
2. sz. melléklet
19 4 l f0 | 5 . (IX. 1 7. ) számll hatźr ozat melléklete

Pá|yázati felhívás

tinkoľmányzatitu|ajdonú lakások és nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek
tu laj d o nj o gána k átruházásár a

A Budapest Fővaľos Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtiletének számu
határozata alapjtln nyilvĺínos egyfordulós pá|yźuatot hirdet a tulajđonát képezo Budapest
v[r., 3 6259 /0/ N r, 36259 l0 I N 4, 36259 / 0l At 5, 36259 I 0 I N7, 3 6259 l0 I N r0, 3 6259 tjl N r t,
36259t0/N12, 36259101N13, 36259101N18, 36259101N19, 36259101N20, 36259101N23,
36259/0/N24, 36259101N26, 36259101N21, 36259101Nf8' 36259101N29, 3625910tN30,
36259l0lV31, 36259l0lV32 hrsz-ú lakások és nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek
kiztrő|ag egyÍittes elidegenítéséľe

1. A pályá zati fe|hív áls kiizzététele

A pá|yázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuarosi Polgármesteri Hivatala
hirdetőtáblź!źln, a Lebonyolító Ĺigyfélfogadásľa szo|gá|ő helyiségében, a Jőzsefuáros című
helyi lapban, az onkormźnyzat és a Lebonyolító honlapján, tovźlbbá az onkormányzat és a
Lebonyolítő számára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló
internetes hirdetési portálokon teszi kozzé.

A Kiíró jogosult a Versenyeztetési eljĺĺrást annak báľmely szakaszźlban indokolás nélkül
visszavonni, és eľľől köteles hirdetményt kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljáľás
visszavonása esetén _ amennyiben a dokumentáciőt az ajáĺIattevő ellenérték fejében kapta
meg _ a Kiíľó köteles az e||enértéket visszaťlzetní, ha az ajtn|attevo a dokumentációt
visszaadja. A pá|yźzati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más esetben
nem fizeti vissza.

2. Apá|yázati kiíľás adataĺ

Apáiyá.zat kiíľĺí,ja:

A pá|y ánat lebonyolítój a :

A'pá|yázat jellege:
A'pá|yánat célja:
A pá|yánati dokumentáciĺi ľendelkezésľe
bocsátása:
Az ingat|an minimális vételáľa :
Az ajánlati biztosíték összege:

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

Józsefuaľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.
(1082 Budapest, Baross u.63-67.)
nyilvános, egyfoľduló s p á|y źzat
tulaj donj o g źńruházás (elidegenítés)
20.000,- Ft + Afa

r07.767.000,- Ft
10.776.700,- Ft. Az ajánlati biztosíték
befizetése csak Magyar Forintban
teljesíthető' értékpapírra|' bankgaľanciával,
zá|og!źr ggyal nem helyettesíthető.
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Äz aján|ati biztosíték befizetésének módja, źńutalás, a Józsefuaľosi Gazdálkodási
szám|aszám: Kozpont Zrt. Sberbank MagyarországzÍt-néI

vezetetl i4100309-92110549-01000008
szźtmu sztlm|ájára

Az ajánl'ati biztosíték befizetés 2015. Az ajźn|ati biztosítéknak a
beérkezésének határideje: meg|elölt határidőig a bankszámlára meg kell

érkeznie.
A páiyázatok leadásánakhatárideje: 2015....... 10.00 óra
A pá|yánattal kapcsolatban további Józsefuarosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
infoľmáciĺi kérhető: Elidegenítési Iľodáján

Tel.: 06-1-333-6781ll2f vagy If3 mellék,
06-r-2r6-6961

A páůyázattal éľintett ingatlanok 2015. és f0I5. .. kozott
megtekinthetők: elĺĺzetes iđőpont egyeztetés a|apján' Időpont

egyeńetése a Józsefuáľosi Gazdálkodási
Központ ZÍt. onkormányzati Házkezelő
Irodájan lehetséges 1084 Budapest,
T avaszmezo u. 2., Tel. : 06- 1 -2 10-4928, 06-I -
210-4929

A páiyázatok bontásának időpontja: 2OI5 . . . . .. 1 030 óľa
Apźiyázatok bontásának helye: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt..

1083 Budapest, Losonciu.2.I. em. tárgyalő.
Az ajtnLattevők a páIyázatok bontásán jelen
lehetnek.

A páIlyázat eredményét megállapítő Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuáros
szervezetz onkormányzat Képviselő-testülete
A páilyánat elbírálásánakhatźlľideje, és a 2015. december31.
v árhatő eľed ményhird etés :

A,pá|yázati eljáľás nyelve: magyar

3. A pályázatta| érintett ingatlan:
A pźllyźzattal érintett lakások és nem lakás céljara szo|gá|ő helyiségek kiĺiľítése megförtént, az
ingatlanokĺa vonatkozóan nincs érvényes bérleti, vagy haszná|ati szeruőđés, azok üresen
kertilnek elidegenítésre, és a leendő tulajdonos tészéte biľtokbaadásra. Az ingatlanok ľészletes
bemutatását apáIyźnati dokumentáció mellékletétképező éľtékbecsléstarta|mazza.

A 20|5. január 6-án kelt, MG Építész Kft.. (Dr. Márkus Gábor ígazságngyi építés szakértő)
á|ta|készitett értékbecslés szerint az egyes önkormányzatit|iajđonú lakások forgalmi értéke a
kĺjvetkező:

helyrajzi szźnrl emelet/ajtó
alapterület

tulajdoni lap
szerint (m2)

alapterÍilet
éľtékbecslés
szerint (m2)

foľsalmi éfiék

forgalmi
értéka
teljes

érték%-
ttbart

36259101N1 fsz.7 35 37,76 5.275.000.- Ft 4,89

362s9/0/N4 fsz.4. 29 29.86 3.825.000.- Ft 3.s5

362s910/N5 fsz. 5. 38 3 8.18 4.865.000"- Ft 4"51
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36fs9t0tAt7 fsz.I . 52 50,83 6.580.000.- Ft 6,TT

362s910/A110 [. em. 1 53 7.639.000.- Ft 7,09

362s9l0lN11 I. em.2. 34 37.39 4.851.000.- Ft 4,50

362s9t0tN12 I. em.3. 67 67,78 9.854.000.- Ft 9.r4

36259101N13 I. em.4. 3Z 3f,95 4.948.000.- Ft 4^59

362s9l0lN18 I. em.9. 34 34,59 4.343.000.- Ft 4.03

362s9l0lN19 I. em. 10. 53 5 1,10 7.049.000,- Ft 6.54

362s9/0tN20 II. em. I 53 54,83 7.389.000.- Ft 6,84

362s9101N23 II. em.4. aa
JJ 33,65 4.354.000,- Ft 4,04

362s9t0tN24 II. em.5. .ĄJZ 33.75 4.531.000.- Ft 4,20

36259101N26 II. em.7. 53 52.14 7.139.000.- Ft 6,62

362s9/0/N27 IL em. 8. 59 63.s7 9.526.000.- Ft 8.84

36259/0/N28 II. em.9. 34 14 S'7 4.463.000.- Fr 4.r4

362s9/0tN29 II. em. 10/b. 25 25,96 3.266.000.- Ft 3.03

36259101N30 II. em. 10/a. 27 f6,95 3.560.000.- Ft 3,30

362s9101N31 üzlethelyisée 60 61.80 4.310.000.- Ft 4,00

36259101N32 raktár 39 40"31 foľsalomképte1en 0

osszesen 842 86r.74 r07.767.000.- Ft

Az elidegenítést Afa nem terheli, mivel a lakások és helyiségek elidegenítésére az
onkormányzat az Afa k<jrbe nem jelentkezetÍbę

Kiíró felhívja a ťrgyelmet, hogy

- a Nemzeti vagyonľól szóló 20II. CXCVI ttirvény 14. $ (2) bekezdése a|apján aMagyat
Áilamot minden elővásárlási jog jogosultat megeIózo elővásarlási jog itleti meg. Az
elővásárlási jog gyakorlásáraaMagyar Allam tészétę fennálló határiđő aze|ővásárlási jog
gyakorlására felhívó értesítés postára adásának napjától száĺnitott 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévő vagyonttrgyak önkormányzatok tulajdonba ađásárőI

szőIő 199I. évi XXKII. tv. 39. $ (2) bekezdése a|apjźn a Budapest Fővarosi
onkormán y zatnak elővásárlási j o ga van.

- a tulajdonos Józsefuĺíľosi onkormányzat a Corvin Zrt. javźna szerzóđésen alapuló
elővásárlási jogot alapított, amely aziĺgat|arĺ-nyilvántaľtásban bejegyzésre került.

Eladó azingatlanokat a fent megjeltilt elővásĺáĺlási jog jogosultak ilyen iráný nyi|atkozatźnak

kézhezvételétől, vagy a teljes vételát beérkezésétő| számított 5 napon belül adja Vevő
biľtokába, attól fliggően, hogy melyik tĺjľténik meg később. Amennyibeĺ az elővásaľlásra

jogosultak bármelyike élni kíván elővásarlási jogával, rigy az adásvételi szerződés

elővásárlásra jogosult és eladó köz<jtt jĺin létre. Ez esetben a beťlzetett ajáĺIati biztosítékot

Eladó a nyilatkozatkézhezvételétől számított 15 napon belül visszautalja a Vevő Észét. A
beťĺzetettĺisszeg után eladó kamatot és báľmely jogcímen igényelt költséget nem fizet.
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4. A pá|y álzat cé|ja, tarta|ma

Az elidegenítésľe keľülő lakások és nem lakás céljara szo|gáIő helyiségek a Budapest Főváros
VIII. kertilet Józsefuárosi onkormtĺnyzat kizárólagos tulajdonát képezik, elidegenítésükľe a
Nemzeti vagyonľól szőIő 2OI1. évi CXCV. tv., a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6612012. (XII. 13.)

szämü önkormányzati rendelet, valamint a Képviselo-testĺilet 4712015. (II. 19.) számu
határ ozata (V eľs enye zteté s i s zab á|y zat) vo natko zik.

Kiíľó lehetővé teszi, hogy a vevő a vételárat

- egyosszegben, készpénzben,vagy

- banki hitel felhasznáIásźna|.

A nyertes pá|yáző köteles a ptůyázat e|birźůásáľől szóló értesítés kézhezvételét követő 15

munkanapon belül adásvételi szerzőđést kotni.

Vevő a vételaľ

- egyosszegben tĺjrténő megfizetése esetén - az ajétĺ|ati biztosíték összegével csökkentett -
vételaľat az ađásvéte|i szerzodés megkötéséig eladónak megfizetni,

- banki hitel felhasználása esetén, az adásvételi szerzodés fiiggőben tartással kerül
megk<itésre. A foglaló összegével csĺjkkentett vételaľ kiegyenlítésére vevőnek 90 nap ál1

ľendelkezésére. Az eladó a tulajdonjog bejegyzésére vonatkoző hozzájőĺulását a teljes
vételáľ beérkezését követő 5 munkanapon belül adja ki vevő részéľe.

