása nincs, tovźtbbá a
Kiíroval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kcitelezettsége nincs.

g.) az ajźnlatźthoz csatolni kell a tĺársaság 30 napnál nem ľégebbi hiteles cégkivonatát és a tĺírsaság
képviseletére jogosultak a|túrási címpéldĺányának eredeti pé|dźnyéúvagy hiteles másolatát.

h.) az aján|atban nyilatkoznia kell arľól, hory nem á|| vége|szátmolás alatt, ellene csőd-, illetve
felszámolási eljáľás nincs folyamatban.

i.) az ajáĺ|atban nyilatkoznia kell arról, hogy a Nemzeti vagyonról sző|ó 2011. évi CXCVI. törvény
3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|źúhatő szervezetnek minősül.

Az aján|attevőnek a pźiyźzati eljárás során benyljtott ajánlatált, továtbbá az aján|at mellékleteként
benyljtott valamennyi nyi|atkozatáú cégszerťi aláírással kell ellátnia. Cégszeríi a|áírźs soľán a cég
képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek a tĺársaság kézze|, vagy géppel íĺ, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve a|á nevét/nevüket önállóaďeryüttesen irjďírjźk a|á a hiteles céga|áírási
ny ilatkozatllknak megfele lően.

A Lebonyolító ajánlott, tértivevényes levélben, határidő kitiĺzésével felszólíthatj a az ajźnlattevot az
aján|atta| kapcsolatos formai vagy taľtalmi hiányosságok pőt|ásálra, amennyiben a szĹikséges
nyilatkozatokat, igazo|źtsokat nem megfelelően, illetve nem te|j-es körĺĺen csatolta. Amennyiben az
ajźn|attevő a felhívás kézhezyéte|ét követően az abban megjelölt haaľidőre ahiányt nem' vagy nem
teljes köriĺen pótolja, iryy aján|ata a hiánypótlási hatétridó e|teltének napjźt követő naptól
érvénýelennek minősül, és aptúyáz;at további részeben nem vehet részt.



A Lebonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról, a hiánypőt|ási határidőről
eryidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tźtjékoztatni az <isszes aján|attevot.

A hiánypótlás nem terjedhet ki az aján|at módosítasĺára.

Nincs heýe hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajźn\attevő ajáĺ|ata érvénýelennek minőstil,
amennyiben

a) az ajźtn|ati biĺosíték összege a pá'|yźzati kiirźs 2. pontjában meglatározott hat-ráridőn belül nem
kerül jóváírtsra a Kiíľó banksztm|ź|źn,

b) nem jelö| meg vételáľat.

Amennyiben ajánlattevő nem jelöli meg a véte|ár megfizetésének módját' Kiíró úgy veszi, hogy azt az
adásvételi szerződés megki'téséig egyösszegben fizeti meg.

8. Az ajánlat foľmai kiivetelményei

Az ajátn|attevőnek ajánlatĺít egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, feltĺinteve az
adott példányon az,,Eredeti aján|ať' és ,,Másolati ajźtnlať, megjelölést, melyeket külön - kiilön
sértetlen. lezáľt boľítékban kell benyújtania. A példanyok közötti eltérés esetén az eredeti példány
éľvényes.

Az ajźn|at első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kiti'ltött ,,Jelentkezési lapoť', a második oldalon
a kitöltött ,,Aján|ati összesítőt'', külön<is tekintettel a megajánloff vételár és megfizetési módjának
megjelölésére. Ezt. követően kell elhelyezni az ajáln|ati felhívás mellékletét képezo éľtelemszenĺen
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban rész|etezett valamennyi dokumentumot. Az
ajánlattevőnek közölnie kell a benýjtó nevét, lakcímét (székhelyét), ahovtĺ a páiyázati eredmény
közlését kéri, továbbá azt a bankszámlaszámot és a bankszámla kedvezményezettjének nevét illetve
más azonositőjáú, ahova az aján|ati biztosíték (bźnatpénz) visszautalását kéri, amennyiben nem
nyertese a pźiy źaatnak.

Az ajónlat és az összes melléklet mínden oldalót _ összefiĺzve, az oldalak számának
dokumentálásával _ fo Iy amatos szómozóss al kell ellótni.

Az iratokat maĐĺar nyelven, |ezźrt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benyújtani. A borítékra kizátrő|agapá|yźuattźtrgyźú kell ráírni, az a|źbbiak szerint:

''Budapest 
vI[., Tömő u. 16. szám alatti lalcĺsok és helyiségek e|idegenítése''

A Lebonyolitő |ezáĺatlan vagy sériilt borítékot nem vesz át. Kiíľó minden, az aján|attéte|i hatĺáridőn tul
benýj tott aj án|atot érvénýelennek nyi lván ít.

Amennyiben az ajźn|attevó a pźiyźaati eljĺárás báľmelyik szakaszában megfata|mazotíútjrán jáľ el, a
teljes bizonyító erejű magánokiľatba foglalt meghata|mazźts eredeti péIdányáÍ is mellékelni ke|| az
ajźtn|athoz. A Po|gári Perľendtartás 196. $-a szerint a teljes bizonyitő erejű magánokiratnak aza|źbbi
feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) akiźi|itő az okiratot saját keztĺleg írta és a|áírta;

b) két tanú az okiraton a|áírásź.ľal igazo|ja, hogy a kiállító a nem áůta|a írt okiľatot elótttik irta a|á,
vagy a|áirását előtttik sajźtkezu aláírásának ismerte e|; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel
kell tĺintetni;

c) a kiál|ító a|áírásavagy kézjegye az okiľaton közjegyző által hitelesítve van;

d) a gazdźikodő szervezet á'|ta| uz|eti körében kiállított okiľatot szabźůyszer(ien a|áírtźk;

e) tigyvéd (ogtanácsos) az áita|a készitett okirat szabźtlyszeríĺ ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a
kiállíto a nem áita|a írt okiratot e|őtte írta a|á, vagy a|áirásźú előtte saját kez(i a|áirásának ismerte
el, illetőleg a kiáů|ító minősített elektronikus aláírźsźwa| aláírt elektronikus okirat tarta|ma az
ügyvédźita|készitettelektľonikusokiratévalmegegyezik;

Đ az elektľonikus okiľaton kiállítoja minősített elektľonikus a|źúĺást helyezett el.

Az ajźn|attevo gazdáikodő szervezęt, a pźúyázati eljárás során nevében nyilatkozatot a cégsegyzékben
feltiintetett képviseleti joggal rendelkező szeméIy, vagy e személy meýlata|mazottja tehet.



9. Az ajánlat módosítása

Az aján|attevó az ajátn|attételi haIáľidő |ejźńźig módosíthatj a vagy visszavonhatj a pátllyźaati ajánlatźú.,
az ajźn|attételi hataridő |ejźlrtát követóen azonban a benyújtott aján|atoknem módosíthatók.

Azajén|ati kötöttség azaján|attételi határidő |ejźrtának napjával kezdődik.

10. Ajánlati kötöttség

Az ajźn|attevő legalább 60 napig terjedő aján|ati kötĺittséget köteles válla|ni, amely az aján|attéte|i
hatríridő |ejźtrtának napjával kezdődik. Az aján|attevő kö,teles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiirő az
ajánlatok eredményének megállapitźsára vonatkozó hatáľidőt elhalasztotta, tryy vá|la|ja az aján|ati
kötöttség meghosszabbitźBélt a pźiyázat eredményének megźt|Iapításfua vonatkozó határidő
elhalaszĺásának napj ai szálmáva| megegyezaen.

Az ajátn|ati kötöttség tartalmánakmeg}latźrozźsára a Polgári Töľvénykönyv rendelkezései irányadóak,
különös tekintettel a 6 :64. $-ra és a hozzá fuzött kommentĺĺrľa.

Az ajánlat olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely a töľvény alapjĺán
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket taĺ1a|maz,z,a' s egyértelműen kitíĺnik belőle, hogy az abban
fog|altak ügyletkötési akaratot tiikröznet tehátt a nyilatkozó _ ajźn|ata elfogadása esetén _ azt magára
nézĺe kötelezőnek ismeľi el.

Az ajźn|ati kötöttség azt je|enti, hogy ha a másik fél az adott időhatráľon belij| az aján|atot elfogadj a, a
szerződés a törvény rendelkezése folýán létrejtin. Az aján|at megtételével tehát fiiggő helyzet alakul
ki, amely az ajźn|ati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az ajźnlattevó az aján|ati kötöttségének ideje a|att ajźn|atát visszavonja, a befizetett
aj án|ati biĺosítékot elveszti.

