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Pá,,yázati felhívás mejfuz\ęję-'

A Budapest Fővaľos VIII. kerÍilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének
2612016. (II.04.) számu hatźĺrozata alapján nyilvános egyfordulós pźiyázatot hirdet a
tulajdonát képező Budapest VIII.' 36259/0l NI, 3625910l N4, 3625910l N5, 3625910l N7,
36259/0lNrj, 36259l0tAlrr, 362,59t01N12, 36259101Nr3, 3625gt0lN18, 3625910lNrg,
36259101N20, 36259/01N23, 36259101N24, 36259101N2.6, 36259t01N27, 36259/01N28,
36259/0/N29, 3625910lN30, 3625910/N31, 36259/0lN32 hľsz-ú lakások és nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek kizárőIag együttes elidegenítésére.

1. A páIyá zati Íe|hív ás kőzzététe|e

A pá|yázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési SzabáIyzat 11. pondában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatala
hirdetőtáblźi1źn, a Lebonyolító rigyfélfogadásra szo|gáIő helyiségében, a Jőzsefuáros című
helyi lapban' az onkormźnyzat és a Lebonyolító honlapján, továbbá az onkoľmányzat és a
Lebonyolítő számáta elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre ál1ó
intemetes hirdetési poľtálokon teszi kozzé.

A Kiíró jogosult a Versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélkiil
visszavonni, és erľől kĺltęles hirdetményt kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljárás
visszavonása esetén _ amennyiben a dokumentáciőt az ajánlattevő ellenéľték fejében kapta
meg _ a Kiíró köteles az ellenértéket visszaťtzetni. A pa|yazati dokumentáció ellenértékét a
Kiíró ezen kívĹil semmilyen más esetben nem fizeti vissza.

2. Apáůyálzati kiírás adataĺ

ApáIyázat kiíľĺíja:

A pá|y ánat leb onyolítój a :

Apáiyá.zat jellege:

Apályázat célja:

A páůyáuati dokumentáció rendelkezésľe
bocsátása:

Az ingat|an minimálÍs vételára:

Az aján|ati biztosíték łisszege:

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

Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
(1082 Budapest, Baross t. 63-67.)

nyilvános, egyforduló s pá|yázat

tulaj donj o g átnlházas (elidegenítés)

50.000,- Ft + Áfa

184.600.000,- Fr

46.920.000,- Ft. Az aján|ati biztosíték
befizetése csak Magyar Forintban
telj esíthető, értékpapin aI, bankgaranc ićw a|,

zá|ogIźtggyal nem helyettesíthető.

Az aján|ati biztosíték befizetésének mĺódja, átutalás, a Józsefuáľosi Gazdálkodási
számlaszámz Kcĺzpont Zrt. K&H Banknál vezetett

10403387-00028859-00000006 szttmu
szám|ájźra

^z 
ajánlati biztosíték

beérkezésének határideje:
befizetés 2016. februáľ 29. (hétfŕĺ) 24 őra. Az ajźnlati

Äz aján|atok leadásának határidej e :

biztosítéknak a meg|elĺĺlt hataľidőig a
bankszáml ára meg kell érkeznie.

2016. március 1. (kedd) 10.00 óra

A pá|yázattal kapcsolatban további Józsefuaľosi Gazdá|kodási Központ Zrt.



információ kérhető:

A pá|yázattal érintett ingatlanok
megtekinthetők:

Az aján|atok bontásának időpontj a:

Az aján|atok bontásának helye:

A pá|yánat eľedményét megállapÍtó
szervezet:

A pá|yázat elbíľálásának határideje, ós a
v árhatő eredményhiľdetés :

A pá|y ázati eljárás nyelve:

Elidegenítési lrodáj án

Tel.: 06-1-333.678111'22 vagy I23 mellék,
06-r-2r6-6961,

2016. februáľ 8. (hétfo) és 2016. februáľ 26.
(péntek) kozött előzetes időpont egyeztetés
a|apjtn. Időpont egyeztetése a Józsefuárosi
Gazdátkodási Központ Zrt. onkoľmányzati
Házkeze|ó Irodájan lehetséges 1084
Budapest, Tavaszmező u. 2., Tel.: 06-1-210-
4928,06-r-210-4929

2016. március 1. (kedd) 1005óra

Józsefuarosi Gazdálkodási Kozpont ZÍt..
1083 Budapest, Losoncíu.2.I. em. tźlrgya|ő.
Az ajful|attevők a páIyázatok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľos
onkormán y zat Képv is el o -te stül ete

2016. április 30.

magyar

3. A pályázatta| érintett ingatlanok:

A páIytnattal érintett lakások és nem lakás céljára szolgáIő helyiségek kiürítése megfortént, az

ingatlanokľa vonatkozóan nincs éľvényes bérleti, vagy haszĺá|ati szerződés, azok tiresen

kerülnek elidegenítésre, és a leendő tulajdonos tészére birtokbaadásra. Az ingatlanok részletes

bemutatás át a páIy źnati dokumentáci ó mel l ékl e tét kép ező értékb e c s lé s tarta|mazza.