Az ingatlan birtokbaadásának időpontja: az elővásĺĺľlási jog gyakorlásáľa vonatkozó
nyíIatkozat kézhemétęlétől, illetve a teljes vételát beéľkezését kĺjvető 5 munkanap, attő|

függően, hogy melyik töľténik meg később.

Az adásv ételi szerzodés megkötésével kapcsolatban felmerülő költségek:

- I.670,-FtlszeméIy JÜB eliarasi díj,

- 5.500,- Ft + Áfa e|jźrásí díj,

- 6.600,- Ftlingat|an/igylet ftildhivatali eljaľási illeték (a ftildhivatali eljáľási díjat kétszeľ
kell megfizetni, egyszer az ađásvételi előszeľzőđés, másodszoľ az adásvételi szeľződés
benyújtásakoľ).

A Kiíró felhívja apáIyázőkfigyelmét, hogy a vételźratÁfa nem terheli.

A Kiíró kiköti továbbá, hogy

a) a nyertes ajźrl7attevo visszalépése esetén jogosult a veľsenyeztetési eljaráS soron
következő he|y ezettj év eI szer zó đé St kötni,

b) jogosult aÍra, hogy a veľsenyeztetési eljáľást eľedménýelennek nyilvánítsa,

c) sztikség esetén az ajáĺúattevoto| az aján|at lényegét nem érintő technikaĹformai
kérdésekben íľásban felvilágosítást kéľhet annak előrebocsátásával, hogy az aján|attevo
ezzelkapcsolatos írásbeli váIasza semmilyen formában nem eredményezheti a
versenyeztetési e|járásban tett ajánlatábanmegfogalmazott feltételek olyan megvá|tozását,
amely az értéke|és soľán abęérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná.

Ltz



d) aPtk 6:74. $ (2) bekezdése alapján, aptiyázati felhívásban foglaltaknak megfelelő,
legkedvezőbb ajánlattevővęlszemben is fenntaľtja ajogatarua,hogy ne kössön szerződést.

Az ajźnlattevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíró

a) az ajźnlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, amit - az
indok megjelolésével - a Kiíľás kĺjzlésével rrregegyező lrelyeken, az eređeti benffitási
határido lejźlrta előtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjelentetni;

b) jogošult az ajtnlattételi felhívástń az ajźn|attéte|i határidő előtt visszavormi, de erről a

kiírás közlésével megegyező módon az aján|attételi határidolejárta előtt köteles
hiľdetméný megj elentetni,

c) apá|yázati biztosítékot a kiírás visszavonása, aZ eljĺíľás eľedménýelenségének
megállapítása esetén, illetve _ az aján|atok elbírálását követően _ a nem nyertes
ajánlattevők ľészére 15 munkanapon belül visszaťlzeti,

d) az ajźn|ati biĺosíték után kamatot nem fizet' kivéve,ha avisszaťtzetési határidőt
elmulasztja,

e) a nyertes aján|attevő esetében abeťlzetett biztosítékot az ajćn|attevő által ťĺzetendő
vételźlrbabeszámítja,

Đ nem fizeti vissza a nyeľtes általteljesített biztosítékot, ha aszęrződés megkĺltése a
nyertesnek felľóható vagy éľdekkörében felmeľĹilt okból hiúsul meg. A vevőnek felróható
ok az is, ha a véte|árat banki hitel felhaszĺá|ásáva| kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt
hatáľidőben nem kapja meg,vagy azaťlzetési hatáľidő napjanak 24 őráignem érkezik
meg eladó bankszáml ájára.

5. Az ajánlat benyújtásának előfeltételei

Az aján|at benffitásának elengedhetetlen feltétele az ajánlati biztosíték hataľidőig töľténő

befizetése.
A Kiíľó az ajánlati biztosítékot a páIyáz;ati felhívás visszavonása, az eljarás

eredménytelenségének megźi|apítása esetén, illetve - az ajánlatok elbírálását követően _ a
nem nyeľtes aj ánlattev ők részére köteles 1 5 munkanapon belül visszafizetni.

A páIyazaton való részvétel további előfoltétele, hogy az ajźĺn7attevő megismerje a pźiyazat

tźrgyźń, az ajźn|attétel feltételeit - vagyis a pá|yázati dokumentációt _ és ań. magára nézve

ktitelezőnek tekintse.

Az Ąánlat benyújtási hatariđo leteltét kĺivetőęn ajźn|atot a Kiíró nem vesz át.

6. A pályázaton tiirténő részvétel feltételei

Az ajanlattevő részt vehet apćĺ|ytnaton amennyiben:

a) az ajánlati biztosíték ö'sszeget határidőben megťlzeti, és az beérkezik a Kiírő tital
me gj el ö lt b ankszám|ár a,

b) az ajźĺnlatok leadásának határiđejéig az aján|atźtt benffitja.
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7. Az ajánlat tartalmi ktivetelményei

Az ajánIattevőnek:

a,) az ajanlatban közĺjlnie kell a nevétlcégnevét, |akcímétlszékhelyét, ađőszámát,

adóazonosítő szźlĺnát, cég esetében cégszámát, képviselőjének nevét és eléľhetőségét,

bankszámla számát, az elektronikus levelezési címét, ha ilyeľľrel ľendelkezik.

b.) az ajźn|athoz csatolni ke|| az ajźnlati biaosíték beťlzetésérő| szőIő visszavonhatatlan

banki átutalást vagy abankszámla kivonatot.

c.) az Ąánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy váI|alja aPá|yázati dokumentációban, illetve

mellékleteiben leírt szerződéskötési és egyéb feltételeket,

đ.) az ajánlatbarl nyilatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozőan a20II. évi CVil. törvény 56.

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

e.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy adó és adók módjáľa behajthatő koztartozása
nincs. E nyilatkozat mel|é kell csatolnia a NAV igazo|ását aľľól, hogy nem áll fenn
końartozása.

f.) az ajén|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy Kiíróval szemben béľleti đíj tartozása nincs,
továbbáa Kiíróval szemben szerznđésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g.) az ajźn|atához csatolni kell a társaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a
táľsaság képviseletéľe jogosultak aIáitási címpéldányának eredeti példányát vagy hiteles
másolatát.

h) az ajtn|atban nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-,
illetve felszĺímolási elj áľás ninc s fo lyam atban.

i.) az ajtnlatban nyilatkoznia kell arľól, hogy a Nemzeti vagyonĺól sző|ő 2011. évi CXCV.
törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint átláthatő szervezetnek minősül.

Az ajánlattevőnek a pá|yźĺzati eljáľás során benýjtott ajźnlatéÍ, továbbá az aýln|at

mellékleteként benyújtott valamerľryi nyilatkozatáú. cégszerű aláíľással kell ellátnia. Cégszeru

a|áirás soľán a cég képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek a táľsaság kézze|, vagy géppel

íľt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve aIá nevétlnevĹiket önállóaďegytittesen írja/irják aIá

a hiteles céga|áirási nyilatkozatuknak megfelelően.

A Lebonyolító ajánlott, téľtivevényes levélben, hataĺiđő kitűzésével fe|szőIíthatja az
ajźnlattevőt az aján|attal kapcsolatos formai vagy tartalmi hianyosságok pótlásaľa,
amennyiben a sztikséges nyilatkozatokat, igazolásokat nem megfelelően, illetve nem teljes
kĺlnien csatolta. Amerrnyibeĺ az ajétn|attevő a felhívás kézhezvételét kĺjvetően az abban
megjeltilt hatarídőre ahittný nem' vagy nem teljes ktjnĺen pótolja, űgy ajánIata a hiánypótlási
hataľidő elteltének napjtĺt követő naptól érvénytelennek minősül, és a páIytnat további
ľészében nem vehet ľészt.

A LebonyoIítő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelĺilt hiányokľól, a hianypótlási
hataľidőről egyidejiĺleg, kcizvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az ĺjsszes aján|attevőt.

A hianypótlás nem terjedhet ki az ajtn|at módosításaľa.
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Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az aján|attevó ajánlata érvénýelennek
minősül, amennyiben

a) az aján|ati biztosíték összege apá|yázati kiírás 2. pontjábanmeghatározott hatáľidőn belül
nem kerül jővźirásraa Kiíró bankszámIáján,

b) nem jelöl meg vételarat.

Amennyiben ajánlattevő nem jeloli meg a vételŕr megfizetésének mĺiĺlját, Kiírĺi úgy veszi,
hogy azt az ađásvételi szerzőđés megkötéséig egyosszegben fizeti meg.

8. Az ajánlat foľmai kiĺvetelményei

Az ajtn|attevőnek ajźnlatát egy eľedeti és egy másolati példanyban kell elkészítenie,
feltiintetve az adott példĺányon az ,,Etedeti aján|at" és ,,Másolati ajźnlat" megjelölést,
melyeket külön - külön séĺtętlen. lezárt borítékban kell benyújtania. A példanyok kĺjzĺjtti
eltérés esetén azeredeti példány érvényes.

Az ajánlat első oldalán kell elhelyezni amegfelelően kitöltött ,,Jelentkezési lapot'', a második
oldalon a kitĺiltott ,,Ajtn|ati összesítĺĺt'', külonös tekintettel a megajánlott véte|át és

megÍizetési módjanak megjelöléséľe' Ezt követően kell elhelyezni az ajánIati felhívás
mellékletét képezo értelemszeľrĺęn kitöltott nyilatkozatokat, valamint a 7 . pontban tész|etezett
valamennyi dokumentumot' Az ajźnlattevőnek közölnie kell a benyrijtó nevét, lakcímét
(székhelyét), ahová a páIyázatí eredmény kozlését kéri' továbbá azl aballkszámlaszámot és a

bankszámla kedvezményezettjének nevét illetve más azonosítóját, ahova az ajtnIati biztosíték
(bánatpénz)visszautalásátkéri,amennyibennemnyerteseapáIytnatnak.

Az ajdnlat és az ijsszes melléklet minden oldalót - összef,ĺzve, az oldalak számának
dokumentálásával _ folyamatos számozússal kell elldtni.

Az iratokat magyaÍ nyelven, |ezźrt, séľtetlen borítékokbaĺ, szemé|yesen (nem postai úton)

kell benyújtani. A borítékľa kizáĺő|agapá|yázattárgyát kell ráírni, az a|źhbiak szeľint:

,,Budapest VIII., Ttimő u. 16. szátm a|ztti lakások és helyiségek elidegenítése''

A Lebonyo|ítő |ezáratlan vagy sértilt boľítékot nem vęsz át' Kiíro minden, az ajánlattéte|i

határidon tul benyujtott aj ánlatot éľvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az ajánlattevő a páLyazati e\tlrás bármelyik szakaszában meghatalmazott iÍ1án
jáľ eI, a teljes bizoĺyitő erejű magánokiľatba foglalt meghatalmazás eredeti példányát is

mellékelni keIL az ajźn|athoz. A Polgĺĺri Perľendtaľtás |96. $-a szerint a teljes bizonyító eľejű

magánokiratnak az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az oL<lratot saját keztileg írta és a|áírta;

b) két tanú az okiraton a|áfuásźtva| igazo\1a, hogy a kiállító a nem źtltala íľt okiľatot előttük
írta aIá, vagy aláírását előtttik sajźtkezu a\áírásának ismerte e|; az okiľaton a tanfü
lakóhelyét (címét) is fel kell tiintetni;

c) a kiállító a|áirásavagy kézjegye az okiraton kozjegyző által hitelesítve van;

d) a gazdá|kođő szervęzet źita| iizleti körében kiállított okiratot szabá|yszeruena|áírták;
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e) ügyvéd (ogtanácsos) az á|ta|a készitett okirat szabá|yszerű ellenjegyzésével bizonyítja,
hogy a kiállító a nem á|ta|a írt okiľatot előtte írta aIá, vagy a|áiráSát előtte sď1ćń kezu
a|áírásáĺak ismerte el, illetőleg a kiáll|ítő minősített elektronikus aIáírásával a|áirt
elektronikus okiľat tartalma azigyvéd tl|talkészített elektronikus okiratéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett e..