A Kiíľó az aján|ati biztosítékot a páůyźľ;ati felhívás visszavonása, az eljárźts eredménýelenségének
megá.|lapitźlsa esetén, illetve _ az aján|atok elbírását követően _ a nem nyeľtes ajánlattevők részérę
köteles 15 munkanapon belĺil visszafizetni. A Kiíró az ajátnllati biĺosíték utĺán kamatot nem fizet,
kivéve, ha a visszafizetési hatĺáľidőt elmulasĺja.

11. A' páiyánatok bontása

A pźůyźuati ajánlatokat tarta|maző ńrt boritékok felbontrását a Lebonyolító végzi a pá,|yźzati
felhívásban megjelcilt időpontban. Az ajźnlatok felbontásĺĺn, a Lebonyolító képviselőjén kívül az
ajánlattevők, illetve meghata|mazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően
(személyiigazo|vány,meghata|maz,áls)igazolnikell.

Az ajźn|attevők a bontiís időpontjáról kĺilön értesítést nem kapnak. Az aján|atok felbontrísán jelen
lévők jelenl énft igazo|źlsára jelenléti ívet íľnak alá.

Az ajźn|atok felbontásakor a Lebonyolító ismerteti az ajźn|attevők nevét, lakóhelyét (szék,he|yét), az
általuk felkínált vételĺár aján|atot, a véte|átr megfizetésének módját'

Az ajźn|attevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

A Lebonyo|ítő az ajánlatok felbontásĺáró|, az aján|atok ismeľtetett tartallmáról jegyzőkönyvet készít,
amelyet az aján|attevőknek eľre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzókönyvet a
Lebonyolíto képviselője és a jegyzőkönyvvezető írja a|á, és a bontiáson megjelent ajánlattevők közül
kijelöltek, pedig a|źúrźtsukkal hitelesítik.

12. tĺ páiyátzat érvénytelenségeinek esetei

A Lebonyolito az ajźn|atok bírálatakor megállapítja,hogy mely ajánlatok érvénýelenek, és ez a\apján
tesz javaslatot a Kiírónak az aján|atok érvénýelenségének megá||apitálsára. A Kiíro érvénýe|ennek
nyilván ítj a az aj źtn|atot, ha



a) an.akiirźsban meghatározott, illefue szabźilyszeruen meghosszabbítottaján|attéte|i hataridő után
nyrijtották be.

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

c) az ajźnlattevő a biztosítékot nem, vagy nem az e|őírta|<rlak megfelelően bocsátotta rendelkezésľe.

d) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem' vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta,
ideértve, ha az aján|attevő nem csatolta arról szóló nyi|atkozatźtt, hogy nincs köztartozása (adő-,
vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az źů|aĺnhźztarLás más alrendszereivel szemben
fennál ló ťlzetési kötelezettsége),

e) az ajźn|at nem felel meg a kiírásban megllatározott feltételeknek vagy az ajźłn|attevő nem tett a
kiírásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot,

Đ az aján|attevő valótlan adatot kĺizölt.

g) azaján|attevő a hiránypótlási felhívásban fogla|taknak nem, vagJ nem teljes köľÍĺen tett eleget.

h) olyan ajánlat érkezett, amely a meghatározoĹtťlzetési feltételektől elteró ajánlatottarta|maz.

Az e|járźs további szakaszźlban nem vehet részt az, aki a)-c) pontokban foglaltak szerint éľvénýelen
pźiyáaatiajźtn|atottett.

13. A pá|yázah aján|atok elbíľálása, az e|bírá|ás szempontjai

A páńyánati ajánlatokat a lehető legrovidebb időn belül el kell bírálni. A pá|yáaat eredményének
megźń|apitźlsára vonatkoző hatfuidő egy alkalommal meghosszabbítható. Az űj hatáľidőről, illetve
annak fiiggvényében az ajánlati kötöttség időtartamának meghossz'abbítźsźtő| a Lebonyolító köteles
ajánlott levélben tźĄékoztatni az összes pźiyźnőt.

A Lebonyo|itó a pźúyázati fe|hívásban meghaĹározott éľtékelési szempontok alapján bírálja el és
rangsorolja azérvényespályánati ajánlatokat szükség szerint szakértők bevonásával.

Az elbíráłlőts fő szempontja:

. azajánlottvételáľiisszege.

A Kiíró a péůyázati felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgá|ni az
ajén|attevők alkalmasságttt a szerzódés teljesítéséľe, és ennek során a csatolt dokumentumok
eredetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíró sziikség esetén az aján|attevótol az ajźtn|at lényegét nem érintő technikai-foľmai kéľdésekben,
írĺásban felvilágosítĺást kérhet annak előrebocsátĺĺsával, hogy az ajźn|attevő pźúyźaő ezze| kapcsolatos
írásbeli váiasza semmilyen formában nem eredményezheti az aján|atźtban megfogalmazott feltételek
olyan megvźitozźsát, amely apéůyźaat során a beéľkezett ajánlatok sonendjét módosítaná. A Kiíro a
felvilágosíĺás kéréséről, és annak tartalmáról haladéktalanul írásban éľtesíti a többi ajánlattevőt.

A páiyánat nyeľtese az, aki a pźiyźnati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a vételźtr
összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételána t<ibb ajánlat is
érkezik a páiyánat lebonyolítój a az azonos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb vételáľat
megajánló ajĺán|attevőknek lehetőségük, van a véte|źlrra licit foľmájában újabb ajźtnlatot, ajánlatokat
tenni. Az induló véte|źr a beérkezett legmagasabb vételár ajźnlat, a licitlépcső 10.000,- Ft, azaz
Tizezet forint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyertese az' az ajánlattevő, aki a legmagasabb
összeget ajźnlja.

A veľsenýérgya|ásrő| jegyzőkönyv készül, amelyet a Lebonyolító jelen lévő képviselóje, a
jegyzőkönywezető, a |ebonyolító jogi képviselóje és az ajánlattevők jelen lévő képviselői imak a|á.

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

a) apáúyázati eljĺĺľás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számźú,

b) abeérkezett ajánlatok rövid éľtékelését,



c) a legjobb ajánlatra vonatkozó javaslat indokait,

d) az ellenérték (vételáľ) meghatźtrozásrának szempontjait (ideéľtve a véte|átrat befolyásoló
kötelezettségvállalásokat),

e) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ a döntések indokát,

g) a pźůyźzati eljĺáľás eredményének ö'sszefoglaló átékelését, az első két helyre javasolt pá|yáaő
megjelölését, ha erľe mód van,

h) abirźiatban közreműködők źita| fontosnak tartott köľĺ'ilményeket, tényeket.

1 4. osszeféľhetetlenség

A pźůyźľzati eljárás során összeféľhetetlenséget kell megá||apítani, ba a páiyźaatok elbírálásában olyan
természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjiik vesz részt, aki maga is ajźn|attevő,vagy

a) annak közeli honátartozója (Ftk. 8: l. $ (l) 1. pont),

b) annak munkaviszony alapjan felettese, vagy alkalmazotlja,

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

d) ha brírmely oknál fogva nem várható el tőle uvgy elfogulatlan megítélése.

15. A pály.ńzati e|járás érvénýelenségének és eľedménytelenségének esetei

Érvénytelen a páiy źuati elj árás, ha

a) apá|yáaat elbíľálĺásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették,

b) valamelyik aján|attevő az e|járás tisztaságátt vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő
cselekméný követ el.

A kiíró eredménýelennek nyilváníthatj a az e|jźrást, ha

a) nem érkezett ajźn|at,

b) kizźttó|agéľvénýelen ajánlatok érkeztek,

c) az egyik ajánlattevő sem tett apźůyázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajźn|atot,

d) a kiíró az eljź.ľ:źs érvénýelenítéséről döntött.

Eredménýelen eljáľás esetén a kiíró dönt a további vagyonügyleti eljárásról.

16. Eľedményhiľdetés' szeľződéskiités

A pźúyźaat eredményéről a Kiíľó legkésőbb 2015. decembeľ 31-ig dönt, amelyről Lebonyolító 15

napon belül valamennyi ajánlattevőt ínísban éľtesíti.

Kiíró a pźúyázat nyeľtesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghatiírozottak szeľint adásvételi
szeľződést köt.

A nyeľtes pźúyázó visszalépése esetén az ę|adő jogosult a pźiyźuati eljĺárás soron következő
helyezettjével adásvételi előszerzőđést kötni, amennyiben a pźiyźuat eredményének megállapítrásakor
a máso dik legj obb aj ánlat me glatźr ozásra került.

A nyeľtes ajánlattevő esetében abeťlzetett biztosíték az ajźn|attevo źůta| fizetendő vételár összegébe
beszámításrakerül, azonban ha a szerződés megkötése azaján|attevőnek felróható,Yd5f érdekkörében
felmerült más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biztosítékot elveszti. Az e|vesztett biĺosíték a Kiírót
illeti meg.