A 2015. szeptember 15-én kelt, Grifton Pľoperty Kft. (Toronyi Ferenc ingatlanforgalmi
értékbecslő) á|ta| készített éľtékbecslés szerint az egyes önkormanyzati tlrlajdonú lakások és

értékének bol a kcjvetkezőhelvisé sek értékének atánv a az osszértékbol a kĺjvetkező :

he|yrajzi szám emeleťajtó
alapteľület

tulajdoni lap
szerint (m2)

forgalmi
értéka
teljes

érték%-
ában

36fs9l0lN1 fsz. I 35 4.09

362s9/0/N4 fsz.4. 29 3,24

36fs9l0lNs fsz. 5. 38 4,14

362s9/01N7 fsz.7. 52 4,96

36fs9l0lN10 I. em. I 53 6^70

36259l0lNrr I. em.f. 3ą 4.76

36259/0ĺNlf I. em.3. 67 7.35

36fs9l0lAlt3 I. em.4. a/ n 1n



36259l0lAlt8 L em.9. 34 /l 11

362s9l0lAt19 I. em. 10. 53 6.6s

362s9l0lAl20 II. em. 1 53 1,28

36f59l0lAl23 lI. em.4. 33 4,56

36259t0/A/f4 II. em. 5. 5Z 4.5'.7

362s9t0tA/26 II. em. 7. 53 6,92

36fs9l0/A127 II. em. 8. 59 8,fJ

36fs9l0/Alf8 II. em.9. a^
.)+ 4,37

362s9l0lAl29 II. em. l0/b. 25 3,45

362s9t0tAt30 II. em. 10/a. f] 3.s8

362s9l0lA/31 üzlethelvisés 60 6.70

36fs9/0/At32 raktár 39 0.03

Az elidegenítést Afa nem terheli, mivel a lakások és helyiségek elidegenítésére az
onkoľmányzat azÁfa koľbe nem jelentkezettbe.

Kiíľó felhívja a figyelmet, hogy

- a Nemzetí vagyollrő| sző|ő 20II. CXCVI törvény 14. $ (2) bekezdése a|apjtn a Magyar
Allamot minden elővásárlási jog jogosultat megelőzo elővásaľlási jog illeti meg. Az
elővásárlási jog gyakorlásáraaMagyat Allam tészéte fennálló hattriđő aze|óvástrlási jog
gyakorlásaľa felhívó értesítés postára adásanak napjátőL számítoÍt 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontźrgyak önkormányzatok tulajdonba adásćrő|
szóló |99I. évi XXXIII. tv. 39. $ (2) bekezdése a|apján a Budapest Fővaĺosi
onkoľman y zatnak elővásaľlási j o ga van.

- a tulajdonos Józsefuarosi onkormányzat a Corvin Zrt. javára szerződésen alapuló
elővásaľlási jogot alapitott' amely azingatlan-nyilvĺíntartásban bejegyzésre került.

Eladó aziĺgatlanokat a fent megjelölt elővásarlási jog jogosultak ilyen iľĺĺnyú nyilatkozatźnak
kézhezvételétől, vagy a teljes vétę|źr beérkezésétő| számitott 5 napon bęlül adja Vevő
biľtokába, attól fiiggően, hogy melyik töľténik meg később. Amennyiben az elővásárlásľa
jogosultak bármelyike élni kívan elővásaľlási jogával, úgy az adásvételi szerzóđés
elővásárlásra jogosult és eladó kĺjzött jön létre. Ez esetben a beťlzetett aján|ati biztosítékot
Eladó a nyilatkozatkézhezvételétől számított 15 napon belül visszauta|ja a Vevő részér. A
beťlzetett összeg után eladó kamatot és báľmely jogcímen igényelt költséget nemťlzet.

4. A páiy átzat cé|ja, tarta|ma

Az elidegenítésre kerülő lakások és nem lakás céljára szolgáIő helyiségek a Budapest Fővaľos
VIII. kerĺilet Józsefuaľosi onkormányzat kizárólagos tulajdonát képezík, elidegenítésĹikľe a
Nemzeti vagyonĺól szőIő 2011. évi CXCVI. tv., a Budapest Józsefuarosi onkoľmányzat
vagyonźtről és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásráľól szóló 6612012. (XII. 13.)
számu önkormányzati renđelet, valamint a Képviselő-testület 47l20I5. (II. I9.) szźmil
határ ozata (V eľs enyezteté s i szabá|y zat) vonatko zik.

Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő a vételźlĺat

- egyösszegben, készpénzben,vagy

- banki hitel felhasznéiástna|.



A nyertes pá|yaző koteles a pá|yázat" elbírálásáró| sző|ő értesítés kézhezvételét követő 15

munkanapon belül adásvételi szerzódést kotni.

Vevő a vételáľ

- egyösszegben történő megťrzetése esetén _ az ajánlati biztosíték összegével csĺjkkentett -
v éte|źtr at az adásv éte|i szeĺ ző dés me gkcité s éi g e l adó nak me gf i zetni,

- banki hiĺel felhasználása eseĹén, aZ adásvételi szeľződés ftiggőberr taľtással keľül
megkötésľe. A foglaló összegével cscjkkentett véteIár kiegyenlítésére vevőnek 90 nap á|I
rendelkezésére. Az eladó a tulajdonjog bejegyzéséľe vonatkoző hozzájőĺulását a teljes
vételaľ beérkezését követő 5 munkanapon beliil adja ki vevő részére.

Az ingatlan birtokbaadásának időpontja: aZ elővásárlási jog gyakorlásaľa vonatkozó
nyllatkozat kézhezvételétől, illetve a teljes véte|ár beérkezését ktjvető 5 munkanap, attól
függően, hogy melyik történik meg később.

Az ađásv éte|i szer zo dé s me gkĺité s ével kap c s o latb an fe lmerülő kö lts é gek :

- I.670,-Ftlszemé|y JÜB eljárási díj,

- 5.500,- Ft + Áfa eljáľási díj,

- 6.600,- Ftlíngatlan/ugylet ftildhivatali eljárási illeték (a földhivatali eljáľási díjat kétszer
kell megÍizetni, egyszet az ađásvéte|i eIőszeruődés, másodszor az adásvételi szerződés
benffitásakor).

A Kiíró felhívja apa|yázőkfigyelmét, hogy a véteIźratAfa nem terheli.