Az ajtnlattevő gazdálkodó szervezet, a pá|yázati eljárás során nevében nyilatkozatot a
cégiegyzékben feltüntetett képviseleti joggal ľendelkező személy, vagy e személy
me ghatalm azottj a tehet.

9. Az ajánlat módosítása

Az ajánIattevo az aján|attételi hatáľidő |ejártáig módosíthatj a vagy visszavonhatja páIyázati

aján|atát, az aján|attéte|i határiđő |ejárttú. követően azonban a benyújtott ajanlatok nem

módosíthatók.

Az aján|ati kötöttség az ajtnlaÍtételi hataľidő Iejźrtáĺaknapjtlval kezdődik.

10. Ajánlati kiittittség

Az aján|attevő legalább 60 napig teľjedő ajáĺ|ari kötöttséget köteles vźi|a|ni, ame|y az
ajźn|attéte|i határiđő lejártźtnak napjávaI kezdődik. Az ajźtnlattevő köteles nyilatkozni, hogy
ameľrnyiben a Kiíľó az ajanlatok eredményének megti|apítására vonatkozó határidot
elhalasztotta, ugy vźůlralja az ajánlati ktlt<ittség meghosszabbitását a pá|yázat eredményének
megtlllapításáravonatkozőhatáridő e|halasńásáĺaknapjai számtxal megegyezően.

Az ajźn|ati kötöttség tartalmźnak meghatározására a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
iranyadóak, különös tekintettel a 6:64. $-ra és ahozzáťuzött kommentárra'

Az ajźnlat olyan megállapodást kezđeményező nyl|atkozatot jelent, amely a tĺirvény alapjáĺ
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mazza, s egyértelműen kitiĺnik belőIe, hogy
az abban foglaltak ügyletkcĺtési akaratot tükĺöznek, tehát a nyilatkozó _ ajánIata elfogadása
esetén - ańmagátanézve kötelezőnek ismeľi el.

Az ajźn|ati kötöttség azt je|enti, hogy ha a másik fé| az adott időhatáľon belül az ajáĺiatot
elfogadja, a szerzőďés a tĺirvény rendelkezése folytán létrejon. Az ajánIat megtételével tehát
fuggő helyzet alakul ki, amely az ajtn|ati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az ajźn|attevő az ajźnIati kötottségének ideje a|aÍt ajźn|atát visszavonja, a
b eťlzetetÍ. aj ánlati bizto s ítékot elve szti.

A Kiíró az ajariatí biztosítékot a pttlyázati felhívás visszavonása, az eljaľás
eredménýelenségének megállapítása esetén, illetve _ az ajźtnlatok elbírását követően - a nem
nyertes ajéln|attevok ľészére kĺjteles 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíró az aján|ati
biztosíték után kamatot nem ťĺzet,kivéve,haavisszaťlzetési hataľidőt elmulasztja.

1. 1. A pá|y ázatok bontása

A páIyázati ajánlatokat tartalmaző zőĺt borítékok felbontását a Lebonyo|itő végzi a ptůyźzati
felhívásban megjelölt időpontban. Az ajánIatok felbontásán, a Lebonyolító képviselőjén kívül
aZ ajĺínlattevok, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot
me gfe l e l ő en ( s zemé ly i i gazo|v áĺy, me ghata|mazás) i gazo lni ke l l.
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Az aján|attevők a bontás időpontjáról ktilön értesítést nem kapnak. Az aján|atok felbontásán
j elen lévők j elenléttĺk igazo|ásár aj elenléti ív et ímak a|á.

Az ajánlatok felbontásakoľ a Lebonyolító ismerteti az ajźn|attevók nevét, lakóhelyét
(székhelyét), az áIta|uk felkínált véteIár ajánlatot, avételźlr megfizetésének módját.

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

A Lebonyolítő az ajánlatok felbontásaľő|, az ajánlatok ismertetett tarta|márő| jegyzőkönyvet
készit, amelyet az ajtn|attevőknek erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld. A
jegyzőkĺinyvet a Lebonyolító képviselője és a jegyzőköĺyvvezetó írja a|á, és a bontáson
megj elent aj áĺ|attev ok köziil kij elö ltek, pedi g aláírásukkal hitelesítik.

12. A pá|y ázat éľvénytelenségeinek esetei

A Lebonyo|itó az ajánlatok bírálatakoľ megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénýelenek, és ez
alapjantesz javaslatot a Kiírónakazajźnlatok érvénytelenségének megtilapitásáľa. A Kiíró
érvénýelennek nyilvaní tja az ajźn7atot, ha

a) azt akiírásban meghatatozott, illetve szabá|yszerűen meghosszabbított ajánlatÍéte|i
határidő után nyújtották be.

b) azt o|yarlajánlattevő nyújtotta be, aki az onkormányzattal szembeni, korábbi fizetési
kötelezettségét (helyi adó, bérleti díj, stb') nem teljesítette.

c) az aján|aÍtevő a biĺosítékot nem' vagy Íęm az előírtaknak megfelelően bocsátotta
rendelkezésre.

d) a kiíľásban szereplő adatokat, igazolásokat nem, vagy nem az e|óirásnak megfelelően
csatolta, ideérťve, ha az aján|attevő nem csatolta aĺő| szóló nyilatkozatát, hogy nincs
koztartozása (ađő-, vám-, táľsadalombiztosítási járulék és egyéb, az á||amhánafiás más
alrendszereivel szemben fennálló ťlzetési kötelezettsége),

e) az ajźn|at nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy azajźn|attevő nem
tett a kiírásban foglaltaknak megfelelő ajźnlatot,

Đ az ajźn|attevő valótlan ađatot kĺjzĺjlt.

g) az ajźnlattevő a hianypótlási felhívásban foglaltaknak nem' vagy nem teljes köľtĺen tett

eleget.

h) olyan ajźn|at érkezett, amely a meghataĺozott ťlzetési feltételektől eltérő ajánlatot
tartalmaz.

Az e|jańs további szakaszában nem vehet részt az, aki a)-c) pontokban foglaltak szerint

éľvénýelen pá|y ázati aj ánlatot tett.

13. A páůyá.zati ajánlatok elbíľálása, az e|bírá|ás szempontjai

ApáIyázatí ajźn|atokat a lehető legľövidebb időn belül el kell birá|nĹ Apá|yźnat
eredményének megállapításźltavonatkozó hataľidő egy alkalommal meghosszabbíthatő. Azilj
hatźĺtiđőról' illetve annak fuggvényében az ajánIati kötöttség időtaľtamának
meghosszabbításáról a Lebonyolító köteles ajánlott levélben tájékoztatĺi az összes pá|yázót.

A LebonyoIítő apá|yázati fe|hivásban meghatározott éľtékelési szempontok alapjan bírá|ja e|

és ľangsoľoljaaz érvényes páIyázati ajánlatokat, szükség szerint szakéĺtők bevonásával.
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Az e|bírá|ás fő szempontja:

. az ajánlott véte|ár iisszege.

A Kiíró a pá|yázati felhívásban igényelt iľatokon és adatokon túlmenően is jogosult

megvizsgá|ni az ajált7attevők alkalmasságát a szeĺzőđés teljesítésére, és ennek soľán a csatolt

dokumentumok eľedetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíró sztikség esetén az ď1źtnlattevotől az ajtn|at lényegét nem érintő technikai-formai
kérdésekben, írásban felvilágosítást kéľhet annak előrebocsátásáva|, hogy az aján|attevő
páIyáző ezzel kapcsolatos íľásbeli vźl|asza semmilyen formában nem eredményezheti az
ajánlatábarl megfogalmazott fe|tételek olyan megvźitozását, amely a pá|yázat soľán a
beérkezett ajanlatok sorľendjét módosítaná. A Kiíró a felvilágosítás kéľéséről, és annak
tarta|márőI haladéktalanul írásban értesíti a tobbi ajánlattevőt.

A pá|yázat nyertese az, a|<l a páIyazati felhívásban rogzített feltételek teljesítése mellett a
vételaľ összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amerĺryiben a legmagasabb vételárra tĺjbb
ďján|at is érkezik a pá|yázat lebonyolítója aZ azonos ajánlattevőket behívja és az adđigi
legmagasabb véte|árat megajánló ajánlattevőknek lehetőségfü' van a vételźttra licit
formájában újabb aján|atot, ajáĺlatokat tenni. Az induló vételćr a beérkęzett legmagasabb
vételar ajtnlat, a licitlépcső 10.000,- Ft, azazTízezet foľint, negatív licit nem lehetséges. A
licit nyertese az, az ajźnIattevő, aki a legmagasabb összeget ajáĺ:-lja.

A versenýárgyalásról jegyzőkönyv késziil, amelyet a Lebonyolító jelen lévő képviselóje, a
jegyzőkönyvvezető, a lebonyolító jogi képviselője és az ajánlattevők jelen lévő képviselői
ímaka|á.

A Lebonyolító az ajánlatok éľtékeléséről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: értékelési
j egyzőkönyv) készít, amely tarta|mazza:

a) a pá|y źnati elj árás ľövid ismertetését, a beérkezett aj ánlatok szémlát,

b) abęérkezętt ajanlatok rövid éttékelését,

c) a legjobb ajźn|atra vonatkozó javaslat indokait,

d) az e||eĺérték (vételár) meghatározásának szempontjait (ideérfve avételárat befolyásoló
kötęlezettségvállal ásokat),

e) a kik<itĺitt biĺosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ adöntésekindokát,

g) apáIyázati eljáľás eredményének összefoglaló éľtékelését' az első két helyľe javasolt
pá|y aző megj elölés ét, ha eľre móđ van,

h) abfuáIatbankĺjzreműködők által fontosnak tartott körülményeket, tényeket.

14. osszeféľhetetlenség

A páIyźzati e|jfuás során cjsszeferhetetlenséget kell megá||apitani, ha a pá|yázatok
elbírá|ásában olyan természetes szemé|y, szetvezet, illetőleg képviselőjfü vesz résń., aki
maga is ajánlattevő, vagy

a) annak koze|ihozzátaĺtozója (Ptk. 8:1. $ (1) 1. pont),

b) annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja'
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c) annak más szeruődéses jogviszony keretében fog|a|końatőja,vagy foglalkoztatottja,

d) ha bármely oknál fogva nem váľható el tole azigy elfogulatlan megítélése.