17 . Egy éb ľendelkezések



Az ingat|an megtekinthető a Kiírás f . pontjában megje|olt időpontban, de a megtekintés előtt két
nappal a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. ÖnkormányzatiHźakezeló lrodájának munkatársával
telefonos egyeztetés szükséges a következő telefonszámokon: 06 I 210-4928' 2|0-49f9,2|0-4930,
210-4766.

Az ajtn|attevő az ajźn|atok felbontlásáig köteles titokban tartani az ajźn|atźnak tartalmát, továtbbá a
Kiíľó által a részletes dokumentĺációban vagy bármely módon ľendelkezéséľe bocsátott minden téný,
információt, adatot köte|es bizalmasan kezelni, arrő|tájékoztaüást harmadik személynek nem adhat.Ez
a tilalom nem terjed ki a ťlnanszíľozó bankkal és konzorciális aján|at esetén a résztvevőkkel való
kapcsolattartásra. Ha az ajén|attevő vagy az éľdękkoľébęn álló más szęmély a pá|yázat titkosságát
megsértette, a Kiíró az ajźn|atát érvénýelennek nyilvánítja.

A Lebonyo|itô az ajánlatok tzrta|mźtt apźiyźnat|ezárźsźig titkosan kezelli, tartalĺnukľól felvilágosítĺást
sem kívĺilállóknak, sem apźůyźuaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajźtn|atokat kizárő|ag elbírálásľa használhatja fel, más célú fe|haszná|ás esetén az
ajánlattevővel kiilön meg kell anól állapodnia.

A Kiíró a pźůyár;ati eljárás során készített jegyzokönyveket, dokumentumokat kö'teles 5 évig
megőľizni, továbbá ilyen je|legtĺ ellenőrzés esetén az ellenőrzést végző szeÍy) személyek
rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumenŁációban nem szabźúyozott kérdésekben a Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testtiletének 47120|5. (u. l9.) szźtmű határozata, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabáýok rendelkezései az lrźnyadőak.

Budapest,2015.
Józsefu árosi Önkormányzat

nevében eljaró Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Kovács ottó vagyongazdálkodási igazgató sk.

Mellékletek:
l. szźmű melléklet:
2. szĺmú melléklet:
3. szémű melléklet:
4. számű melléklet:

5. sz,źlmű me|léklet:

6. számű melléklet:
7. számú melléklet:
8. szźtmű melléklet:
9. szźtmű melléklet:

10. számú melléklet:
l1. számú melléklet:
12. szźtműmelléklet:
13. szźműmelléklet:

Jelentkezési lap
Ajánlati összesítő
Nyilatkozat Végelsámolásľól, csődelj árásról, felszamolásról
Nyilatkozat a pźiyźuati feltételek elfogadásáró|, szerződéskötésről,
ingat|anszerzésiképességró|,ajźn|atikötöttségről
Nyilatkozat adó és adók módjĺára behajtható köztaÍtozásÍől; Kiíľoval
szemben fennálló tartozźstő|
Nyilatkozat pénzugyi alkalmasságról
Nyilatkozat a kézbesítés helyéľől és a banksám|aszźtmrő|
Nyilatkozat źtlźthatő szerv ezettó|
Nyilatkozat a pźůyźuaton meghirdetett ingatlan megtekintésérő|, á||apotának
megismeľéséről
Adásvételi szerződés teÍvezet egyösszegű fizetéssel
Adásvételi szerzódés tewezet fiiggőben taľtással
osszefog|aló a benýjtandő aján|at formai és tartalmi követe|ményeiről
Ertékbecslés
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,ĺ. számú me||ék|et

Budapest Vl!|.' Tiimő u. í6. szám alatti lakások és he|yiségek elidegenítése

Jelentkezési |ap

Budapest,

pá|yázi a|áírása/cégszerű a|áírás

Társaság neve, cégformĄa:

SzékheIye:

Postacíme:

Te|efonszáma:

Fax száma:

E-maiIcíme:

Statisztikai számje|:

Cégnyilvántartási száma:

Adószáma:

Szám|avezető bankjának neve:

Bankszám|a-száma:

Képvise|őjének neve, beosztása:

Meghata|mazott neveí:

Te|efonszáma:

Fax száma:

E-mailcíme:

' Meghata|mazott esetén
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2. számú me||é|et

Budapest Vlll., Tömő u. 16. szám alatti lakások és helyiségek elidegenítése

AJÁNLAT| összrsĺľŐ

A|u|írott... ......(név/társaság neve) a
Budapest Vll|., T<imä u. is..='a' ;i;fi takások és helyiségek etiäegenítéséré kiírt pá|ýázatra
ajánlatomat az a|ábbiakban fog|a|om ossze:

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

A véte|ár megfizetésének módja:

Budapest,

pá|yázr a|áírásďcégszerĹi a|áírás
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3. számú me|lék|et

Budapest Vl|l.' Tömő u. í6. szám alatti lakások és he|yiségek elidegenítése

NYILATKOZAT
végelszámo|ásról, csődeliárásró|, felszámolásró|

A|u|írott... (társaság neve)
képviseletében kijelentem, hogy a társaság

. Vége|számo|ás alatt *á||/nem 
á||

. e|len csőde|járás folyamatban *van/nincs

o e|len fe|számo|ásieljárás fo|yamatban "van/nincs.

Budapest,

pá,Jyázr a|áírása/cégszer[i a|áírás

A "-ga| megje|olt részné|a megfele|ő szoveg a|áhúzandó.
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4. számÚ me||ék|et

Budapest Vlll., Tömő u. í6. szám atatti lakások és helyiségek elidegenĺtése

NYILATKOZAT
apá|yázati feltéte|ek eIfogadásáro|,szetződéskötésről' ingatlanszerzési képességről' ajánlati

kötiittségrő|

A|u|írott... (név/társaság

neve) kije|entem, hogy a pá|yázat tárgyát részletesen megismertem, az aján|attéte| fe|téte|eit, a

pá|yázati kiírást magamra nézve kotelezően e|fogadom.

Kije|entem, hogy Magyarországon ingatlanszezésre jogosu|t vagyok.

Kijelentem, hogy a pá|yázati fe|hívásban fog|a|t 90 napos aján|atĺ kotöttséget vá||a|om.

Budapest,

pá|yázi a|áírása/cégszerĺÍ a|áírás
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5. számú me|lék|et

Budapest Vlll.' Tömő u. 16. szám alatti lakások és helyiségek elidegenĺtése

NY!LATKOZAT

kiíróva! szemben fenná!ló tartozásról

(név) mint a

(társaság neve) vezető tisztségviselóje

A|u|írott

kije|entem, hogy az aján|attevőnek,

- Kiíróvalszemben tartozása (helyĺadó, bér|etidíj stb) " van/ nincs;
- Kiíróva| szemben szerződésben vá||a|t és nem te|jesített kötelezettsége * van/ nincs.

ame|yeket az a|ábbi okiratokka| igazo|ok:

1.

2.

Budapest,

pdyázr a|á írása/cégszerÚ a|á írás

A *-ga|je|ö|t részné| a megfe|e|ő szoveg a|áhúzandó.
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6. számú me|lék|et

Budapest Vlll.' Tömő u. í6. szám alatti lakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT

pénzĺigyi a|kalmasságról

A|ulírott (név) mint a

*u"""."' ;,; ; ,;no^*^u,|i,no.i iuo".u ;,".ľlT:ľ,..*,':";'::.."'"#."-ł:.ľ.':ä:ľ:
szükséges anyagi eszközök rende|kezésemre á||nak.

A szám|avezetó bankná| az e|mú|t 1 évben sorban állás nem volt, ame|yeket az a|ábbi okiratokka|
igazolok:

2.

Budapest,

pá|yázr a|áírásal cégszerű a|á írás
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7. számÚ me||ék|et

Budapest Vlll., T<imő u. ĺ6. szám a|atti lakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT
a kézbesítés he|yéről és bankszámlaszámról

A|u|írott ........ lnévl mint a .... (társaság neve)
vezető tisztségviselője kérem, hogy a Pá|yázatta| kapcso|atos mindennemű nyi|atkozatot, fe|hívást,
értesítést, vagy más informácilt, va|amint a Pá|yázatÍa| kapcso|atos eset|eges jogvitában minden
értesítést, idézést és bírisági határozatot, stb. az a|ábbi címre kérem postáznĺ:

Címzett:

Cím:...

Amennyiben az á|ta|am a fentiekben megje|o|t címzett a fenti címen az iratot nem veszi át, ennek
következményeit a gazdasági társaság vál|a|ja. Tudomásu| veszem, hogy amennyiben a címzett a
fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postára adást kovetó 5. munkanapon
kézbesítettnek minósül.

A pá|yázati fe|hívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentácil megvásár|ására fordított osszeget
kérem az a|äbbi ba n kszá m |aszám ra vissza uta l n i :

Bankszám|avezető pénzintézet .. . . . . . . .