A Kiíľó kiköti továbbá, hogy

a) a nyeľtes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljáľás soron
következő hely ezettj év e| szer ző đé st kötni,

b) jogosult arra, hogy a versenyeztetési eljarást eredménýelennek nyilvánítsa,

c) sziikség esetén aZ ajĺĺnlattevőtől az ajánlat lényegét nem éľintő technikai-formai
kérdésekben írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajźnlattevo
ezzeI kapcsolatos írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eredményezheti a
versenyeztetési eljárásban tett ajźnlatźlban megfogalmazottfeltételek olyan megváItozását,
amely az értékelés során abeérkezett aján|atok sorrendjét módosítaĺlá.

d) a Ptk 6:74. $ (2) bekezdése alapján, a pá|yźnati felhívásban foglaltaknak megfelelő,
legkedvezőbb ajanlattevővel szemben is fenntaľtja a jogát. aľra, hogy ne kössön szerződést.

Az ajánJattevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíró

a) az ajźn|attételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, amit _ az
indok megjelölésével - a Kiírás közlésével megegyezo helyeken, az ęreďetí benyújtási
hatarido |ejźrta előtt legalább 5 nappal kĺiteles hirdetményben megjelentetni;

b) jogosult az ajźn|attételi felhívását az ajźtn7attéte|i hatĺáridő előtt visszavonni, de eĺĺ.ő| a
kiírás közlésével megegyező módon aZ ajźn|attételi hatáľidő |ejárta előtt köteles
hiľdetméný me gj elentetni,

c) a pá|yázati biztosítékot a kiírás visszavonása, az eljáľás eredménytelenségének
megáIlapítása esetén, illetve _ az ajánlatok elbíľáIását követően - a nem nyertes
aj áĺ|aÍtev ők r ész& e 1 5 munkanap on b e lü1 v isszaťĺzeti,

đ) az aján|ati biztosíték után kamatot nem ťlzet, kivéve, ha a vísszaťlzetési határidőt
elmulasztja,

e) a nyertes ajźnlattevo esetében a beťlzetett biztosítékot. az ajtln|attevo á|ta| ťtzetenđő
véteItnbabeszámitja,



Đ nem rlzeti vissza a nyertes által teljesített biztosítékot, ha a szerződés megkötése a
nyertesnek felróható vagy érdekkörében felmeĺült okból hiúsul meg. A vevőnek felróható
ok az is, ha a vételárat banki hitel felhaszná|ásáva| kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt
határidőben nem kapja meg' vagy az aťlzętési határidő napjának 24 őráig nem éľkezik
meg eladó bankszőłn|áj ár a.

5. Az ajánlat benyújtásának előfeltételei

Az aján|at benyújtásának elengedhetetlen feltétele az aján|ati biĺosíték határidőig tĺjľténő
befizetése.

A Kiíró az ajźnIati biztosítékot a páIyazati felhívás visszavonása, az e|jźĺrźĺs
eredménýelenségének megállapítása esetén, illetve _ az aján|atok elbírálását követően _ a
nem nyertes ajánlattevőkrészére kĺiteles 15 munkanapon belül visszafizetni.

A páIyázaton való részvétel további előfeltétele, hogy az Ąźn|attevő megismerje a pá|yázat
tárgyźń, az aján|attétel feltételeit _ vagyis a ptiyazati dokumentációt _ és azt magára ĺézve
kcĺtelezőnek tekintse.

A Nemzeti Vagyonĺól szóló 20II. évi CXCVI. törvény 11. $ (10) bekezdése a|apjźn, a
páIyázaton csak źt|áthatő szewezet vehet részt.

Az ajáĺ|at benyújtási hatźlriđő leteltét kĺivetően ajźtĺ|atot a Kiíró nem vesz át.

6. A pá-Jy álzaton tiirténő részvétel feltételei

Az ajźnlattevo részt vehet apá|ytzaton amennyiben:

a) az ajáĺ|ati biztosíték összeget határidőben megťrzeti' és az bęérkezik a Kiíró által
me gj elo lt b ankszźĺrláĺ a,

b) az aj ánlatok leadás anak h atáridej éi g az aj án|atát b enyuj tj a.

7. Az ajánlat tarta|mi ktĺvetelményei

Az aján|attevőnek:

a) az ajtln|atban kcjzĺjlnie kell a nevétlcégnevét, |akcímét/székhelyét, adőszźtnát,
adóazonosítő szźtmát, cég esetében cégszámát, képviselőjének nevét és elérhetőségét,
bankszámlaszámát, az elektronikus levelezési cimét, ha ilyennel renđelkezik.

b) az ajźlnlathoz csatolni keLI az ajánlati biztosíték befĺzetésér(5| szőIő visszavonhatat|arl
banki átuta|źst v agy a bankszámla kivonatot.

c) az ajánlatban nyilatkoznia keII arról, hogy vá|lalja a Pá,|yázati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leírt szerzodéskĺitési és egyéb feltételeket,

d) az ajźnlatban nyilatkoznia kell arĺól, hogy tá vonatkozőan a 20II. évi CVIII. tĺiľvény 56.

$ (1) és 57. $ (1) bekezdésben foglalt kizźrő köľülmények nem állnak fenn.

e) az ajtnlatban nyilatkoznia kell arról, hogy adó és adók módj áta behajthatő konartozźsa
nincs. E nyilatkozat me||é kell csatolnia a NAV igazo|ását arĺőI' hogy nem áll fenn
koztartozása.

Đ az aján|atban nyilatkozniake|| aľról, hogy Kiíróval szemben bérleti đíj tartozása nincs,
továbbá a Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.



g) az aján|atához csatolni kell a társaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a
társaság képviseletéľe jogosultak a|áírási címpéldányának eľedeti példányát vagy hiteles
másolatát.

h) az ajánlatban nyilatkoznia kel| arról, hogy nem áll végelszźlmolás alatt, ellene csőd-,
illetve felszámolási elj árás nincs folyamatban.

Đ az ajźn|atban nyilatkozruakę|| arról, hogy a Nemzeti vagyonĺól sző|ő 2011. évi CXCV.
toľvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint źńlrź.ŕhatő szervezetnekminősül.