15. A pźiyázati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének esetei

Érvénytele n a pálry źzalti elj áľás, ha

a) aptůyźzat elbírálásakor az osszeferhetetlenségi szabá|yokat megsértették,

b) valamelyik ajtn|altevo az eljárás tisńaságźtt vagy a többi ajánlattevő éľdekeit súlyosan

sértő cselekméný követ el.

A kiíľó eredménýelennek nyilváníthatj a az eljźrást,ha

a) neméľkezeÍtaján|at,

b) kizfuőIagérvénýelen ajánlatok érkeztek,

c) az egy|k ajźnLattevő sem tett apá|yázati felhívásban foglaltaknak megfelelő aján|atot,

d) a kiíró az e|járás érvénýelenítéséľől döntött.

Eredménýelen eljárás esetén a kiíró dĺjnt a további vagyonügyleti eljáĺásról.

1 6. Eredményhirdeté s, szerződéskiités

A pá|yazat eredményéről a Kiíró legkésőbb 20|'5. december 31-ig dönt, amelyľől

Lebonyolító 15 napon belül valamennyi aján|attevőt írásban értesíti.

Kiíró a páIyázat nyertesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghatźrozotrak szerint

adásvételi szerződést köt.

A nyeľtes páIyaző visszalépésę esetén az e|ađő jogosult a palyazaÍi eljárás soľon kovetkező

helyezettjével adásvételi előszerződést kötni, amennyiben a páIyázat eređményének

megźilapításakoramásodikleg jobbaján|atmeghatźtrozásrakeľiilt.

A nyertes ajtnlattevo esetében a beťĺzetett biĺosíték az ajttnlattevó áIta| fizetendő véte|źn

osszegébe beszámításra keľĹil, azonbaĺha a szerződés megkĺĺtése az ajźnlattevonek felróható,

vagy érdekktirében felmeľült más okból hiúsul meg, ajźnlattevő a biztosítékot elveszti. Az
elvesztett biztosíték a Kiírót illeti meg.

17 . E;gy éb rendelkezések

Az ingat|anmegtekinthetó aKíítás 2. pontjában megjelĺilt időpontban, de a megtekintés előtt

két nappal a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tnkormányzatiHázkeze|ő Irodájanak

munkatarsával telefonos egyeztetés sztikséges a kĺjvetkező telefonszámokon: 06 I210-4928,
fr0-4929 , 210-4930, 210-47 66.

Az ajárltartevő az ajĺínlatok felbontásáig köteles titokban tartaru az aján|attnak tarta|mát,

továbbá a Kiíró á|ta| a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezéséľe

bocsátott minđen tényt, információt, adatot ktjteles biza|masan kezelni, arrőI tájékoztatást

harmadik személynek nem adhat. Ez a tilalom nem terjed ki a finanszíroző bankkal és

konzorciá|is ajánlat esetén a résńvevokkel való kapcsolattartásra. Ha az aján|attevő vagy az

éľdekkĺjľében álló más szemé|y a pályazat titkosságát megséľtette, a Kiíľó az ajánIatát.

éľvénytelennek nyilvánítj a.
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A Lebonyo|ítő az ajánlatok :artalmát a páIyázat lezárásáig titkosan kęze|ĺ, taľtalmukĺól
felvilágosítást sem kívülállóknak, sem apáIyázaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíľó az aján|atokatkizźtrő|ag e|bírtiásra használhatja fel, más célú felhaszná|ás esetén az
ajánlattevővel külön meg kell anól állapodnia.

A Kiíró a páIyázatí eljarás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőrizni, továbbá ilyen jellegu e|Ienőrzés esetén az ellenőtzést végző Szerv' személyek
ľendelkezéséľe bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabá|yozott. kérdésekben a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefi'áľosi onkormányzat Képviselő-testiileténęk 47l2OI5. G. i9.) számu határozata,
valamint a vonatkozó egyéb jogszabźiyok ľendelkezései az iľányadóak.

Budapest, 2015.

Józsefuaľosi onkormányzat
nęvében elj ár ő Józsefr áro si Gazdálkodási Közpo Ń Zrt.

Kovács ottó vagyongazdá|kođási igazgató sk.

Mellékletek:

1. számu melléklet:
2. számí:' melléklet:
3. számu melléklęt:
4. szźlmímelléklet:

5. sztlmu melléklet:

6. szźlmu melléklet:
7. számu melléklet:
8. szám,(lmelléklet:
9. szźmímelléklet:

l0. számumelléklet:
11. szźlmumelléklet:
If. számú melléklet:

13. szźlmumelléklet:

Jelentkezési lap
Ajánlati összesítő
Nyilatkozat Végelszámolásról, csődelj aľás rő|, felszźlmolásról
Nyilatkozat a pá|yázati feltételek elfogadásáľőI, szerz(ĺđéskötésrőI,
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1. számú melléklet

Budapest VIII., Tömő u. 16. szám a|atti lakások és helyiségek elidegenítése

Jelentkezési lap

Budapest,

Társaság neve, cégfo rmtĄa..

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax szźtma..

E-mail címe:

C é gnyil vánt artási szttma'

Adősztlma:

S zám|av ezető banki ának neve :

Bankszámla-száma:

Képviselőjének neve, beosztása:

Meghatalmazottneve':

Telefonszáma:

Faxszáma..

E-mail címe:

. MeghataImazott esetén

páIy aző alźir ásal cé gszeru aláírtĺs
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2' számumeIIéIet

Budapest VIII.' Tłimő u. 16. szám a|atti lakások és helyiségek elidegenítése

AJÁNLATr osszBsÍľo

Alulíľott. ..... '(név/társaság
neve) a Budapest VIil.' Ttimő u. 16. szám a|atti lakások és helyiségek elidegenítésére kiíľt
páIytĺzatra ajtnlatomat az alábbíakban foglalom cĺssze:

Megajanlottvételár: ............Ft

A vételár mesf,tzetésének módia:

Budapest,

páIy aző a|áírása/ cé gszęru aIáír ás
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3. száműmelléklet

Budapest VIII., Tömő u. 16. szám a|atti lakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT

végelszámolásróI, csődeljárásról, felszámolásľól

Alulírott.
(társaság neve) képviseletében kij elentem, ho gy a társaság

. végelszámo|ás a|att á||lnem źů|

o ellen csődeljáľás folyamatban *vaďnincs

o ellen fe|sztmo|ási eljaľás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

paly aző a|áfu ása/ cégszęru a|áítás

A *-gal megjelölt részĺé| a megfelelő szöveg alźůlűzanďő.

1

a1

.l

':

:l
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4. számumelléklet

Budapest vI[.' Ttimő u. 16. szám alatti lakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT

a pá|yázati feltételek elfogadásárő|' szerződéskiitésről, ingatlanszerzési képességľől'
aj ánlati ktittittségről

Alulírott.

... (névlttnsaság neve) kijelentem, hogy a pá|yázat tttgytlt, részletesen megismertem) az

ajánlattéte| feltételeit, apáIyázatí kiírást magamranézve kötelezően elfogadom.

Kij elentem, ho gy Magyarors zágon in gatlanszeľzésre j o go sult vagyok.

Kijelentem, hogy apá|yázati felhívásban foglalt 90 napos ajtlĺlati kötöttséget vállalom.

Budapest,

pá|y áző aláír ásal cé gszeru aláir źs
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5. számú melléklet

Budapest VIII., Tömő u. 16. szám alatti lakások és he|yiségek elidegenítése

NYILATKOZAT

kiíľĺĺval szemben fennálló tartozásrő|

(név)A1ulírott

mint a (társaság neve) vezetó

ti szts é gv i s előj e kij elentem, ho gy az aj ánlaÍtevőnek,

- Kiíróval szemben tartozása (helyi adó, bérleti díj stb) * vanJ nincs;
- Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van/ nincs.

amelyeket az alźhbi okiratokkal igazolok:

1.

f.

Budapest,

pá|y aző a|áír źĺsa/ cé gszerú a|áítás

A *-gal jelĺilt résznéI a megfelelő szĺiveg a|tůlűzaĺdő.

r25



6. számú melléklet

Budapest VIII.' Ttimő u. 16. szám a|atti lakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT

pénzügyi alkalmasságrĺil

Alulírott (név)

mint a .... '.. (taĺsaság neve) vezeto vezető

tisztségviselője, kijelentem, hogy a páIyázat tátgyéú képező ingatlan véte|árának

megfizetésére képes vagyok, a szükséges anyagi eszközok rendelkezésemIe állnak.

A szám|avezetóbankná| az e|miit 1 évben sorban állás nem volt. amelveket az a|ábbi
okiratokkal igazolok:

1......

2. ....

Budapest,

páIy aző alźirásal cé gszera a|áirás

)
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7. számú melléklet

Budapest vlil., Ttimő u. 16. szálm a|atti lakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyérő| és bankszámlaszámrĺíl

Alulírott ..... lnévl mint a
(táľsaság neve) vezető tisztségviselője kérem, hogy a PáIyázattal kapcsolatos mindennemű

nyi|atkozatot, felhívást, értesítést, vagy más infoľmáciőt, valamint a Pá|yázattal kapcsolatos

esetleges jogvitában minden éľtesítést, iďézést és bírósági hatátozatot, stb. az alźlbbi címľe

kérem postázni:

CimzeÍt:.

Cím:.

Amennyiben az źitalam a fentiekben megjelölt cimzett a fenti címen az iratot nem veszi át,

ennek kovetkezményeit a gazdasági taľsaság váIla|ja. Tuđomásulveszem' hogy amennyiben a

cimzeÍÍ a fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postara adást követő 5.

munkanapon kézbesítettnek minősül.

A pá|ytzati felhívás visszavonása esetén a Kiíľó a dokumentáció megvásárIásźra fordított

összeget kéľem az a|ábbi bankszámlaszámĺa visszautalni:

B ankszáml av ezető pénzintézet: . .

Bankszámlaszám:.

Bankszámlával rendelkeznij ogosult:

(név, lakcím vagy székhely)

j gudapest,
1

:

I

I

r
,]

pa|y aző a|źirźsal cégszeru a|tirźs
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8. számú melléklet

Budapest VIII.' Ttimő u. 16. szám a|atti lakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy cégünk a nemzęti vagyoĺľól szőIő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $

(1) bek. 1. pontja szerinti

a.) átláthato szerv ezetnek minő sül.

b.) nem minősül át|áthatő szervezetnek.

(a megfelelő szoveg aláhúzandó)

A jelen nyĹIatkozatomat a szetvezet vezetőjekéĺt büntetőjogi felelősségem teljes tudatában

tszem.

Budapest,

páIy áző aláír ása| cé gszeru aláírás
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9. számú melléklet

Budapest VIII., Tiimő u. 16. szám a|atti lakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT

a páiyázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséľől, állapotának megismeľéséről

Alulírott a pá|yźtzaton meghirdetett Budapest VIII. Ttimő u. 16. szálm a|atti lakásokat és

helyiségeket előzetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az á||apotźń és arra vonatkozó

műs zaki táj éko ztatást me gi smertem.