Bankszám|aszám:

Bankszámlával rende|kezni jogosult:

(név, |akcím vagy székhe|y)

Budapest,

pá|yázi aláírása/cégszerű a|áírás
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8. számÚ me||ék|et

Budapest Vll|.' Tömő u. í6. szám alatti lakások és helyiségek e|idegenítése

NY!LATKOZAT

A|u|írott kije|entem, hogy cégünk a nemzeti vagyonról szó|i 2011. évi CXCV|. torvény 3. s (1) bek. 1.
pontja szerinti

a.) át|átható szervezetnek minősü|.

b.) nem minősü| át|átható szervezetnek.

(a megfelelő szoveg aláhúzandl)

A je|en nyilatkozatomat a szervezet vezetőjeként büntetójogi fe|e|ósségem te|jes tudatában teszem.

Budapest,

pá|yázi a|áírása/cégszerű a|áírás
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9. számú melléklet

Budapest V!l!.' Tömő u. í6. szám alatti lakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT
a pá|yázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának megismeréséről

A|u|írott a pá|yázaton meghirdetett Budapest Vlll. Tömő u. {6. szám alatti lakásokat és
helyiségeket e|őzetesen egyeztetett idópontban megnéztem, az á||apotát és arra vonatkozó műszaki
tájékoztatást megismertem.

Budapest,

pá|y áző a|áír ásal cég sze rű a|áír ás
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TERVEZET

Adásvételi szerződés
(egyosszegű fizetésse|)

ame|y létrejott egyrészrő| Budapest Főváros VllI. kerület Józsefuárosi önkormányzat {székhe|ye:
1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószáma: 15735715-2.42, KSH-száma: .ĺ5735715-8411-321-01'

képvise|i: dr. Kocsis Máté po|gármester) képvise|etében eljáró Jizsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.
(1082 Budapest, Baross u. 63-67., adiszám: 25292499-242, cé$egyzékszám..01-10-048457, KsH-
szám: 25292499-6832-114-01, képvĺse|ĺ: ... igazgató), mint eladó
másrészrő|: ...... (székhe|ye: ........; adószáma: 21446823-243; cégjegyzék száma: ....'; KSH
száma: .....; képviseletében eljárni jogosu|t: ...... vezető tisztségviselő, született.... (szü|etési
he|ye és ideje: ........; anyja neve: ......; SzemélyazonosítÓ lgazolvány száma: ......; Lakcímet igazo|ó
hatósági igazo|vány száma: ....; á||andó lakcíme: ......; a képvise|et módja: öná|!ó)' mint vevő kozott
az a|ábbiak szerint:

1.) Eladó tu|ajdonát képezi 1/í tu|ajdoni arányban a Budapest Vlll. kerület'

a.) 36259/0/A/í helyrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest VllI.' Tömő u. 16. fsz. 1.

szám a|att ta|á|ható,35 m2 alapterü|etű, 1 szobás |akás, a kozos tulajdonbó| 270110000
tu|ajdoni i||etőségge|.

b.) 36259/0lN4 he|yrď1zi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll.' Tömő u. í6. fsz. 4.
szám a|att talá|ható, 29 m2 a|apterü|etű, 1 szobás |akás, a közös tu|ajdonbi| 224I1OOOO

tu|ajdoni i||etőséggel.

c.) 36259/0/A/5 he|yrajzi számma|jelzett, természetben a Budapest Vlll.' Tömő u. í6. fsz. 5.
szám a|att ta|á|ható, 38 m2 alapterü|etű, 1 + fé| szobás |akás, a kozös tu|ajdonbi| 293/10000
tulajdonĺ i||etőségge|.

d.) 36259/0lN7 he|yĺĄzi számma|jelzett, természetben a Budapest Vlll., Tĺimő u. 16. fsz. 7.
szám a|att ta|álható, 52 m2 a|apterÜ|etű, 2 szobás |akás, a közos tu|ajdonbil 402110000
tu|ajdoni i||etőségge|'

e.) 36259/0/A/10 helyĘziszámma|je|zett, természetben a Budapest V|ll.' Tömő u. í6. 1. em.
í. szám a|att ta|á|ható, 53 m2 a|apterü|etĹi 1 + fé| szobás |akás, a kozos tu|ajdonból
4041 10000 tulajdoni i||etőségge|.

f.) 36259I0lN11 he|yrĄzi számmalje|zett, természetben a Budapest Vl!l.' Tömő u. í6. í. em.
2, szám a|att ta|á|hatr, 34 m2 a|apterii|etĹĺ 1 szobás |akás, a közos tu|ajdonból 262ĺ10000
tu|ajdoni ĺ||etőséggel.

g.) 36259/0lN12he|yrĄziszámmalje|zett, természetben a BudapestVll|., Tömő u. í6. í. em.
3. szám a|att ta|á|ható, 67 m2 a|apterÜ|eÍ(j 2 + fé| szobás |akás, a kozÖs tu|ajdonbi|
51 5/1 0000 tu|ajdoni i||etőségge|.

h.) 36259/0/A/í3 helyĘzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Ttimő u. í6. í. em.
4.szám alattta|á|ható,32 m2 a|apterÜ|etĹi 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó| 247t1oooo
tu|ajdoni i||etőséggel.

i.) 36259l0lU18 helyĘzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll.' Tömő u. í6. í. em'
9. szám alatt ta|á|ható, 34 m2 a|apterü|etĹi 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó| 263/1oooo
tulajdoni i||etőséggel.

'.) 
36259l0lU19 helyĘzi számma|je|zett, természetben a Budapest V|ll., Tömő u. í6. í. em.
í0. szám a|attta|á|ható,53 m2 a|apterÜ|etű 2 szobás |akás, a kozös tu|ajdonbó|406/10000
tu|ajdoni i||etőségge|.
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k.) 36259/0lN20 he|yrď1zĺ számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. í6. 2. em.
í. szám a|att ta|álható, 53 m2 a|apterü|etű 1 + Íé| szobás |akás, a kozös tu|ajdonbó|
405/1 0000 tulajdon i illetőségge|.

!.) 36259l0IN23 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. í6. 2. em.
4.szám a|att ta|álható,33 m2 a|apterü|etű, .ĺ szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó| 253/10000
tulajdonĺ i||etősségge|.

m.) 36259/0IN24 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. í6. 2. em.
5. szám a|att ta|álhati,32 m2 a|apterü|etű 1 szobás |akás, a közos tulajdonbi| 247t1oooo
tuIajdonĺ i||etőségge|.

n.) 36259/0lN26 he|yrď1zĺ számma|je|zett, természetben a Budapest VIII.' Tömő u. í6. 2. em.
7. szám alatt talá|ható, 53 m2 a|apterü|etű 2 szobás |akás, a kozos tu|ajdonból 41ol.ĺoooo
tulajdoni i||etóségge|.

o.) 36259/0IN27 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest V|ll.' Tömő u. ĺ6. 2. em.
8. szám a|att ta|álható, 59 m2 alapterÜ|etĹĺ 2 szobás |akás, a közos tu|ajdonbó| 456/1o0oo
tuIajdoni i||etőségge|.

p.) 36259/0lN28 he|yrĄzĺ számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., T<imő u. í6. 2. em.
9. szám a|att ta|á|ható, 34 m2 a|apterületĹi 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó| 263/1oooo
tulajdoni i||etőségge|.

q.) 36259/0IN29 he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vll!., T<imő u. í6. 2. em.
í0/b. szám alatt ta|álható, 25 m2 alapterÜ|etű 1 szobás |akás, a közös tu|ajdonbÓ|

1 91/1 0000 tu|ajdonĺ i||etőségge|.

r.) 36259/0/A/30 he|yĘzi számmalje|zett, természetben a Budapest V|ll., Tĺimő u. í6. 2. em.
ĺOla. szám a|att ta|álható,27 m2 a|apterü|etÚ ,| szobás |akás, a kozos tu|ajdonbl| zołt1oooo
tu|ajdoni i||etóségge|.

s.) 36259/0/A/3í he|yĘzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tiimő u. í6. szám
alatt talá|ható, 60 m2 a|apterü|etú Üz|ethe|yiség, a kozös tu|ajdonbó| 464t1oooo tulajdoni
i||etőségge'.

t.) 36259l0lil32 he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest V|l|.' Tömő u. í6. szám
alatt ta|á|ható, 39 m2 a|apterÜletŰ raktár, a kÖzos tu|ajdonból 118/1oooo tuĺajdonĺ
iIletőséggel.