Az ajánlattevőnek a pá|yźzati eljaĺás során benyújtott ajźn|atát, továbbá az ajáĺiat.
mellékleteként benyújtott valameĺmyi nyilatkozatát cégszerű aláíľással kell ellátnia. Cégszeru
a|áírts során a cég képviseletére jogosult szeméIy/személyek a társaság kézze\ vagy géppel
írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve a|á nevétlnevifüet önáIlóaďegyüttesen írjalírjak ala
a hiteles cégaláírtsi nyilatkozatuknak megfelelően.

A Lebonyolító ajánlott, tértivevényes levélben, hatáľidő kitűzésével felsző|íthatja az
ajánIattevőt az ajtn|attal kapcsolatos formai vagy taľtalmi hiányosságok pőt|ásźľa,
amennyiben a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat nem megfelelően, illetve nem teljes
körúen csatolta. Amerľryiben az ajénlattevő a felhívás kézhezvételét követően az abban
megjelölt hatáľidore alĺányt nem' vagy nem teljes könĺen pótolja, űgy ajźlnIata a hianypótlási
hatańďő elteltének napját követő naptól érvénytelennek minősül, és a pá|yźnat további
részében nem vehet ľészt.

A Lebonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokľól, a hiánypótlási
határiđorőI egyidejűleg, kozvetlenül, írásban kĺjteles tájékoztatĺi az ĺjsszes ajánlattevőt.

A hianypótlás nem terjedhet ki az aján|at módosításara.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajtln|attevo aján|ata éľvénýelennek
minőstil, amennyiben

a) az ajánlati biztosíték összege apá|yźzati kiírás 2. pontjábanmeghatźnozott hataridőn belül
nem kerül j őváirásra a Kiíró bankszźlm|áján,

b) nem jelĺilmeg vételárat.

Amennyiben ajánlattevő nem jelĺili meg a véte|fu megfizetésének módját, Kiíró úgy veszi,
hogy aŻ. az adásvételi szerzőđés megkötéséig egy ĺisszegben ťlzeti meg.

8. Az aján|at foľmai követelményei

Az ajánlattevőnek aján|atát egy eredeti és egy másolati példĺányban kell elkészítenie,
feltĹintetve az adott példányon az ,,Eredeti ajźln|at" és ,,Másolati ajźnlat'' megjelölést,
melyeket külĺjn - kiilĺjn sértetlen. lezáľt boľítékban kell benyújtania. A példanyok közcjtti
eltérés esetén az eredeti pétdány érvényes.

Az ajtnlat első oldalán kell elhelyezní amegfelelően kitöltött ,,Jelentkezési lapot'', a második
oldalon a kittĺltĺitt ,,Ajźnlati összesítőt'', kültĺnös tekintettel a megajánlott vételár és
megfizetési módjának megjelĺllésére. Ezt ktjvetően kell elhelyezni az ajźn|ati felhívás
mellékletét képezo értelemszeľíien kitöltött ĺyi|atkozatokat, vaIamint a7. pontban részIetezet1
valamennyi dokumentumot. Az ajánIattevőnek közölnie kell a benyújtó nevét, lakcímét
(székhelyét), ahová apáIyázati eredmény közlését kéri, továbbá azt abankszámlaszámot és a
bankszámlakeďvezményezettjének nevét illetve más azonosítóját, ahova az ajtn|ati biztosíték
(b ánatp énz) vi s szautal ás át kéri, amerrnyib en nem nyerte s e a p á|y ázatnak.

Az ajánlat és az iisszes melléklet minden oldalút - osszeťuzve,
dokumentálásával _ fo ly amato s s zúmo zds s aI ke ll e lldtni.

az oldalak számának



d)

e)

Az iratokat magya: nyelven, |ezárl, sértetlen borítékokban, szemé|yesen (nem postai úton)
kell benyújtani. A borítékĺa kizátőIag apá|yázattárgyát kell ráírni, az a|ábbiak szerint:

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

A Lebonyolítő \ezáratlan vagy sérĹilt borítékot nem veSZ át. Kiíľó minden, az ajźnlattételi
hatźtridon túl benyújtott aj ánlatot éľvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az ajtlnlattevő a pźt|yázati eljáľás báľmelyik szakaszában meghatalmazott utján
jár eI, a teljes bizoĺlyítő eľejű magánokiľatba foglalt meghatalmazás eredeti példĺĺnyát is
mellékelni kę|I az ajźn|athoz. A Polgári Peľľendtartás 196. $-a szerint a teljes bizonyítő ereju
magánokiratnak az a|ábbi feltételek valamelyikének kell me gfelelnie :

a) a kiállító az okiratot sajźúkezu|eg írta és alźĺírta;

b) két tanĺl az okiľaton alétírásáva| igazo\ja, hogy a kiállító a nem tita|a írt okiratot előffiik
írta a|á, vagy a|áírását előtttik sajćúkezu aláírź.sźnak ismerte eI; az okiľaton a tanúk
lakóhelyét (címét) is felkell tüntetni;

c) a kiállító aláirásavagy kézjegye az okiľaton közjegyzo által hitelesítve van;

a gazdá|kodő szervęzet áItaIizletí körében kiállított okiratot szabélyszerueĺa|ttírták;

ügyvéd (oglanácsos) az źitala készitett okirat szabáIyszerű ellenjegyzésével bizonyít1a,
hogy a kiállító a nem áItala íľt okiratot előtte irta a|á, vagy a|áirttsát előtte sajźt kezíi
aláírásźlnak ismerte 9l, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláirásáva| a|źitt
elektľonikus okirat tarta|maazugyvéd á|ta|készített elektronikus okiratéval megegyezik;

az elektronikus okiraton kiállítóia minősített elektľonikus aláírást helyezett el.