Budapest,

pá|y aző alt)írásal cé gszeru a|áír ás
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10. számú melléklet

TERVEZET

Adásvételi szerződés

(egyösszegtĺ fi zetéssel)

amely létrejött egyrészľől Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Onkormányzat
(székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67., adőszáma'. 15735715-2_42, KSH.száma:
15]357I5-84II-32I-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester) képviseletében eljáľó
Józsefuarosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. (1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószĺím:
25292499-2-42, cégegyzék szám: 01-10-048457, KSH-szám: 25292499.6832-114-0I,
képviseli: .... ígazgató), mint eladó

másrészről: ...... (székhelye: ........; adőszáma: 21446823-2-43; cégtregyzék száma.. .....;
KSH száma| ....., képviseletében eljáľni jogosult: ...... vezető tisztségviselő, született .'..
(születési helye és ideje: ........; aÍIyja neve: ......; Személyazonosítő IgazoIvány szźĺrla..

......; Lakcímetigazoló hatósági ígazolvány száma:....; állandó lakcíme: ......; a képviselet
módja: önálló)' mint vevő kĺjzött az alźhbiak szeľint:

1.) Eladó tulajdonát képezí 1/1 tulajdoni arányban a Budapest vlil. kerĺilet,

a.) 36259l0ĺNlhe|yrajzi sztlmmal jeIzeÍI., természetben a Budapest VIil.' Tiimő u. 16.

fsz. l. szám alatt talá|hatő,35 m, alapterületű, 1 szobás lakás, a közös tulajdonból
f7 0 l I 0000 tulaj doni illetoséggel.

b.) 36259l0ĺN4he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest VI[., Tiimő u. 16.

fsz. 4. sztlm alatt talá|hato,29 m, alapteľĺiletű, 1 szobás lakás, a ktjzös tulajdonból
224 l I 0000 tulaj doni illetőséggel.

c.) 36259l0/N5helyrajzi számma| je|zett, teľmészetben a Budapest VIII., Tömő u. 16.

fsz. 5. szám a|aÍt ta|á|hatő, 38 m2 alapteľületrĺ, 1 t fél szobás lakás, a közös
tulaj donból 293 l 1 000 0 tulaj doni illető séggel.

d.) 36259i0 ĺN7 he|ytajzi számma| jelzett, természetben a Budapest VIII.' Tiimő u. 16.

fsz. 7. szám alatt talá|hatő, 52 m2 alapteľĺiletrĺ , 2 szobás lakás, a közĺjs tulajdonból
402l 10000 tulaj doni illetőséggel.

e.) 36259ĺ0lNÍ0 helyrajzi számma| jeIzeÍI.,.természetben a Budapest VIII.' Tłimő u.
16. 1. em. 1. szźm alatt ta|á|hatő,53 m" alapterülehĺ 1 + fél szobás lakás, a közös
tulaj donból 40 4 l I 0000 tulaj doni illető séggel.

f.) 36259l0lV|| helyrajzi számma| je|zett, természetbęn a Budapest VI[.' Tłimő u.
16. |,. em. 2. szám alatt talá|hatő, 34 m2 alapteľületű 1 szobás lakás, a közös
tulaj donból 262 l I 0 0 00 tulaj doni illető sé g gel.
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E.) 36259|0/N12 he|yrajzi számmal jelzett, természetbęn a Budapest VIII.' Ttimő u.
16. 1. em. 3. szám a|att talá|hatő, 67 m2 alapterĺiletri 2 + féI szobás lakás, a közos
tulaj donból 5 1 5/ 1 0000 tulaj doni illetőséggel.

h.) 36259ĺ0/N13 he|yrajzi számmal jelzett, teľmészetben a Budapest VI[.' Ttimő u.
16. 1. em. 4. szám a|att ta|á|hatő, 32 m2 alapteľületú 1 szobás lakás, a közös
tulaj donbó | 247 l I 00 00 tulaj doni illető sé g gel.

i.) 36259/0/A/18 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest VIII.' Tömő u.
16. 1. em. 9. szźml alatt taláIhatő, 34 m2 alaptertiletű 1 szobás lakás, a közĺjs
tulaj donbó | 263 / I 0 000 tulaj doni illető séggel.

i.) 3625910lN19 helyrajzi szźlmma| jelzett, természetben a Budapest VIII.' Tömő u.
|.6. |,. em. 10. szétm a|aÍÍ ta|á|hatő, 53 m2 alapteľületű 2 szobás lakás, a kĺjzĺjs
tulaj donból 406/ 1 0000 tulaj doni illetőséggel.

k.) 36259l0lÁJf0 heIytajzi számmal je|zett, teľmészetben a Budapest VIil.' Tłimő u.
|6. 2. em. 1. szám alat1 ta|áIhatő,S3 m2 alapterületű 1 + fél szobás lakás, a k<jzös

tulaj donból 405/ 1 0000 tulaj doni illetőséggel.

|.) 36259l0ĺN23 helyrajzi számma| jelzett, természetben a Budapest VIII.' Tömő u.
16. 2. em. 4. szám a|att ta|á|hatő,33 m2 alapterületű, 1 szobás lakás, a kozös
tulaj donbó I 253 l 1 0000 tulaj doni illeto sséggel.

m.)36259/0lN24 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest VIII.' Tömő u.
|6. f. em. 5. szám a|atl. ta|á|hatő, 32 m2 alapteriiletű 1 szobás lakás, a közös
tulaj donbó I 247 l I 0000 tulaj doni illető sé g gel.

n.) 3625910lN26 he|yrajzi számma| jelzett, természetben a Budapest VIII.' Ttimő u.
16. 2. em. 7. sz'źlm a|att talá|hatő,S3 m2 alapterületű 2 szobás lakás, a közös
tulaj donból 4 1 0/ 1 0000 tulaj doni illetőséggel.

o.) 36259l0lV27 helyrajzi szárnrna| jelzett, teľmészetben a Budapest VI[.' Ttimő u.
16. f. em. 8. sz,źlm a|att talá|hatő,S9 m2 alapteľületű 2 szobás lakás, a köztjs
tulaj donbó | 4 5 6 l 1 0000 tulaj doni illető séggel.

p.) 36f59l0lN28 heLyrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest VIil.' Ttĺmő u.
1'6. 2. em. 9. s,,ź,^ ulutt taláIhatő, 34 m2 alapterületú 1 szobás lakás, a közös
tulaj donbó | 263 / I 0000 tulaj doni illető séggel.

q.) 36259l0lil29 he|yrajzi szánma| je|zett, teľmészetben a Budapest VIII.' Ttimő u.
16. 2. em. 10/b. szám a|att ta|źlhatő, 25 m2 alapteriiletű 1 szobás lakás' a kcjzös
tulajdonból 1 9 1 / 1 0000 tulajdoni illetőséggel.

r.) 36259ĺ0ĺN30 helytajzi szźlrnmal je|zett, teľmészetben a Budapest VIII.' Ttĺmő u.
16. 2. em. 10/a. szán a|att ta|źihatő, 27 m2 alapterületű 1 szobás lakás, a kĺjzös
tulaj donbó| 20 4 l I 0000 tulaj doni illető séggel.

s.) 3625910/N31he|ytĄzi számmal^jelzeÍt, természetben a Budapest vI[.' Ttimő u.
|6. szám a|att ta|á|ható, 60 m, alaptertiletű üzlethelyiség, a közös tulajdonból
464 l 1 0000 tulaj doni illetőséggel.
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2.)

5.)

t.) 3625910lN32 he|yrajzi számmal je|zett, természetben a Budapest VIII.' Ttimő u.
16. sztm alatt ta|á|hatő,39 m, alapterületű ľaktár, a közös tulajdonból 118/10000
tulaj doni illető séggel.

A nemzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI. Törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a
Magyar Allamnak _ minden más jogosultat megelőző -, az I99I. évi XXXil. fu. 39. $

(2)bekezđése alapján pedig a Budapest Fővaľosi onkormányzatnak elidegenítés esetén
e]ővásáľlásijoga van.

Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak onkormányzatok tulajdonba adásáľól
szóló I99|. évi XXXil. tv. 39. $ (2) bekezdése a|apján a Budapest Fővárosi
onkormány zatnak elővás árlási j o ga van.

A Képviselő-testület szttmu hattlrozata alapján Coĺvin Zrt-nęk szerződésen
alapuló elővásárlási joga van.

Jogosultak elővásárlási jogukkal, postai küldemény esetén a küldemény feladásának
igazo|t napjától szźmítolt 35 napon belül élhetnek. Ameĺľryiben az elővásárlás
jogosultja él jogával, az adásvéteIi szęrzódés köĺe és E|adó közott jön létľe. Ez esetben
a vevő á|ta| befizetett .. Ft, azaz . forint összeget Eladó az e\ővásźrl'ź.si
jogra vonatkozó nyilatkozat kézhezvéte|étő| számitott 15 munkanapon belül a ...........
á|ta|vezetett ........... szźlműszám|áravisszautalja. A........... tudomásul veszi, hogy a
bęfizetett összeg után Eladó kamatot, vagy bármely jogcímen elszámolandó költséget,
káľtéľítést nem fizet.

Az adásvéte| tárgyátképezo bekolttjzhető ingatlanokat Eladó , az 1993, évi LXXVIII. tv.
és a Budapest Józsefuáľosi onkormźnyzat 3212013. (VII. 15.) sztlmu, a 6612012. (XIil..

13.) számu rendeletében, valamint a Képviselő-testület 47/2015. (II. 19.) számíl
határozatbarl foglaltak, illetve a Képviselő-testület ...l.'.. (.....) sztlmu hatźrozata
alapjan2015....... és 2015. közoÍt lefolýatott és ennek eredményeként a .....
120|5. (.....) száműhattĺtozatábarlmegáIlapítottnyilvános páIyázatalapjáĺéľtékesíti.

Eladó ezerne| eladja, Vevő pedig megveszi Eladótól teljes tulajdonjoggal, összes
tartozékaival, megtekintett állapotban vétel jogcímén az 1.) pontban köľülírt valamennyi
in gatlan 1 l I ar tny u tulaj donj o gát e gyütte s e n az alźtbbi feltétel ekkel.