A nemzeti vagyonró| szi|l2011. évi CXGV|. Torvény 14. s (2) bekezdése a|apján a Magyar
Allamnak - minden más jogosu|tat mege|őzo _, az 1991. évi XXX|I|. tV. 39. $ (2) bekezdése
a|apján pedĺg a Budapest Fóvárosi tnkormányzatnak e|ĺdegenítés esetén elővásár|ásijoga van.

Az egyes á|lami tu|ajdonban |évő vagyontárgyak onkormányzatok tu|ajdonba adásári| szó|ó
1991. évi XXX|I|. tV.39. $ (2) bekezdése a|apján a Budapest Fővárosi tnkormányzatnak
elővásár|ásijoga van.

A Képviselő-testĹi|et ....... számÚ határozata a|apján Corvin Zrt-nek szerződésen a|apuli
e|ővásár|ásijoga van.

Jogosu|tak e|ővásár|ási jogukka|' postai kü|demény esetén a kü|demény fe|adásának igazo|t
napjátó| számított 35 napon be|ü| é|hetnek. Amennyiben az elővásárlás jogosu|tja él jogáva|, az
adásvéte|i szeződés kozte és Eladó kozott jon |étre. Ez esetben a vevő á|ta| befizetett........,-
Ft, azaz forint osszeget Eladó az elóvásár|ási jogra vonatkozó nyi|atkozat
kézhezvételétől számított 15 munkanapon belĹil a á|ta| vezetett ........... számú
szám|ára visszauta|ja' A ........... tudomásu| veszĺ, hogy a befizetett osszeg után Eladó
kamatot, vagy bármely jogcímen e|számo|andÓ ko|tséget, kártérítést nem fizet.

2.) Az adásvétel tárgyát képezó bekoltozhető ĺngat|anokat Eladó, az 1993. évi LXXV||I. tv. és a
Budapest Józsefuárosi tnkormányzat 3212013. (Vl|. 15.) számÚ, a 6612012. (Xl|. 13.) számú
rende|etében, va|amint a Képvise|ő-testü|et 4712015. (|l. 19.) szám(l határozatban fog|a|tak,
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i||etve a Képviseĺő{estü|et.../... (......) számÚ határozata a|apján 2015....... és 20í5.........
kozott |efolytatott és ennek eredményeként a..... 12015. (.....) számÚ határozatában
meg á | la p ított nyi |vá nos pá|y ázat' a I apjá n é rtékes íti.

3.) Eladó ezenne| e|adja, Vevő pedig megveszi E|adótólteljes tulajdonjogga|, osszes tartozékaival,
megtekintett á||apotban vétel jogcímén az 1.) pontban korü|írt va|amennyi ingat|an 1l1 arányĹl
tu|ajdonjogát együttesen az a|ábbi feltéte|ekkel.

Az 1. pontban korÜlírt ingat|an véte|ára: ..... Ft, me|y az 1' pontban írt ingat|anok között
aza|ábbiak szerint oszlik meg:

a.) 36259|0lN1 he|yrajzi számmal je|zett |akás

b.) 3625910lN4 helyrajzi számmal je|zett |akás

c.) 36259ĺ0IN5 helyĘzi számma|je|zett |akás

d.) 3625910l N7 he|yĺď1zi számma| je|zett |akás

e.) 36259l0lN10 he|yrajzi számma| je|zett |akás

f.) 36259l0|N11 he|yrĄziszámmal jelzett lakás

g. ) 3625910| N 12 he|yrĄzi számmal jelzett lakás

h.) 36259l0lil13 he|yrajzi számma| je|zett |akás

i.) 36259l0lV18 he|yrajzi számma| je|zett |akás

j.) 36259IolN19 he|yĘzi számma|je|zett |akás

k.) 36259l0lN20 helyĘzĺ számma|je|zett |akás

l.) 36259l0lN23 helyĘzi számma|je|zett |akás

m.) 36259/0lN24 he|yĘzi számmaljelzett lakás

n.) 36259l0lil26 he|yrajzi számma| je|zett |akás

o.) 3625910lN27 he|yrĄziszámma| je|zett |akás

p.) 36259loIN28 he|yrajzi számma| je|zett |akás

q.) 3625910lN29 he|yĘzi számma| jelzett |akás

r.) 36259l0lN30 he|yrajzi számma| je|zett |akás

s.) 36259l0lil31 he|yrĄzi számma| je|zett |akás

t.) 36259l0lN32he|yrĄzi számma|je|zett lakás Ft.

Vevő 2015. év...... . napján megfizetett.....,. Ft.ot, azaz....... forintot ajánlati biztosíték
címén átuta|ássa|a Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt., Sberbank MagyarországZĺt-né|
vezetett 14100309-92110549-01000008 számú szám|Ąára, ame|y osszeg a vételárba
beszámít, és ame|y összeget felek fog|alónak tekintenek. Fe|ek a foglaló jogi természetét
ismerik.

Vevő a fennmaradi .....'- Ft' azaz... forint véte|árhátra|ékot az adásvéte|i szezódés
aláírásának időpontjáig a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Sberbank Magyarország
Zrt' á|ta| vezetett 14100309-92110549-14000008 számú bankszám|ájára bankĺ átuta|ássa|
megfizette, így Eladó a te|jes véte|ár megfizetését e|ismeri.

Vevő az ingat|anok esetleges hiányosságai címén az E|adőval szemben semminemű igényt
nem támaszthat. Vevő az ĺngat|anokt megtekintette, az épü|et ĺngatlanokra vonatkozó műszakĺ
tájékoztatást ismeri, tudja' hogy az épĹi|et te|jes fe|újításban nem részesĹi|t, így bárme|y
szemrevéte|ezésse| nem ész|e|hetó épu|ethiba kijavítása szükségessé válhat.

Elado nem szavato| az ingatlanoknak a tu|ajdoni |apon fe|tüntetett térmértékéért.

Eladó kijelenti, hogy az ingat|an per-, igénymentes.

Eladó az adásvéte|i szezódés megkÖtéséve| egyĺdejű|eg az ingat|anok birtokát Vevőre
átruházza. Vevő ettő| az időponttó| kezdődően vĺse|i azoknak terheit, szedi hasznait és ebben
az időpontban szál| át a kárveszély vise|ése ĺs. Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy a
birtokátruházásrl| jegyzőkonyvet vesznek fe|, ame|yben rogzítik a |akóingat|anokban felszere|t
va|amennyi kÖzműmérő á||ását' ame|y mérőá||ásig va|amennyi rezsi-, és kozmĹĺkö|tséget az

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)
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Eladó vise|i, míg ezen idópontti| és mérőá||ásoktil kezdodően a hĺvatkozott rezsi., és
közmŰkö|tségeket Vevő tartozik vise|ni. Vevő a birtok átruházást követő hónap első napjától
fizeti az ingat|an fenntartási ko|tségeit.

9.) Elado kije|enti, hogy az ingat|anokkal kapcso|atban kÖzüzemi díjtartozása nincs. Tekintette|
arra, hogy Eladó erre vonatkozlan igazo|ást Vevőnek nem mutatott be, amennyiben az
adásvéte|ĺ szerződés a|áírásának napját mege|ózó időszakra vonatkozó tartozást á|lapítanak
meg, annak megfizetésére Eladó köte|ezettséget vá||a|. Eladó kije|enti továbbá, hogy az
ingat|anoknak bérĺője nincs-

10.) Felek a Po|gári Törvénykonyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárják mind E!adó, mind Vevő
fe|tĹinő értékarányta|anságon alapu|ó eset|eges megtámadási jogát.

11.) Vevő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ezt Eladónak bemutatott és eredetben
átadott Cégkĺvonattal és Aláírás mintáva|/A|áírási címpéldánnya| igazolta. Vevő je|en okirat
a|áírásával kĺje|enti, hogy a Nemzeti Vagyonró| szó|ó törvény a|apján átláthati
szervezeUingat|anszezési képessége nincs kor|átozva.

12.) Vevő tulajdonjogának bejegyzését a Budapest Főváros Kormányhivata|ának Fö|dhivata|áná|
E|adó kérelmezi, ame|ynek ko|tségét Vevő fizeti meg.

13.) Vevő tudomásu| veszi, hogy a megszezett Vagyon után vagyonátruházási il|etéket ke|| fizetnie.

14.) 2012' január,ĺ. napjátó|a176ĺ2a08' (V|.30.) Korm. Rende|et 1.s (3) b. pontja a|ai1án Elađó
koteles energetikai tanúsítványt készíteni és azt Vevő részére átadni. E|adl az energetikai
tanúsítványt az adásvéte|i szeződésig készítteti e|, ame|ynek átvételét Yevő az adásvéte|i
szeződés a|áírásáva| ismeri el.