Az ajánIattevó gazdálkodó szervezet, a pá|yázati eljaľás során nevében ny1latkozatot a
cégjegyzékben feltüntetett képviseleti joggal rendelkező szemé|y, vagy e személy
meghatalmazoÍtjatehet.

9. Az ajánlat mĺódosítása

Az ajźn|attevő az ajźnlattéte|i határiđĺĺ |ejártáig módosíthatj a vagy visszavonhatja pźiyázati
aján|attú, az ajánlattétę|í hatariđo |ejártát kĺlvetően azonban a benýjtolt ajźn|atok nem
módosíthatók.

Az ajtn|ati kötöttség az ajźnlattételi határidolejárttnaknapjával kezdődik.

10. Ajánlati kiittittség

Az ajén|attevő legalább 60 napig terjedő ajánlati kötöttséget kĺjteles vźila|ni, arne|y az
ajánlattéte|i hatĺíridő |ejártanak napjáva| kezdődik. Az ajtnlattevő köteles nyilatkozni, hogy
amennyiben a Kiíľó az ajánlatok eredményének megá||apítástra vonatkozó hatźltid(5t
elhalasztotta, ugy váIla|ja az aján|ati kötöttség meghosszabbítását a pá|yźzat eredményének
megáIlapításaľavonatkozőhatźtridőelhalasztásánaknapjaiszámáva|megegyezően.

Az ď1ánlati kcit<ittség l.arta|mźtnak meghatétrozására a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
irányadóak, külĺĺnĺis tekintettel a 6 :64. $ -ľa és a hozzá füzott kommentáľra.

Az aján|at olyan megállapođást kezdeményező nyi|atkozatot jelent, amely a törvény alapján
lényegesnek tekintett szerződésęs elemeket tarta|mazza. s egyértelműen kitűnik belőle, hogy
az abban foglaltak ügyletkĺĺtési akaratot ttikĺĺiznek, tehát a nyl|atkoző - ajanJata elfogadása
esetén _ aztmasáranézve kĺjtelezőnek ismeri el.



Az aján|ati kotöttség azt jeIenti, hogy ha a másik fé| az adott időhatáron belül az ajánlatot
elfogadja, a szerzódés a töľvény rendelkezése folytán létrejön. Az ajánlat megtételével tehát
fuggő helyzet alakul ki, amely az ajánlatí kĺitĺĺttség leteltével ér véget.

Amennyiben az ajánlattevő az ajánIati kötottségének ideje a|att aján|atát visszavonja, a
b eťlzetett aj źnlati bi zto sítékot e lve szti.

A Kiíró aZ ajtlnlati biztosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, aZ eljĺĺrás
eľedménýelenségének megállapítása esetén, illetve - az aján|atok elbírását követően _ a nem
nyertes ajanlattevők részére köteles 15 munkanapon belül visszufizetni. ĺ\ Kiíró az ajĺínlati
biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve,haavisszaťtzetési határidőt elmulasztja.

1 1. A pá|y ázatok bontása

A páIyázati ajanlatokat tartalmaző zárt borítékok felbontását a Lebonyolító végzí a pźiyázati
felhívásban megjelĺilt időpontban. Az ajánlatok felbontásán, a Lebonyolító képviselőjén kívtil
az ajźtnlattevők, illetve meghatalmazottja1k lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot
m e gfelelő en ( s zemély i igazo|v tny, me ghatalmazás) i gazo lni kell.

Az aján|attevők a bontás időpontjáľól külon éľtesítést nem kapnak. Az ajźln|atok felbontásán
j el en l évők j el enl étfü igazo|ásár a j e lenléti ív et íĺĺlak aIá.

Az ajánlatok felbontásakor a Lebonyolító ismeľteti aZ ajánlattevők nevét, lakóhelyét
(székhelyét), az á|tahlk felkínált véte|ár aján|atot, avéte|áĺ megfizetésének módját.

AzajźnlaÍtevó afenti adatok ismeľtetését nem tilthatja meg'

A Lebonyo|ítő az ajĺĺnlatok felbontásárő|, az ajánlatok ismertetett tarta|mźlrőI jegyzőkönyvet
készít, amelyet az ď1án|attevőknek erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megkiild. A
jegyzokonyvet a Lebonyolító képviselője és a jegyzőkĺinywezető irja aIá, és a bontáson
megj elent ajźn|attev ők közül kij elĺĺltek, pedig aláírásukkal hitelesítik.

12. A pá|y ánat érvénytelenségeinek esetei

A Lebonyolítő az ajanlatok bírálatakor megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénýelenek, és ez
alapján tesz javaslatot a Kiíľónak az aján|atok érvénýelenségének megá||apítására. A Kiíró
érvénýelennek nyilvánítja az aján|atot, ha

Đ ań. a kiírásban meghattlrozott, illetve szabá|yszeľúen meghosszabbított ajánlattéte|i
hatźridő után nffitották be.

b) ań' o|yan ajźnlattevő nyújtotta be, aki az onkormtnyzattal szembeni, korábbi fizętési
kcitelezettségét (helyi adó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette.

c) az ajźn|aÍtevő a biztosítékot nem, vagy nem az e|őírtaknak megfelelően bocsátotta
rendelkezésre.

d) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem, vagy nem az ę|oírásnak megfelelően
csatolta, ideértve, ha az ajźn|attevő nem csatolta arrő| szóló nyilatkozatát, hogy nincs
koztartoztsa (adő-, vám-, táľsadalombiztosítási jáľulék és egyéb, az źi|arnhźztaľtás más
alrendszereivel szemben fennálló ťtzetési kötelezettsé ge),

e) az ajźnlat nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az aján|altevő nem
tett a kiírásban foglaltaknak megfelelő ď1án|atot,

Đ az aján|attevő valótlan adatotktjzölt.

g) az ajánlattevő a hianypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes k<jrűen tett
eleset.



h) olyan aján|at éĺkezett, amely a meghatározott Íizetési feltételektől eltérő ajánlatot
tartalmaz.