Az 1. pontban köľülírt ingatlan véte|tra: .......Ft, me|y az 1. pontban írt
ingatlanok közĺjtt az alźlbbiak szeľint oszlik meg:

a.) 36f59 l0 l N I he|yrajzi számma|jelzett lakás

b.) 3 6259 l 0 l N 4 helyrajzi számma|j elzett lakás

c.) 36259 l0/ N 5 he|yrajzi szźlmma|jelzett lakás

d.) 3 6259 l 0 l N 7 he|yrajzí számmal j elzett lakás

e.) 3 6259 l 0 l N I 0 helyrajzi szźtmma|j elzett lakás

f. ) 3 6f59 l 0 l N 1' I helyrajzi szélrrlma| jelzeÍÍ. Iakás

g.) 3 6259 l 0 l N 12 he|yrajzi számmal j elzett lakás

h.) 36259l0lNI3 he|yrajzi számmal jelzett lakás

i.) 3 6259 l 0 l N I 8 heIyrajzi szźtmma|j elzett lakás

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,
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j.) 36259 l0l Al 19 helyrajzi számma|jelzett lakás

k.) 3 6259 l 0 l N 20 he|yrajzi számma| j elzett lakás

l.) 3625910l N23 he|yrajzi számmal jelzetÍ |akás

m.) 3 62 5 9 l 0 l N f 4 hely r ajzi számma| j e 1 zett lakás

n. ) 3 62 5 9 l 0 l N 26 he|yr ajzi számma| je|zett lakás

o.) 3 6259 l 0 l N 27 he|yr ajzi számmalj elzett lakás

p.) 36f59 /0l N28 he|yrujzi számmaljelzett lakás

q. ) 3 6259 l 0 l N29 helyrajzi számma|j elzett lakás

r.) 3 6259 l 0 l N30 helyrajzi számma|jelzett lakás

s.) 36259 l0l N3I heIytajzi számmal jelzett lakás

t.) 36259 l0l N32 heIyrajzi szttmmaljelzett lakás

Vevő 2015. év ...... . napján megťĺzetetĹ .....,- Ft-ot) azaz foľintot ajánlati
bĺztosíték címén átutalással a Jőzsefvárosi GazdálkodásÍ Kiizpont Zľt., Sbeľbank
Magyaroľs zág Zrt-ĺé| v ezetett 1 4 1 0 0 3 0 9 - 9 2 I I 0 5 49 -0 1 0 0 0 0 0 8 sztlmu szám|áj fu a. ame ly
ĺlsszeg a véte|árba beszámít, és amely összeget felek foglalónak tekintenek. Felek a
foglaló jogi természetét ismerik.

Vevő a fennmaľađő ...'.,- Ft, azaz ' ... forint vételáľhátralékot az ađásvéte|i

szerződés a|áirásának időpontjáig a Józsefoáľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt.,
Sberbank Magyarorszźą Zrt. áItaI vezetett 14100309-92|10549-14000008 szĺímťl

bankszámlájára banki átutalássa| megťtzette, így Eladó a teljes véteIfu megfizetését
elismeri.

Vevő az ingat|anok esetleges hiányosságai címéĺ az E|adőval szemben semminemű
igéný nem támaszthat. Yevő az ingatlanokt megtekintette, az épiilet ingatlanokra
vonatkozó mtĺszaki tźtjékoztatást ismeľi, fudja, hogy az épület teljes felújításban nem
részesült, így bármely szemĺevételezéssel nem észlelhető épülethiba kijavítása
sztfüségessé váIhat.

Eladó nem szavato| aziĺgat|anoknak a tulajdoni lapon feltüntetett térmértékéért.

Eladó kijelenti, hogy az ingatlan peľ-, igénymentes.

Eladó az adźsvétęIi szeruódés megkĺitésével egyidejúIeg az ingatlanok biľtokát Vevőre
átnlhźzza. Vevő ettől az iďőponttól kezdődően viseli azoknak terheit, szedi hasznait és

ebben az időpontban szá|l át a kárveszély viselésę is. Felek megállapodnak abban, hogy
a birtokátruhźzástőIjegyzőkönyvet vesznęk fel, amelyben ľĺlgzítik a lakóingatlanokban
felszeľelt valamennyi közműméro á||ását, amely méľőállásig valamennyi rezsi-, és

kĺjzmfüöltséget az Eladó viseli' míg ezen időponttól és mérőállásoktól kezdődően a
hivatkozott rezsi-, és közmúköltségeket Vevő tartozikviselni. Vevő a biľtok átruházást
kiiv ető h ó n ap el s ő n a p j á től ťĺzeti az ingatlan fenntaľtási kö ltsé geit.

Eladĺó kijelenti, hogy az ingatlanokkal kapcsolatban kozilzemi đíjtar:tozása nincs.
Tekintettel ana, hogy Eladĺi erľe vonatkozőaĺ igazolást Vevőnek nem mutatott be,

amennyiben az adásvételi szerződés aláírásának napját mege|óző idoszakra vonatkozó

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft.

4.)

s.)

6.)

7.)

8.)

e.)
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taltozást á||apítanak meg, annak megÍizetéséľe Eladó kötelezettséget vállal. Eladó
kijelenti továbbá, hogy az ingatlanoknak béľlője nincs.

10.) Felek a Polgari Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárjtk mind Eladó, mind
Vev ő fe ltűn ő értékar ánýal ans ágon alap ul ó e setl e ge s me ýźtmađás i j o gát.

11') Vevő Magyarorszźryon bď1egyzetĹ gazdasági társaság, ezt Eladónak bemutatott és
eľedetben átadott Cégkivonattal és Aláírás mintávallÄl'áirási címpéldánnyal igazolta.
Vevő jelen okiľat a|áfuásával kijelenti, hogy a Nemzeti Vagyonĺól szóló törvény alap1án
át|áthatőszervezetlingatlanszerzésiképességenincskorlátozva.

lf.) Vevő tulajđonjogának bejegyzését a Budapest Fővaĺos Kormányhivata|ának
Fö ldhivatalánál E la d ó kérelmezi, amelynek kö ltsé gét Vevő ťlzetí meg

13.) Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett Vagyon után vagyonátrlházási illetéket kell
ťlzetnie.

14.) z\Iz.január 1. napjától a17612008. (vI. 30.) Korm. Rendelet 1. $ (3) b. pontja a|Ąán
Eladó koteles eneľgetikai tanúsítváný készíteni és aú. Yevő ńszére átadni. E|aďő az
eneľgetikai tanúsítványt az ađásvéte|i szerződésig készítteti el, amelynek átvételét Vevő
az adásvételi szęrzőđés a|áirásával ismeri el.

15.) Yevő a szerzőđés megkötésével kapcsolatos eljaľási költségek címén az I.670,-
FtlszeméIy rÜn e|aľasi díjat, az 5.5OO,- Ft + Afa eljáľási díj ĺisszeget és a 6.600,-
FtlingatIan földhivatali eljárási illetéket a szeruóđés a|áirását mege|őzóen megfizetett'
Vevő kéri, az eĺľol sző|ő szám|átrészére megküldeni.

16.) E|jarő ügyvéd tájékońatja Feleket, hogy a Pénzmosás és a terľorizmus ťtnanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásőĺőI szőIő 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezései
szerint azonosítási kötelezettség terheli Felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik,
hogy adataik a szerzođésben helyesen keriiltek ľogzítésre az źitaluk bemutatott
személyi azonosító okmanyok a|apjáĺ.

Felek je|en szerzodés alźtírásával feltétlen és visszavonhatat|an hozzájáruIźtsukat adják
ahlhoz, hogy eljaľó iigyvéd okiľataikľól fenymásoIatot készítsen, és azokban rogzített
ađataikat a szerzőđéssel együtt kezelje.

I7,) Felek tudomásul veszik eljarő ügyvéd tájékońatásźú., amely szeľint adataikat az
információs önrendelkezési jogľó| és az információs szabadságról szóló 20II. évi CXII.
törvény ľenđelkezései szerint kĺzárő|ag je|en szerzodéshez kapcsolódó megbízás, illetve
a j o gszab źĺ|yokb an me ghatźr o zott köte le zetts é ge te lj e síté s e érdekéb en keze lheti .

Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközLk a pénzmosás és a teľrorizmus
ťlnanszírozźsa megelőzéséľől és megakadályozásttő| szóló 2007. évi CXXXVI.
töľvénybe.

18.) Je|enszerződésben nem szabályozot1 kérdésekben a Ptk. adásvételre vonatkozó' illetve
az ide vonatkozó jogszabályok jelen szerzóđés aláirásának napjan hatályos
rendelkezé sei az iľanyadók.
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19.) Felek meghatalmazzćtk .. budapesti (.... .. sz. a|atti) ügyvédet, hogy őket
jelen jogügylet kapcsán a foldhivatali eljárás során az Ügyvédi toľvényben írt teljes
jogkönel képviselje.

Felek a fenti okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezot,
helybenhagyólag aláirj tlk.

Budapest Józsefuáľosi onkormányzat
eladó nevében eljáró

Józsefvárosi Gazdálkodási Közpo Ń Zrt,
igazgatő

vevo

A jelen okiľatot .... budapesti (.. ., székhely: .............) tigyvéd készítettem és

ellenjegyzem.

Kelt: Budapest,......... év hó...... napján.

okiratkészítő ĺigyvéd
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amely létrejott egyrészróI Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi onkormányzat
(székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., adőszáma.. 15735715-2-42, KSH-száma:
I57357I5-84II-32|-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester) képviseletében eljáró
Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. (1082 Budapest, Baross u. 63-67., ađősztm..
25292499-2-42, cégegyzék sztľn: 0I-10-048457, KSH-szám: 25292499.6832-114-0I,
képviseli: '. igazgatő), mint eladó

másrészľől: ...... (székhelye: ...'....; ađőszáma: 21446823-2-43; cégsegyzék száma: .....;
KSH száma: .....; képviseletében eljárni jogosult: ...... vezető tisztségviselő, sztiletett ....
(születési helye és ideje: ........; anyja neve: ......; Személyazonosítő lgazo|váĺy száma:
......; Lakcimet ígazoló hatósági igazo|vány szétma: ....; állandó lakcíme: ....,,., a képviselet
mĺódja: łinálló)' mint vevő között az a|źlbbiak szerint:

1.) Eladó tulajdonát képezi 1/1 tulajdoni arányban a Budapest VIII. kerület,

a.) 3625910lNĹhe|yrajzi sztlmrrnl je|zett, teľmészetben a Budapest VIil.' Tömő u. 16.

fsz. l. szám a|atl.ta|áIhatő,35 m2 alapteľületű, 1 szobás lakás, a ktjzos tulajdonból
27 0 l 10000 tulaj doni illetőséggel.

b.) 36f59l0lN4he|yrajzi számmal je|zett, teľmészetben a Budapest VIII., Tiimő u. 16.

fsz. 4. szźtm a|att talźihatő,29 m, alapteľÍ.iletű, 1 szobás lakás, a közös tulajdonból
224 l 10000 tulaj doni illetőséggel.

c.) 36f59l0lV5he|ytajzi szźtrrlma| je|zett, teľmészetben a Budapest VIil.' Tömő u. 16.

fsz. 5. szźlm a|att ta|áIhatő,38 m2 alapterületű, 1 + fél szobás lakás, a kĺjz<js

tulaj donbó | 293 l I 0000 tulaj doni illető séggel.

d.) 36259l0ĺN7 he|yrajzi sztmma| je|zett, természetben a Budapest VIII., Tömő u. 16.

fsz. 7. szám a|att taláIhatő, 52 m2 alapteľiiletű , 2 szobás lakás, a közĺjs tulajdonból
40f l I 0000 tulaj đoni illetőséggel.

e.) 36259/0|N10 he|yrajzi számma| je|zett, teľmészetben a Budapest VIil.' Tiimő u.
16. 1. em. 1. száma|at1.taláIhatő,53 m2 alapteľtiletiĺ 1 + fél szobás lakás, aközös
tulaj donbó | 40 4 l I 00 00 tulaj doni il lető séggel.

f.) 36259l0|N11helyrajzí szźlmma| jelzett, természetben a Budapest YI[., Ttimő u.
16. L. em. 2. sztml a|alt ta|áIhatő, 34 m" alapterületű 1 szobás lakás, a közĺjs
tulaj donbó | 262 l I 0000 tulaj doni illető sé ggel.

g.) 36259ĺ0ĺN12 heIyrajzi sztĺnma|jelzett,^természetben a Budapest VIII., Tömő u.
16. 1. em. 3. szźtm alatt ta|á'|hatő, 67 m, alapterĺilettí 2 + ťé| szobás lakás, a kĺjzĺjs
tulaj donból 5 l 5/ 1 0000 tulaj doni illetőséggel.