15.) Vevő a szeződés megkotésével kapcso|atos e|járási kö|tségek címén az 1.670,- FUszemé|y
JÜB e|jarasi díjat, az 5.500,- Ft + Áfa e|járási díj osszeget és a 6.600,- FUingat|an fo|dhivata|i
e|járási i||etéket a szerződés a|áírását mege|őzően megfizetett. Vevő kéri, az errő| szl|i
számlát részére megkü|deni'

16.) E|járó Ügyvéd tájékoztatja Fe|eket, hogy a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzésérŐ| és megakadá|yozásáró| szT|ó 2007. évi cXxXV|. torvény rende|kezései szerint
azonosítási kote|ezettség terhe|i Fe|ek adatai vonatkozásában. Fe|ek kije|entik, hogy adataik a
szerződésben he|yesen keru|tek rÖgzítésre az á|ta|uk bemutatott szemé|yi azonosító okmányok
alapján.

Fe|ek je|en szerződés a|áirásáva| fe|tétlen és visszavonhatat|an hozzĄáru|ásukat adják ahhoz,
hogy e|járr Ĺigyvéd okirataikró| fénymásolatot készítsen, és azokban rogzített adataikat a
szerződéssel egyĹitt keze|je.

17.) Fe|ek tudomásul veszik e|járó ügyvéd tájékoztatását, amely szerint adataikat az információs
onrende|kezésĺ jogró| és az ĺnformáciÓs szabadságró| szó|ó 2011. évi cX||. törvény
rende|kezései szerint kizárl|ag je|en szeződéshez kapcso|idl megbízás, i||etve a
jogszabá|yokban meghatározott köte|ezettsége teljesítése érdekében keze|heti.

Fe|ek kije|entik, hogy je|en jogügy|et nem ütkozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzésérő| és megakadá|yozásáró| szóló 2007. évi cxxxv|. törvénybe.

18.) Je|en szeződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. adásvételre vonatkozó, i||etve az ide
vonatkozÓ jogszabályok je|en szerződés a|áírásának napján hatá|yos rende|kezései az
irányadók.

19.) Fe|ek meghata|mazzák budapesti (..........'... sz. a|atti) Ĺigyvédet, hogy őket je|en
jogÜgy|et kapcsán a fo|dhivata|i e|járás során az Ügyvédi torvényben írt te|jes jogkörre|
képvĺse|je.

Fe|ek a fenti okĺratot elo|vasták, megértették, és mint akaratukka| mindenben egyezőt,
he|ybenhagyó|ag a|áírják.

Budapest, 2015. év...... hó ....... napján.

Budapest Józsefuárosi tnkormányzat
e|adó nevében eljáró
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Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zń.
..... ĺgazgati

A jelen okiratot
ellenjegyzem.
Ke|t Budapest, ......... év........ hó...... napján.

okiratkészÍtő tlgyvéd
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11' szám(l me||ék|et

TERVEZET

Adásvéte|i szerződés
függőben tartással

1.) Eladó tu|ajdonát képezi 1/1 tu|ajdoni arányban a Budapest Vll|. keriilet'

a.) 36259/0/A/í he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. 16. fsz. í.
szám a|att ta|á|hatl, 35 m2 a|apterü|etÚ, 1 szobás lakás, a kozös tu|ajdonbó| 270t10000
tu|ajdoni il|etőséggel.

b.) 36259/0IN4 he|yrajzi számma|jelzett, természetben a Budapest Vlll.' Tömő u. í6. fsz. 4.

szám a|att talá|hatÓ, 29 m2 alapterü|etű, 1 szobás lakás, a közos tu|ajdonbó| 224fi0000
tu|ajdoni i||etóségge|.

c.) 36259/0/A/5 helyĘzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. í6. fsz. 5.

szám a|att ta|á|hatT, 38 m2 a|apterü|etĺĺ, 1 + fé| szobás |akás, a kozös tulajdonbó| 293/10000

tu|ajdoni ĺ||etóségge|.

d.) 36259/0lN7 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest V!!l.' Tömő u. í6. fsz. 7.

szám alatt ta|á|ható, 52 m2 a|apterÜ|etÚ, 2 szobás lakás, a közös tu|ajdonbll 402110000

tu|ajdoni i||etőségge|.

e.) 36259/0/A/í0 helyĘzi számma|je|zett, természetben a Budapest V|ll.' Tömő u. í6. í. em.

í. szám a|att ta|á|hatr, 53 m2 alapterületÚ 1 + fé| szobás |akás, a közös tu|ajdonbó|

40411 0000 tu|ajdoni i||etlségge|.

f.) 36259I0lN11 he|yrĄzi számmalje|zett, természetben a Budapest Vlll., T<imő u. ĺ6. 1. em.
2. szám a|att ta|á|ható, 34 m2 alapterületű 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonból 262t10000
tu|ajdoni i||etőséggel.

g.) 36259/0lN12 he|yrĄzi számma| je|zett, természetben a Budapest V|ll.' Tiimő u. í6. í' em.

3. szám alatt talá|hatl, 67 m2 a|apterü|etíi 2 + fé| szobás |akás, a kozös tu|ajdonbó|

51 5/1 0000 tulajdon i i||etőségge|.

h.) 36259/0lN13 he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll.' Tcimő u. í5. í. em.

4. szám alatt ta|á|hatl,32 m2 a|apterü|etű 1 szobás |akás, a közös tu|ajdonból 247t10000
tu|ajdoni iIletőségge|.

i.) 36259l0IN18 helyrajzi számmaljelzett, természetben a Budapest V|ll.' Tömő u. ĺ6. í. em.

9. szám a|att ta|álható, 34 m2 a|apterületű 1 szobás |akás, a közos tulajdonbó| 263/10000

tulajdoni i||etőséggel.

j.) 36259l0IN19 he|yrajziszámma|je|zett, természetben a Budapest Vl|l.' Tiimő u. í6. í. em.

í0. szám a|att találhatl, 53 m2 alapteru|etű 2 szobás |akás, a közös tu|ajdonbrl 406/10000

tu|ajdoni i||etőségge|.

25



k.) 36259/0lNäo he|yrď1zi számma|je|zett, természetben a Budapest VlIl., Tömő u. í6. 2. em.
1. szám alatt talá|ható, 53 m2 a|apterü|etű 1 + fé| szobás lakás, a kozös tu|ajdonbil
405/.ĺ 0000 tulajdoni i||etőségge|.

|.) 36259l0lil23 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. í6. 2. em.
4.szám alattta|á|ható,33 m2 a|apterÜ|etű, 1 szobás |akás, a közos tu|ajdonbi| 253/10000
tu|ajdoni i||etősségge|.

m.) 36259/0lN24 he|yrď1zi számma| jelzett, természetben a Budapest VlI|., Tömő u. í6. 2. em.
5. szám a|att ta|á|hatő,32 m2 a|apterÜ|etű 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbi| 24711OOOO

tuIajdoni ĺ|letóségge|.

n.) 36259/0lN26 he|yrĄzĺ számma|je|zett, természetben a Budapest Vl|l., Tömő u. í6. 2. em.
7. szám a|att található, 53 m2 alapterületű 2 szobás lakás, a kozos tu|ajdonbó| 4íol1oooo
tu|ajdoni i||etőségge|.

o.) 36259/0lN27 he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest V|!l., T<imő u. í6. 2. em.
8. szám a|att ta|á|ható, 59 m2 a|apterü|etű 2 szobás |akás, a kozos tulajdonbó| 456/1oooo
tu|ajdoni i||etőségge|.

p.) 36259/0/A/28 he|yĘzĺ számmaljelzett, természetben a Budapest V|l|.' Tömő u. í6. 2. em.
9. szám a|att talá|hati, 34 m2 a|apterÜ|etĹi 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonból 263/1oooo
tuIajdoni i||etőséggel.

q.) 36259/0IN29 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vl!l., Tiimő u. í6. 2. em.
í0/b. szám a|att ta|á|hatr, 25 m2 a|apterĹi|etű 1 szobás lakás, a közos tu|ajdonbó|
1 91/1 0000 tulajdoni i||etőséggel.

r.) 36259/0/A/30 he|yĘzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. í6. 2' em.
í 0/a. szám a|att ta|á|ható , 27 m2 a|apterÜletű .ĺ szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó| 20411 0000
tu|ajdoni i||etóségge|.

s.) 36259/0/A/3í he|yĘzi számma|je|zett, természetben a Budapest V!|I.' Tömő u. 16. szám
a|att ta|álható, 60 m2 a|apterületĹÍ üz|ethe|yiség, a kozos tulajdonbó| 464fi0000 tu|ajdoni
i||etóségge|.

t.) 36259/0/A/32he|yrďpi számma|jelzett, természetben a Budapest Vl|l., Tömő u. í6. szám
a|att ta|á|ható, 39 m2 a|apterü|etĹi raktár, a közös tu|ajdonbó| 118/1oooo tulajdoni
i||etőséggel.