Az eljtrás további szakasztlban nem vehet részt az, aki a)-c) pontokban foglaltak szerint
érvénýelen p á|y ázati aj ánlatot tett.

13. A pá|yázati ajánlatok elbíľálása, az elbíráIrás szempontjai

A páIyázati ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül el kell bíľálni. A pá|yázat
eredményének megállapitásétra vonatkozó határidő egy alkalommal meghosszabbíthatő. Az iú
határidóróL illetve annak függvényében az ajariati kötöttség ídőtartamtnak
meghosszabbítáSáról a Lebonyolító köteles ajánlott levélben tájékoztatni az összes pá|yazőt.

A LebonyolíÍő a pá|yázati felhívásban meghatározotĺértékelési szempontok a\apjánbirá|ja e|
és rangsoro|ja az érvényes ptůyázati ajánlatokat, szfüség szerint szakértők bevonásával.
Az e|bírá.Jás fő szempontja:

. az ajánlott véte|ár összege.
A Kiíró apáIyázati felhívásban igényelt iratokon és adatokon tulmenően is jogosult
megvizsgźl|ni az ajáĺ|attevők alkalmasságát a szerzódés teljesítésére, és ennek sorĺán a csatoIt
dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíró szfüség esetén az ajánlattevőtől az ajźn|at lényegét nem éľintő technikai-formai
kéľdésekben, írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajáĺIattevó
pá|yáző ezzel kapcsolatos íľásbeli vá|asza semmilyen formában nem eľedményezheti az
ajtln|atában megfogalmazott fe|tételek olyan megvá|tozását, amely a pá|yźzat során a
beétkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíró a felvilágosítás kéréséről, és annak
tarta|mfuő| haladéktalanul íľásban éľtesíti a többi ajźln|attevőt'

A páůyázat nyertese az, aki a páIytzati felhívásban rogzített feltételek teljesítése mellett a
véte|ár cisszegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételána több
ajartlat is érkezik a pźllyźzat lebonyolítój a az azonos ajánlattevőket behívja és az adđigi
legmagasabb véte|árat megajánló ajanlattevőknek lehetőségük' van a véte|áĺra licit
foľmájában újabb Ąźnlatot, aján|atokat tenni. Az induló vételźlt a beérkezett legmagasabb
vételár ajźn|at, a licitlépcső 10.000,- Ft, azazTízezer forint, negatív licit nem lehetséges. A
licit nyeľtese a4 az ajźn|attevő, aki a legmagasabb ĺisszeget ajánlja.

A versenýárgyalásról jegyzőkonw készül, amelyet a Lebonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzőkĺinyvvezető, a lebonyolító jogi képviselóje és az ajźn|attevők jelen lévő képviselői
ímakaIá.

A Lebonyolító az ajĺánlatok értékeléséről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: értékelési
j e gy zőkonyv) készít, amely tarta|mazza:

a) a pá|y ázati elj ĺíľás rövid ismeľtetését, a b eérkezett Ą źnlatok szźmát,

b) a beérkezętí ajánlatok ľĺlvid értékelését,

c) a legjobb ajźlnlaÍra vonatkozó javaslat indokait,

d) az e||enérték (vételár) meghatáľoztstnak szempontjait (ideéľťve a véte|árat befolyásoló
kötelezettségvállal ásokat),

e) a kikotĺltt biztosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ a dcintések indokát,

g) a ptiyźzati eljárás eľedményének tjsszefoglaló értékelését, az elso két helyľe javasolt
pá|ytnő megjelölését,ha erre mód van,

h) abíráIatbanközľemfüĺjdők által fontosnak tartott körülményeket, tényeket.



14. osszeférhetetlenség

A pá|yázati eljáľás során ĺjsszeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a páIyázatok
ęIbiráIásźtban olyan természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki
maga is aj ĺínlattev ó' v agy

a) aĺrrrak közeli |lozzátallozója (Ptk. 8:1. $ (1) 1. porrt)'

b) annak munkaviszony alapjan felettese, vagy alkalmazottja,

c) arľrak más szeruődéses jogviszony keretében foglalkoztatőja, vagy foglalkoztatottja,

d) ha bármely oknál fogva nem váľható el tőle azĺjgy elfogulatlan megítélése.

15. A pállyánati eljárás éľvénytelenségének és eredménytelenségének esetei

Éľvénýelen apáIyázati eljárás, ha

a) apá|ytĺzat elbíľálásakor az osszefeľhetetlenségi szabályokat megsértették,

b) valamelyik ajánlattęvő az eljárás tisńastryát vagy a többi ajĺínlattevő érdekeit súlyosan
sértő cselekményt kcivet el.

A kiíľó eredménýelennek nyilvaníthatj a az e|jćlttlst,ha

Đ nem éľkezettajáĺIat,
b) kizárőIag éľvénytelen ajánIatok érkeztek,
c) az egyikaján|attevo sem tett aptiyźzati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot,
d) a kiíró aze|jáĺás érvénytelenítéséről döntött.
Eredménýelen eljarás esetén a kiíľó d<jnt a további vagyonügyleti eljárásľól.

16. Eredményhiľdetés, szerződéskiités
Apá|ytzat eredményéről a Kiíró legkésőbb 2016. ápľilis 30-ig d<int, amelyľőlLebonyolító 15

napon beltil valamennyi ajźn|attevot írásban éľtesíti.
Kiíró a páIyazat nyertesével a jelen dokumentáciő 4. pontjában meghattĺrozottak szeľint

adásvételi szerzodést köt.