TERVEZET

Adásvételi szerződés

fliggőben tartással

l1. számú melléklet
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h.) 36259l0lV13 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest VIII.' Tömő u.
16. 1. em. 4. szám alat|. taIźihatő, 32 m2 alapterületű 1 szobás lakás, a közös
tulaj donbóI 247 l I 0000 tulaj doni illető sé g gel.

i.) 3625910/NI8 he|yrajzi számmal jelzetÍ, természetben a Budapest VIII.' Ttimő u.
16. 1. em. 9. szém a|att ta|á|hatő, 34 m2 alapteľületű 1 szobás lakás, a közös
tulaj donbó l f 63 l I 0000 tulaj doni illető sé ggel.

j.) 36259ĺ0lN19 he|yrajzi szźtmmal je|zeÍt, természetben a Budapest VIII.' Tiimő u.
16. 1. em. 1.0. szttm alatt ta|á|hatő, 53 m2 alaptertiletű 2 szobás lakás, a közos
tulaj donból 406/ l 0000 tulaj doni illetőséggel.

k.) 36f59/0ĺN20 helyrajzi számma| jeIzeÍt, természetben a Budapest VIII.' Ttimő u.
16.2. em. 1. szźma|atttaláIhatő,S3 m2 alapterĹiletű 1 + fel szobás lakás, aközös
tulaj donból 405/ 1 0000 tulaj doni illetőséggel.

|.) 36259l0ĺN23 he|ytajzi szźlrnma| je|zett, természetben a Budapest VIil.' Tiimő u.
16. 2. em. 4. szám alatt ta|áIhatő, 33 m2 alapteriiletű, 1 szobás lakás, a kozös
tulaj donból, 253 l I 0000 tulaj doni illető s sé ggel.

m.)36259l0lV24 he|yrajzi számmal je|zett, természetben a Budapest VIII.' Tiimő u.
16. 2. em. 5. sz'tlm alatt ta|źůhatő, 32 mf alapterületű 1 szobás lakás, a közös
tulaj donbóI 241 l I 0000 tulaj doni illető séggel.

n.) 36259l0/N26 helyrajzi számmal je|zeIt, teľmészetben a Budapest VIII.' Tömő u.
16. 2. em. 7. száľr- a|att ta|źihatő,53 m2 alapterületű 2 szobás lakás, a kozĺls
tulaj donból 4 1 0/ 1 0000 tulaj doni illetőséggel.

o.) 3625910ĺN27 he|yrajzí szźmmal je|zett, természetben a Budapest VIII.' Tömő u.
16. 2. em. 8. szám a|att ta|á|hatő, 59 m2 alapteľületű 2 szobźs lakás, a kĺjzös
tulaj donbó| 4 5 6 l I 0000 tulaj doni illető séggel.

p.) 36259ĺ0ĺN28 he|ytajzi szárrlma| je|zett, teľmészetben a Budapest VI[.' Tiimő u.
t6. 2. em. 9. szám a|atl. taIá|hatő, 34 m2 alapteriiletű 1 szobás lakás, a k<izös

tulaj donbóI 263 l I 0000 tulaj doni illető ség gel.

q.) 3625910lN29 helyrajzi szźĺĺvna| jelzett, természetben a Budapest VIII.' Tömő u.
|6. 2. em. 10/b. szám a|atl. ta|á|hato, 25 m2 alapterĹiletti 1 szobás lakás, a közös
tulaj donból 1 9 1 /1 0000 tulajdoni illetőséggel.

r.) 36259l0lÁJ30 heIyrajzi számmal je|zett, természetben a Budapest VI[.' Tiimő u.
16. 2. em. 10/a. szám alat1 ta\áIhatő, 27 m2 alapterĺiletiĺ 1 szobás lakás, a közös
tulaj donbó I f0 4 l I 0000 tulaj doni illető ség gel.

s.) 36259/0/N31he|yrajzi számmal.je|zett,természetben a Budapest VIII.' Ttimő u.
16. sztĺn alatt ta|á|hatő, 60 m, alapterĹiletú iizlethelyiség, a közĺjs tulajdonból
464 l 10000 tulaj doni illetőséggel.

t.) 36259l0lV32 he|ytajzi számmal je|zett, természetben a Budapest VI[.' Ttimő u.

|'6. szám alatt ta|áIhatő, 39 m, alapterü|ętlt raktár, a közos tulajdonból 118/10000
tulaj doni illetőséggel.
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2.)

3.)

A nemzeti vagyonról szőIő2011. évi CXCVI. Törvény 14. $ (2) bekezdése a|apjána
Magyar Allamnak _ minden más jogosultat megelőző -, az 1991. évi XXXIII. tv. 39. $
(2)bekezďése alapján pedig a Budapest Fővárosi onkormányzatnak elidegenítés esetén
elővásárlási joga van.

Az egyes allami tulajdonban lévő vagyontárgyak onkormányzatok tulajdonba adásáról
sző|ő 199I. évi XXXIII. tv. 39. $ (2) bekezdése a|apján a Budapest Fővárosi
onkorman y zaÍnak elővásárlás i j o ga van.

A Képviselő-testület számu határozata alapjáĺ Coľvin Zrt-nek szerzodésęn
alapuló elővásárlási joga van.

Jogosultak elővásaľlási jogukkal, postai küldemény esetén a kĹildemény feladásának
igazo|t napjától számított 35 napon bęlül élhetnek. Amennyiben az elővásárlás
jogosultja él jogával, az aďásvéte|i szerzőđé,s kĺjĺe és Eladĺí közott jön |éfte. Ez esetben
a ........ áIta|bęfizetett .. Ft, azaz . foľint összeget Etadó az elővástr|ási
jogravonatkozó nyilatkozatkézhezvételétolszámitott 15 munkanaponbelül a...........
áItaIvezetett ........... szám,űszám|źtravisszautalja. A........... tudomásul veszi, hogy a
beťlzetett összeg után Eladó kamatot, vagy bármely jogcímen elszámolandó költséget,
kártérítést nemťlzet.

Az adásvéte| tárgyźttképezo beköltözhető ingatlanokat Eladó , az 1993. évi LXXVIII. tv.
és a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat 32l20I3. (VII. 15.) számu, a 6612012. (Xil.
13.) száĺrÍl rendeletében, valamint a Képviselő-testület 47/2015. (II. 19.) számú
hatáĺozatban foglaltak, illetve a Képviselő-testtilet .../.... (. ..) számu határozata
alapjan 2015. ...... és 2015. k<jzott lefolytatott és ennek eľedményeként a .....
l20I5. (. . ...) számuhatározatában megállapított nyilvános páIyázat alapjáĺ értékesíti.

Eladĺó ezennel eladja, Vevő pedig megveszi Eladótól teljes fulajdonjoggal, összes
tntozékaival, megtekintett állapotban vételjogcímén u I.) pontban köľĹilíľt valamennyi
ingatlan I l I ar áný tulaj donj o gát e gyüttese ĺ az a|ábbi feltétel ękkel.

Az 1. pontban körĺilírt ingatlan véte|źra: Ft, me|y az 1. pontban íľt
ingatlanok között az a|źlbbiak szerint oszlik meg:

a,) 3 6259 l 0 l N I he|yrajzi számmal j elzett lakás

b. ) 3 62 5 9 l 0 l N 4 helyrajzl számmal j elzett Iakźs

c.) 3625910l N5 helyrajzi szźlmmal jelzetl" Iakás

d.) 3 6259 l 0 l N7 he|yrajzi szźlmna| je|zett lakás

e.) 3 6259 l 0 l N I 0 he|yrajzi számma|j elzett lakás

f.) 36259 l 0 l N I I helyrajzi számma|jelzett lakás

g. ) 3 62 5 9 l 0 / N | 2 he|yr ajzi szźtmma| j e|zett Iakás

h.) 36259 l0l N |3 he|yrajzi számmal jelzett lakás

i.) 3625910lN 18 helyrajzi szárrmal jelzętt|akás

j.) 36259 l0l N 19 heIyrajzi szárnma|jelzett lakás

k.) 36259 l0l N20 helytajzi számma|jelzett lakás

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,
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4.)

s.)

6.)

7.)

l.) 36259/0/ A/23 helyrĄzi számma|jelzett lakás

m) 3 62 5 9 l 0 l N 2 4 he|y r aj zi szárnmal j e l zett 1 akás

n. ) 3 6259 l 0 l N26 he|yt ajzi számmalj elzett lakás

o.) 3625910lN27 he|yrajzi számmal jelzett lakás

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

p.) 36259l0lN28he|yrajziszámmaljelzett lakás Ft,

q.) 36259l0lN29he|ytajzi számma|jelzett lakás Ft,

r.) 36259l0lN30heIyrajzi számmal jelzett lakás Ft,

s.) 36f59l0lN3lhe|ytajzi számmal je|zett|akźs Ft,

t.) 3625910lN3Lhelyrajzi számmal jelzett lakás Ft.

Vevő 2015. év ...... . napján megfizetett .....,. Ft-ot, azaz forintot ajánlati
biztosíték címén átutalással a Jőzsefválrosi GazdáIkodási Ktizpont Zrt., Sberbank
MagyaľoľszágZrt-néIvezetett 14100309-92110549-01000008 szźĺrlűszám|ź!źna. amely
összeg a véte|árba beszámít, és amely összeget felek foglalónak tekintenek. Felek a

foglaló jogi természetét ismerik.

Vevő a fennmaradó .....,- Bt, azaz forint véte|árhźiralékot az adásvételí
szerzőđésa|áirástnakĺapjźtőIszźlmított90munkanaponbelül
folyósított hitelbőt ťtzeti meg, amennyiben Eladó eľre vonatkozőarĺ másként nem

nyilatkozik, a Jĺízsefuárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt., Sberbank Magyaľország Zrt
á|ta|vezęte|t 14100309-92110549-14000008 számú bankszám|ájarabanki átutalással.