A nemzeti vagyonró| szl|l201.ĺ. évi CXCV|. Torvény 14. s (2) bekezdése a|apján a Magyar
A||amnak - minden más jogosu|tat mege|őző _, az 1991. évi XXXI||. tV.39. $ (2) bekezdése
alapján pedig a Budapest Fóvárosi tnkormányzatnak e|idegenítés esetén elővásár|ásijoga van.

Az egyes á|lami tu|ajdonban |évő vagyontárgyak onkormányzatok tu|ajdonba adásáról szó|ó.ĺ991. évi XXX|||. tV.39. $ (2) bekezdése a|apján a Budapest Fővárosi tnkormányzatnak
e|ővásár|ásijoga van.

A Képvise|ő{estĹi|et ...'... számÚ hatáĺozata a|apján Corvin Zrt-nek szerződésen a|apu|ó
e|ővásár|ásijoga van.

Jogosultak e|ővásár|ási jogukka|, postai kÜ|demény esetén a küldemény feladásának igazolt
napjátó| számított 35 napon be|Ü| élhetnek. Amennyĺben az elővásárlás jogosultja é| jogáva|, az
adásvéte|iszeződés kozte és E|adó kozott jon |étre. Ez esetben a ........ á|ta| befizetett ........,-
Ft' azaz forint összeget Eladó az e|óvásár|ási jogra vonatkozó nyilatkozat
kézhezvéte|étő| számított 15 munkanapon belül a ........... á|ta| vezetett számrj
szám|ára visszauta|ja. A ........... tudomásul veszi, hogy a befizetett osszeg után E|adó
kamatot, vagy bárme|y jogcímen e|számo|andó ko|tséget, kártérítést nem fizet.

2.) Az adásvétel tárgyát képező beköltozhető ingat|anokat E|adó, az 1993. évi LXXV|I|. fu. és a
Budapest Józsefuárosĺ tnkormányzat 3212013. (V|l. 15') számÚ, a 66ĺ2012. (X|l. 13.) számÚ
rende|etében, va|amint a Képvise|ó{estü|et 47ĺ2015. (||. 19.) számú határozatban fogla|tak,
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il|etve a Képvise|ő-testü|et.../....(.....) számú határozata a|apján 2015....... és 20í5.........
kozött lefo|ytatott és ennek eredményeként a ĺ20,|5. (....) számú határozatában
megá||apított nyi |vá nos pá|y ázat a|apján értékesĺti.

3.) Elado ezenne| e|adja, Vevő pedig megveszi Eladóti| te|jes tu|ajdonjogga|, összes tartozékaiva|,
megtekintett ál|apotban véte| jogcímén az 1.) pontban körÜlíń valamennyi ingat|an 111 arányÚ
tu|ajdonjogát együttesen az a|ábbi fe|tételekke|.

Az 1' pontban körĹi|írt ingat|an véte|ára: ..... Ft, me|y az 1' pontban írt ingat|anok kozott
az a|ábbiak szerint osz|ik meg:

a.) 3625910lN1 helyrajzi számma| je|zett lakás

b.) 3625910lN4 helyrajzĺ számma| je|zett lakás

c.) 36259ĺ0IN5 helyrajzĺ számma| je|zett |akás

d.) 36259IolN7 he|yrajzi számma| je|zett |akás

e.) 3625910lN10 he|yrajzi számma| jelzett lakás

f.) 36259I0ĺN11 he|yrĄziszámma| je|zett |akás

g.) 3625910I N 12 he|y rĄzi számma| je|zett lakás

h.) 36259ĺolV13 heiyrajzi számma| je|zett |akás

i.) 36259l0lV18 he|yĘzi számma|je|zett lakás

j.) 36259l0lN19 he|yĄzi számma|je|zett lakás

k') 36259I0IN20 he|yĘzi számma|je|zett lakás

|.) 36259l0lV23 he|yĘzi számma|je|zett |akás

m') 36259/0| N24 he|yrĄzi számma| je|zett |akás

n.) 36259ĺ0lN26 he|yrajzi számma| je|zett |akás

o.) 36259|0l N27 he|yrĄzi számma| je|zett |akás

p.) 36259l0lN28 he|yĘzi számma|je|zett |akás

q.) 3625910lN29 he|yĘzi számmal jelzett |akás

r.) 36259l0ĺN30 he|yĘzi számmaljelzett |akás

s.) 36259l0lV31 helyĘzi számma|je|zett |akás Ft,

t.) 36259l0lV32he|yrĄzi számma|je|zett lakás Ft.

Vevő 2015. év...... . napján megfizetett.....,. Ft.ot, azaz....... forintot ajánlati biztosíték
címén átuta|ássa| a Jozsefvárosi Gazdá|kodási KözpontZrt., Sberbank Magyarország Zĺt-né|
vezetett 14100309-92110549-01000008 számÚ szám|Ąára, amely összeg a véte|árba
beszámít, és ame|y osszeget fe|ek fogla|Tnak tekintenek. Feĺek a fogla|l jogi természetét
ismerik.

Vevő a fennmaradi .....,. Ft, azaz ............ forint véte|árhátra|ékot az adásvéte|i szeződés
a|áírásának napjátr| számított 90 munkanapon be|ül, ..... Bank á|tal folyósított hite|bó|
fizeti meg, amennyiben Eladó erre vonatkozian másként nem nyi|atkozik, a Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Zrt., Sberbank Magyarország Zrt á|ta| vezetett 14100309-92110549-
14000008 számú bankszám|ájára banki átuta|ássa|.

Eladó az ingatlanokon fennál|ó tu|ajdonjogát a te|jes véte|ár megfizetéséig, de - az adásvételi
szeződéstő| számított _ maximum 95 napig fenntańja. Fe|ek kozosen kérik a Fo|dhivata|t,
ame|yhez je|en|egi tu|ajdonos fe|tét|en és vĺsszavonhatat|an hozzĄáru|ását adja' hogy a
tu|ajdonjog bejegyzését tartsa függőben a tu|ajdonjog bejegyzés iránti kérelem benyÚjtásáig' de
|egfeljebb ...... napjáig. Eladó tu|ajdonjog átruháző (fe|tétlen és visszavonhatatlan) nyi|atkozatát
késóbbi időpontban adja ki (függőben tartás).

Eladó az adásvételi szerződés megkötéséve| egyidejű|eg az ingatlanra vonatkozlan a|áirja és
e||enjegyző ügyvédné| (....) ügyvédĺ |etétbe he|yezi a tulajdonjog bejegyzésére vonatkozi
nyi|atkozatát, ame|yben fe|tét|en és visszavonhatatlan be|eegyezését adja saját tu|ajdonjoga
tor|éséhez és Vevő 1l1 arány(l (egész) tu|ajdonjogának véte|jogcímen töńénő bejegyzéséhez.

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

4.)

5.)

6.)

7.)
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8.) Letéteményes ügyvéd az 1. pontban írt véte|ár hiányta|an megfizetéséró| szó|ó igazolás
bemutatását követő 8 napon be|Ül jogosu|t és kote|es a bejegyzési engedélyt a Budapest
Fóváros Kormányh ivata| X|. kerü |etĺ H ivata lához benyújtan i.

9.) Amennyiben a Véte|ár kifizetésére va|amennyi ingat|anra vonatkozTan |egkésőbb ...... napjáig
bármi|yen oknál fogva nem kerül sor, i|letve annak megtorténtét a felek bármelyike a fenti
idopontig nem igazo|ja hite|t érdem|ően |etétkeze|ő Ügyvéd előtt továbbá, ha ajelen szerződés a
fenti időpontig bármilyen okbó| meghiúsul, és errő| a |etétkeze|ő Ĺigyvéd hite|t érdem|óen
tudomást szerez, akkor a |etétbe heĺyezett bejegyzési engedé|yt |etétkeze|ő Ügyvéd köteles
ha|adékta|anuI megsemmisíteni.

10.) Fe|ek a je|en szezódés a|áírásáva|, |etéteményes ügyvéd pedig a szerződés e||enjegyzéséve| a
6-8. pontban rögzített |etéti szabá|yokat e|fogadja.

1,|.) Yevő az ingat|anok eset|eges hiányosságai címén az E|adóval szemben semminemÚ igényt
nem támaszthat. Vevő az ingat|ant megtekĺntette, az ingat|anokra vonatkozo mĹĺszaki
tájékoztatást ismeri, tudja' hogy az épület te|jes fe|újításban nem részesü|t' így bármely
szemrevéte|ezésse| nem ész|e|hető épü|ethiba kijavítása szükségessé vá|hat.

Eladó nem szavato| az ingat|anoknak a tulajdoni |apon feltüntetett térmértékéért.

12.) Eladó kijelenti, hogy az ingat|an per-, igénymentes.