A nyertes pá|yáző visszalépése esetén az elađő jogosult a pá|yázati eljárás soron kcivetkezo

helyezettjével adásvételi e|ószerződést kötni, amennyiben a pá|yázat eľedményének

megtt|Iapitásakoľamásodikleg jobbajźnlatmeghatározásrakerült.

A nyeľtes ajźnlattevő esetében abeťlzetett biaosíték az ajźn|attevó áItaIťĺzetenďó véte|ár
tisszegébe beszámításra kerül, azonbanha a szerzodés megkötése az ajźnIattevőnek felróható,
vagy érdekkcjľében felmertilt más okból hiúsul meg, aján|attevő abiztosítékot elveszti. Az
elvesztett biĺosíték a Kiírót illeti mes.

17 . Egy éb rendelkezések

Az ingat|aĺĺ megtekinthető aKiírźls 2. pontjában megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt
két nappal a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. oĺlkormtnyzati Házkezelrő Iľodájának
munkatarsával telefonos egyeztetés szükséges a következő telefonszámokon: 06 | 210-4928,
210-4929 , 210-4930 , 2T0-47 66.

Az ajtnlattevo az ajánlatok felbontásáig köteles titokban l.artani az ajánlatáĺak tarta|mźLt'

tovttbbá a Kiíró áIta| a részletes dokumentációban vagy bźlrmely módon rendelkezéséľe
bocsátott minden téný, információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, arrőI tájékoztatást
harmadik személynek nem adhat. Ez a tilalom nem terjed ki a finanszíroző bankkal és

konzorciális ajanlat esetén a tésztvevőkkel való kapcsolattartásľa. Ha az ajánlaÍIevő vagy az



éľdekkĺjľében ál1ó más szemé|y a pá|yázat titkosságát megsértette, a Kiíró az ajánlattú"
éľvénýelenĺek nyilvánítj a'

A Lebonyo|itő az ajánlatok tarta|mźú a pźiyázat |ezárásáig titkosan keze|i' tartalmukľól
felvilágosítást sem kívülállóknak, sem apáIytzaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíľó az ajánlatokatkizźlróIag elbíráIásľa használhatja fel, más célú felhaszná|źls esetén az
ajánlattevővel külĺjn meg kell anól állapodnia.

A Kiíľó a pá|yázati e|járás során készített jegyzőkönyveket, dokumęntumokat kötęlęs 5 évig
megőrizni, továbbá ilyen jellegu e||enórzés esetén az eIlenőtzést végző szeÍv, személyek
rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabźt|yozott kérdésekben a Budapest Főváľos VIII. kerĹilet
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testtilętének 47l2OI5. GI. 19.) szárrľu hatátozata,
valamint a v onatkozó egyéb j o gszabályok rendelkezé sei az iranyadóak.

Budapest, 2016.
Józsefvarosi Önkoľmányzat

nevében eIjárő Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.
Kovács ottó vagyongazdáIkodási igazgató sk.

Męllékletek:
l. számu melléklet:
2. számu męlléklet:
3. számumelléklet:
4. szélmil melléklet:

5. számí melléklet:

6. szźlmímelléklet:
7, számu melléklet:
8. szźlmís' melléklet:
9. számu melléklet:

l0. számumelléklet:
11. szárÍĺmelléklet:
|2. szźmumelléklet:

13. számumelléklet:

Jelentkezési lap
Ajźn|atí összesítő
Nyilatkozat Végelszámolásról, csődeljaľásról, felszámolásról
Nyilatkozat a pá|yźnati feltételek elfogadásaľő|, szerződéskötésrőI,
ingatlanszeľzési képességľől, ajźn|ati kötcittségről
Nyilatkozat adó és adók módj fua behajthatő koztartozástőI; Kiíróval
szemben fennálló 1'artozásrőI
Nyilatkozat pénzngyí alkalmasságról
Nyilatkozat akézbesítés helyéről és a bankszám|aszámrő|
Nyilatkozat at|tfthatő szerv ezetr őI
Nyilatkozat a pźiyźzaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről'
źiIap otáĺak me gi sm eľé sérő 1

Adásvételi szerzőđés terv ezet tulajdonjog fenntartással (egyösszegű)
Adásvételi szerzódés terv ezet tulaj donj og fenntaľtással (banki hiteles)
osszefoglaló a benffitandó ajánlat formai és tartalmi
k<jvetelményeiľől
Ertékbecs1és



Társaság neve, cégformája.

SzékheIye:

Postacíme:

Te|efonszáma:

Fax száma:

E-maĺlcíme:

Statisztikai számjel:

Cég nyiIvántartási száma:

Adiszáma:

Szám|avezető bankjának neve:

BankszámIa-száma:

Képvise|ójének neve, beosztása:

Meghatalmazott nevel:

TeIefonszáma:

Fax száma:

E-maiIcíme:

1. számú me||ék|et
Budapest Vl|l., Tömő u. 16' szám alatti lakások és helyiségek e|idegenítése

Jelentkezési lap

Budapest,

pá|yázi a|áírása/cégszerű a|á ĺrás

1 MeohataImazott esetén



2. számú me||é|et

Budapest V|ll., Tömő u. 16. szám alatti lakások és helyiségek e|idegenítése

AJÁNLATI összesĺrŐ

A|u|írott... (név/társaság neve) a
Budapest V|l|., Tömä 

". 
łó. 

";ä; 
äi"tli iäü""t ä" l'áiyi"ägák elidegenítése tárgyban kiírt

pá|yázatra aján|atomat az a|ábbiakban fog|a|om ossze:

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

A vételár megfizetésének módja:

Budapest,

pá|yázó a|áírása/cég szeríj a|áírás



3. számÚ me|lék|et

Budapest Vl|l., Tömő u. í6. szám alatti lakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT
végelszámolás ról, csődeljárásról, felszámolásró!

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

. Vége|számolás a|att *á||/nem 
á||

r e||en csode|járás fo|yamatban *van/nincs

. e||en fe|számo|ási e|járás fo|yamatban *van/nincs.