Eladó az iĺgatLanokon fennálló tutajdonjogát a teljes véte|ár megfizetéséig, đe _ az
adásvételi szeruőđéstől számított _ maximum 95 napig fenntartja. Felek közösen kéľik a
Fĺjldhivatalt, amelyhez jelenlegi tulajdonos feltétlen és visszavonhatatlan hozzájźłu|ásźń
adja, hogy a tulajdonjogbejegyzését tartsa ftiggőben a tulajdonjogbejegyzés iranti
kérelem benyújtásáig, de legfeljebb ...... napjźńg. Eladó tulajdonjog átruhźnő (feltétlen

és visszavonhatatlan) nyí|atkozatát későbbi időpontban adja ki (fiiggőben tartás).

Eladó az adásvéte|i szeruőđés megkĺitésével egyidejűleg az ingat|anĺa vonatkozóan
a\áirjaés ellenjegyző igyvéđĺél (....) ügyvédi letétbe he|yezi a tulajdonjogbejegyzésére
vonatkozó nyl|atkozatát, ane|yben feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezését adja

saját tulajdonjoga törléséhez és Vevő ll1' arányll (egész) tulajdonjogának vétel jogcímen

tĺirténo b ej e gy zéséhez.

Letéteményes ügyvéd az I. pontbarl' írt vételaÍ hianytalan megfizetéséről szóló igazoIás
bemutatását követő 8 napon belül jogosult és kĺiteles abejegyzési engedélyt a Budapest

Fővaľos Kormányhivatal XI. kerületi Hivatalahoz benyúj tani.

Amermyiben a Vételáľ kifizetésére valamennyi ingatlanra vonatkozóan legkésőbb ......
napjáig bármilyen oknál fogva nem kerül sor, illetve annak megtöľténtét a felek
bármelyike a fenti időpontig nem igazolja hitelt érdemlően letétkezelő ügyvéd előtt
továbbá, ha a jelen szeľzodés a fenti időpontig bármilyen okból meghiúsul, és eľľől a
letétkezelő ügyvéd hitelt érdemlően tudomást szeÍez, akkor a letétbe helyezett

bej e gyzési engedélyt lętétkezelő iigyvéd kĺjteles haladéktalanul megsemmisíteni.

Felek a jelen szerzodés a|źtírásáva|' letéteményes ügyvéd pedig a szeruođés

ell enj e gyzé s éve l a 6 - 8 . p ontban r o gzitett letéti szab źtlyokat elfo gadj a.
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11.) Yevő az ingatlanok esetleges hiányosságai címén azE|adőval szemben semminemri
igéný nem támasńhat. vevő az iĺgatlant megtekintette, az ingatIaĺokĺa vonatkozó
műszaki tájékonatást ismeri, tudja, hogy az épület teljes felújításban nem ľészesült, így
bármely szemrevételezéssel nem észlelhető épületh|bak|1avítása szfüségessé válhat.

Eladó nem szavatol azingat|anoknak a tulajdoni lapon felttintetett térmértékéért.

I2,) Eladó kijelenti, hogy az ingatlan peľ-, igénymęntęs.

13.) EIadó avéte|ár teljes megfizetését követő 5 napon belül köteles azingatlanok birtokát
vevőre átruházni. Vevő ettől az iđőponttól kezdődően viseli azoknak terheit, szedi
hasznait és ebben az íďopontban száI| át a kaľveszély viselése is. Felek megállapodnak
abban, hogy a birtokátruházásről jegyzőkönyvet vesznek fel' amelyben rogzítik a
lakóingatlanokban felszerelt valamennyi kĺjzműmérő á|Iását, amely méľőállásig
valamennyi rezsi-, és kĺizműköItséget az Eladó viseli, míg ezen időponttól és
méľőállásoktól kezdődően a hivatkozott rezsi-, és közmfüöltségeket Yevő lartozik
viselni. Vevő a biľtok átruházást kcivető hónap első napjátő| ťlzeti az ingatlan fenntartási
kĺiltségeit.

14.) Eladĺó kijelenti, hogy az ingatlanokkal kapcsolatban kozuzemi díjhrtozása nincs.
Tekintettel aľra, hogy Eladó erre vonatkozőan igazo|ást Vevőnek nem mutatott be,
amennyiben az ađásvételi szetződés aláírásanak napját mege\őző időszakľa vonatkozó
tartozást á|Iapítanak meg, annak megťĺzetésére Eladó kötelezettséget vállal. Eladĺó
kijelenti továbbá,hogy az ingatlanoknak bérlője nincs.

15.) Felek a Polgári Törvénykonyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárjelk mind Eladĺí, mind
V evő feltűnő értékar źnýalans ágon alapul ó e s etl e g e s me glźtmađás i j o g át.

16.) Vevő Magyaľoľszéęon bejegyzett gazdasági tfusaság, ezt Eladónak bemutatott és
eredetben átadott Cégkivonattal és Aláírás mintávallA|áirási címpéldánnyal igazolta.
Vevő jelen okiľat a|áirásával kijelenti, hogy a Nemzeti Vagyorľól szóló töľvéĺy a|apján
átláthatőszervezetlingatlanszeruésiképességenincskor|átozva.

17.) Yevő tulajdonjoganak bejegyzését a Budapest Fővaľos Kormányhivatalának
Földhivatalánál EIadĺó kérelmezi, amelynek költségét Vevő fizeti meg.

18.) Yevő tudomásul veszi, hogy a megszetzett vagyon után vagyonáttahźzźsi illetéket kell
ťĺzetnie.

I9.) 2012. január 1. napjától a 11612008. (VI. 30.) Korm. Rendelet 1. $ (3) b. pontja a|apjźln
Eladĺó köteles energetikai tanúsítváný készíteni és azt Yevő Észére źttadĺi. E|ađő az
energetikai tanúsítváný az ađásvételi szęrzódésig készítteti el, amelynek átvételét Vevő
az adásvéte|i szerződés alźirásźxal ismeri el.

20.) Vevő a szeruőđés megktltésével kapcsolatos eljaľási költségek cimén az I.670,-
FtlszeméIy ĺÜs eljarĺsi díjat, az5.500,- Ft + Afa eljaľási díj összeget és a 2*6.600,-
Ftliĺgatlan ftildhivatali eljárási illetéket a szeruőďés a|áírását mege|őzően megfizetett.
Vevő kéri, az errőI sző|ő szźm|átrészére megküldeni.

2I.) EIjárő tigyvéd tájékoztatja Feleket, hogy a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséľől és megakadályozásfuő| szőIő 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezései
szerint azonosítási kötelezettség teľheli Felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik,
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hogy adata1k a szęrzodésben helyesen keľültek rogzítésre az áItaluk bemutatott
személyi azonosító okmányok alapján.

Felek jelen szerzőďés alźlitásával feltétlen és visszavonhatatIan hozzájáru|ásukat adjak

a\lhoz, hogy eljáľó iigyvéd okirataikľól fénymásolatot készítsen, és azokban rögzitett
adataikat a szerzőďéssel együtt kezelje.

22) Felek tudomásul veszik e|járő ügyvéd tájékoztattsát, amely szerint adatalkat az
információs onĺendelkezési jogľó| és az információs szabadságról szóló 20II. évi CXII.
törvény rendelkezései szerint kizźrőIag je|en szeruődéshez kapcsolódó megbizźs, illetve
a jogszabá|yokban meghatźltozott kĺjtelezettsége teljesítése éľdekében kezelheti.

Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus
ťĺnanszítozása megelőzéséről és megakadályozástĺľőI szóló 2007. évi Cxxxu.
törvénybe.

23.) Je|en szerződésben nem szabttlyozott kérdésekben a Ptk. adásvételľe vonatkozó, illetve
az ide vonatkozó jogszabályok jelen szeruóđés aláírásának napjźn hatályos

rendelkezé sei az iľányadók.

24) Felek meghatalmazzák ... budapesti (... .... sz. alatti) ügyvédet, hogy őket
jelen jogügylet kapcsán a ftldhivatali eljáľás során az LJgyvédi törvényben írt teljes
jogkĺinel képviselje.

Felek a fenti okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt,

helyb enhag y őIag a|áírj ák.

Budapest Józsefuarosi onkormanyzat
eladó nevében eljáró

Józs e fu aľo s i o -.u:,,\Zyži Ko zp ont Zrt.
vevo

.....) ügyvéd készítettem ésA jelen okiratot
ellenjegyzem.

Kelt: Budapest, ...'..... év

okiľatkészítő ügyvéd
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12. sztlmu melléklet

osszefoglaló a benyújtandó aján|at formai és tartalmi kiivetelményeiről

Az ajánlatot a táľsaság képviselője minden oldalon kézjegyével köteles ellátni.
Az aj źtn|atnak fo lyamato s s orszám o zás s al kel l rendelk ezĺie.
A borítékon nem szeľepelhet a benýjtóra vonatkozó jelzés.
Az aján|atot két példányban, külĺjn Ieztlrt boľítékban kell benyújtani, az egyik példrányon
feltüntetve az,,EređetípéIďźtĺy,,, a másikon a,,Másolati példány'' szöveget.
A borítékon a kĺjvetkező szoveget kell és lehet feltÍintetni: ,,Budapest VI[., Tömő u. 16. szám
alatti lakások és nem lakás céljáľa szo|gáIő helyiségek elidegenítése''
Az ajźn|atot séľtetlen boľítékban kell benyújtani, séľült, felnyitott borítékot a Lebonyolító nem
vesz át.
AhoI az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az eredeti igazolást kell csatolni az
ajánlathoz.
Az ajtn|ati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a követkęzőt ke|I beími: aján|ati
biztosíték
Az ajźnlattartalmát a következő sorrendben kell összefiĺzni:
1. Jelentkezési lap
2. Ajánlati összesítő
3. Eľedeti, 30 napnál nem ľégebbi cégkivonat
4. Eredeti a|áírźsi címpéldány
5. A Ptk. előírásai szerinti bízonyitő erejű meghata|mazás, amennyiben az aján|atot nem a

cég képviselője írja a|á
6. PáIyázati dokumentáció megvásáľlásáról szóló bevételipénztárbizonylatmásolata
7. Ajanlati biztosíték befizetéséró| sző|ő igazo|ás másolata
8. Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljarástő|, felszámolásról
9. Nyilatkozat a ptúyénati feltételek elfogadásárő|, szerződéskötésről, ingatlanszerzési

képe sségrő|, aj źn|ati kotottségrő 1

10. Nyilatkozat adó és adók módjaľabehajthatő koztartozásról; Kiíľóval szemben fennálló
tartoztstőI

11. NAV igazo|ása
|2. Helyi adő igazo|tls (beszerezhető: Budapest Józsefuaľosi onkormányzat Polgáľmesteri

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

Gazđá|kođási Központ ZÍt. 1083 Budapest, Losonci u. 2., és Budapest Józsefuarosi
onkormanyzatPo|gáĺmesteľi Hivata|aPénzugyi Ügyosĺtiy 1082 Budapest, Baross u.
63-67.II. em.)

14' Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságról
15. Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszźtm|aszámĺő|
I 6. Nyilatkozat átlrźúhatő szetvęzetőL
17 ' Az adásvéte|i szerzóđéssel kapcsolatos észľevételek, módosítási javaslatok
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