13.) Eladó a véte|ár te|jes megfizetését kÖvetŐ 5 napon be|ü| köte|es az ingat|anok birtokát vevőre
átruházni. Vevő ettó| az idóponttó| kezdódően vise|i azoknak terheit, szedi hasznait és ebben az
időpontban szá|| át a kárveszé|y viselése is. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a
birtokátruházásró| jegyzókönyvet vesznek fe|, ame|yben rogzítik a |akóingat|anokban fe|szere|t
va|amennyi kozműmérő á||ását, ame|y mérőál|ásig valamennyi rezsi-, és közmĹjko|tséget az
Eladó vise|i, míg ezen időponttó| és mérőá||ásoktr| kezdódően a hivatkozott rezsi., és
kozműko|tségeket Vevő tartozik vĺse|ni. Vevő a birtok átruházást követő hónap első napjátó|
fizeti az ingat|an fenntartási költségeit.

14.) Eladó kijelenti, hogy az ingat|anokka| kapcso|atban kÖzÜzemi d.ljtartozása nincs. Tekintette|
arra, hogy Eladó erre vonatkozóan igazo|ást Vevőnek nem mutatott be, amennyiben az
adásvéte|i szerződés a|áírásának napját mege|őző időszakra vonatkozi tartozást á|lapítanak
meg, annak megfizetésére Eladó kote|ezettséget vál|al. Eladó kije|entĺ továbbá, hogy az
ingat|anoknak bér|ője nincs.

15.) Fe|ek a Po|gárĺ Torvénykonyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárjäk mind Eladó, mind Vevő
fe|tűnő értékarányta|anságon a|apuIl eset|eges megtámadási jogát.

16.) Vevő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ezt Eladónak bemutatott és eredetben
átadott Cégkĺvonatta| és A|áírás mintáva|/A|áírásĺ címpéldánnyal igazo|ta. Vevő je|en okirat
a|áírásával kije|enti, hogy a Nemzeti VagyonrÓ| szó|l törvény a|apján át|áthatr
szervezeVingat|anszerzési képessége nincs kor|átozva.

17.) Vevő tu|ajdonjogának bejegyzését a Budapest Főváros Kormányhivata|ának FÖldhivataláná|
Eladó kérelmezĺ, ame|ynek kö|tségét Vevő fizeti meg.

18.) Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett Vagyon után vagyonátruházási il|etéket ke|l fizetnie.

19.) 2012. január 1' napjátr|a17612008. (V|.30.) Korm. Rende|et 1. s (3) b.pontja alapján Eladó
köte|es energetikai tanúsítványt készíteni és azt Vevő részére átadni. E|adi az energetikai
tanúsítványt az adásvéte|ĺ szerződésig készítteti e|, ame|ynek átvéte|ét Vevő az adásvéte|i
szerződés aláírásáva| ismeri el.

20') Vevő a szeződés megkotéséve| kapcso|atos e|járási kÖltségek címén az 1.670,- FVszemé|y
JÜB e1arasi díjat, az 5.500,- Ft + Áfa e|járási d.lj Összeget és a 2*6.600,- Fuingat|an fö|dhivatali
e|járási i||etéket a szeződés a|áírását mege|őzően megfizetett. Vevő kéri, az errő| szÓ|ó
szám|át részére megkÜ|deni'

21.) E|járó iigyvéd tájékoztatja Fe|eket, hogy a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzésérő| és megakadályozásáról szó|ó 2007. évi cXXXVl. törvény rende|kezései szerint
azonosítási köte|ezettség terhe|i Felek adatai vonatkozásában. Fe|ek kije|entik' hogy adataik a
szeződésben he|yesen kerii|tek rogzítésre azá|ta|uk bemutatott szemé|yiazonosító okmányok
a|apján.

Fe|ek je|en szeződés a|áĺrásáva| fe|tét|en és visszavonhatatlan hozzĄáru|ásukat adják ahhoz,
hogy e|járr Ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataĺkat a
szerződésse| egyĹitt keze|je.
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. 22.) Felek tudomásu| veszik e|járo Ügyvéd tájékoztatását, ame|y szerint adataĺkat az információs
onrende|kezési jogró| és az információs szabadságró| szóló 2011. évi cX||. torvény
rende|kezései szerint kizáró|ag je|en szerződéshez kapcso|ódó megbízás, i||etve a
jogszabá|yokban meghatározott köte|ezettsége teljesítése érdekében keze|heti.

Fe|ek kije|entik, hogy jelen jogügy|et nem Ĺltközik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzéséről és megakadá|yozásáró| szó|ó 2007. évi cXxXV|. torvénybe.

23.) Jelen szeződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. adásvéte|re vonatkozó, i||etve azide
vonatkozó jogszabá|yok je|en szeződés a|áÍrásának napján hatá|yos rendelkezései az
irányadók.

:: 24.) Fe|ek meghata|mazzák budapesti ('..... ....... sz. a|atti) Ügyvédet, hogy oket je|en
jogtigylet kapcsán a fÔldhivata|i e|járás során az Ügyvédi torvényben írt te|jes jogkörre|
képvĺse|je.

Fe|ek a fenti okiratot e|o|vasták, megértették, és mint akaratukka| mĺndenben egyezőt,
he|ybenhagyilag a|áírják.

Budapest, 2015. év ...... hó ....... napján.

Budapest Józsefuárosi tnkormányzat
e|adÓ nevében e|járó

Jlzsefuárosi Gazdálkodási Ktzpont Zrt.
igazgató

VCVO

A je|en okiratot budapestĺ (........'., székhe|y: .............) ügyvéd készítettem és
ellenjegyzem.
Ke|t Budapest, ......... év........ hó...''. napján'

okiratkészítő ügyvéd
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12. számú me||ék|et

osszefog laló a benyújtandó ajá n lat formai és tartal m i követelményei ről

Fe, Ąán|atot a társaság képviselője minden o|da|on kézjegyéve| köte|es e||átni.
Az Ąán|atnak fo|yam atos sorszám ozássa| kell rende| keznie.
A borítékon nem szerepe|het a benyújtóra vonatkozó je|zés.
Az ď1án|atot két pé|dányban, kü|on |ezáĺt borítékban ke|| benyújtanĺ, az egyik pé|dányon
fe|tüntetve az,,Eredetĺ példány'', a másikon a,,Máso|ati példány'' szöveget.
A borítékon a következő szoveget ke|| és lehet feltüntetni: ,,Budapest VlIl., Tomő u. 16. szám
a|atti lakások és nem |akás cé|jára szo|gá|ó helyiségek e|idegenítése''
Az aján|atot sértet|en borítékban kel| benyújtani, sérĹi|t, fe|nyitott borítékot a Lebonyolító nem
vesz át.
Ahol az nincs je|ezve, hogy másolat is e|egendó, az eredeti igazolást ke|| csato|ni az
ajánIathoz.
Az Ąán|ati biztosĺték befizetésénél a köz|emény rovatba a következőt ke]l beírni: ajánĺati
biáosíték
Az aján|at tartalmát a következő sorrendben ke|| összefűzni:
1. Jelentkezési |ap
2' Aján|ati osszesĺtő
3. Eredeti, 30 napnál nem régebbi cégkivonat
4. Eredeti aláírási címpéldány
5. A Ptk. e|őírásai szerinti bizonyító eĘĹĺ meghata|mazás, amennyiben az aján|atot nem

a cég képvise|ője irja a|á
6. Pá|yázati dokumentáció megvásárlásáró| szó|ó bevételi pénztárbizony|at másolata
7 ' Aján|ati biztosíték befizetésérő| szó|ó igazolás másolata
8. Nyi|atkozatvége|számo|ásról, csőde|járásró|,fe|számo|ásró|
9. Nyilatkozat a pá|yázati feltételek e|fogadásárő|, szerződéskötésrő|, ingat|anszerzési

képességről, aján|ati kotöttségrő|
10. Nyi|atkozat adi és adók módjára behajtható köztartozásró|; Kiíróva| szemben fennálló

tartozásró|
11' NAV igazo|ása
12. He|yi adó igazo|ás (beszerezhető: Budapest Józsefuárosi Önkormányzat Po|gármesteri

Hivatala 1082 Budapest, Baross u. 63-67.)
13. Bérbeadóval szemben fennálló tartozás igazolása (beszerezhető: Józsefuárosi

Gazdá|kodási Központ Zrt. 1083 Budapest, Losonci u. 2., és Budapest Józsefvárosi
tnkormányzat Polgármesteri Hivata|a Pénzugyi Ügyosztá|y 1082 Budapest, Baross u.
63-67. !1. em.)

14' Nyĺ|atkozat pénziigyi alkalmasságról
15' Nyi|atkozat a kézbesítés helyérőlés a bankszám\aszámrő|
16. Nyilatkozat át|átható szervezetről
17. Az adásvéte|i szerződésse| kapcso|atos észrevételek, módosítási javas|atok
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