Budapest,

pá|yázi a|áírása/cégszerű a|áírás

A *-gaI megje|ö|t részné| a megfe|e|ő szöveg a|áhúzandi.



4. számú me||éklet

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

NYILATKOZAT
apá|yázati feltételek elfogadásáró|,szerződéskötésrő|, lngat|anszerzési képességrő|, ajánlati

kötöttségről

A|u|írott... ... (név/társaság

neve) kije|entem, hogy a pá|yázat tárgyát rész|etesen megismertem, az Ąán|attéte| fe|téte|eit, a

pá|yázati kiĺrást magamra nézve köte|ezoen elfogadom.

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

Kije|entem, hogy a pá|yázaÍi felhívásban fog|alt g0 napos aján|ati kotöttséget vá||a|om.

Budapest,

pá|yázo a|áírásal cégszerĹĺ a|á írás



5. számú mel|ék|et

Budapest Vlll., Tömő u' í 6. szám a|atti lakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT
kiíróval szemben fennálló tartozásró!

A|ulírott (név) mint a

(társaság neve) vezeto tisztségviseIóje

kijelentem, hogy az ajánlattevonek,

- KiírivaI szemben tańozása (he|yi ado' bérletidíj stb) * van/ nincs;
- Kiíróva| szemben szerződésben vá||a|t és nem te|jesített kote|ezettsége * van/ nincs.

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

Budapest,

pá|y ázo a|áírásaĺ cégszerĹi aĺá írás

A *-gaĺjelö|t résznél a megfeĺe|o szoveg a|áh(lzandi.

1

2.



6. számÚ mel|ék|et

Budapest V|ll., Tömő u. 16. szám alatti lakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT
pénzügyi aIka!masság ľól

A|u|írott (név) mint a

-u"""*' ;,; ;,;u,^,^u,;;n*; ;.;"; '"n".,"..liij::.'."-T:"],'J::::: 
-[.ľ:ffi-::

szÜkséges anyagi eszközok rende|kezésemre á||nak.

A szám|avezetó bankná| az e|mÚ|t í évben sorban á||ás nem vo|t, amelyeket az a|ábbi okiratokka|
igazolok:

1

2.

Budapest,

pá|yäzó aláírása/cégszerĹi a|áĺrás



7. számú me||ék|et

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

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyérő| és bankszámlaszámró|

Alu|írott ........ |névl mint a .... (társaeág neve)
vezető tisztségvise|Óje kérem' hogy a Pá|yázatta| kapcso|atos mindennemű nyi|atkozatot, fe|hívást,
éńesítést, vagy más információt, va|amint a Pá|yázaÍtal kapcso|atos esetleges jogvitában minden
értesítést, idézést ós bírósági határozatot, stb. az a|ábbi címre kérem postázni:

Címzett:'..

Cím:...

Amennyiben az á|ta|am a fentiekben megjeĺo|t címzett a fenti címen az iratot nem veszi át, ennek
kovetkezményeit a gazdasági társaság vá||alja' Tudomásul Veszem, hogy amennyiben a címzett a
fenti címen az éńesítést nem veszi át, az értesítés a postára adást követő 5. munkanapon
kézbesítettnek minősÜ |.

A pá|yázati fe|hívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásár|ására fordított osszeget
ké re m az a|ábbi ba n kszá m I a számr a vi ssza uta l n i :

Bankszám|avezeto pénzintézet:... ... ...

Bankszám|aszám:

BankszámlávaI rendeIkezn i jogosu|t:
(név, |akcím vagy szekhe|y)

Budapest,

pá|yáző a|áírása/cégszerĹj a|áírás



8. számú me|lék|et

Budapest Vll|., Tömő u. ,|6. szám alatti lakások és helyiségek elidegenĺtése

NYILATKOZAT
i

:

i A|u|írott kijelentem, hogy cégÜnk a nemzeti vagyonro| sző|o 2011. évi CXCV|. torvény 3 s (1) bek. 1.i pontja szerinti

a. ) át|átható szervezetnek minősti|.

b.) nem minősü| át|áthati szervezetnek.

. (a megfelelő szoveg aláhÚzandó)

A je|en nyi|atkozatomat a szervezet vezetőjeként bÜntetojogi feĺe|ősségem teljes tudatában teszem.

Budapest,

pá|y ázi a|áírásaĺ cégszerű a|á írás



9. számú mel|ék|et

Budapest V|ll., Ttimő u. í6. szám a|atti lakások és heIyiségek elidegenĺtése

NYILATKOZAT
a pá|yázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának megismeréséről

A|u|írott a pá|yázaÍon meghirdetett Budapest V|l|., Tömő u. 16. szám a|atti í8 db takást és 2 db nem
lakás céljára szolgáló helyiséget e|ozetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az á|lapotát és
a rra vonatkozó m űsza ki tájékoztatást meg ismertem.

Budapest,

pá|y ázi a|áírása/cégszerĹi a|áírás



,l0. számÚ me||ék|et

TERVEZET
Adásvételi szerződés függőben tańással

(egyösszeg ű fizetésse|)

ame|y |étrejÖtt egyrészroI Budapest Főváros VlIl. kerü|et Józsefvárosi önkormányzat (székhe|ye:
1082 Budapest, Baross u. 63-67., adoszáma: 15735715-2-42' KSH.száma' 15735715-8411-321-01.
képvise|i: dr. Kocsis Máté po|gármester) képviseletében e|jári Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zń.
(1082 Budapest, Baross u. 63-67., adoszám: 25292499-242, cég1egyzékszám:01-1o-o48457, KSH-
szám: 25292499-6832-114-01, képvise|i: ... igazgató), mint eladó
másrészrő|: ...... (székhe|ye: ........; adoszáma: 21446823-243; cégjegyzék száma: .....; KSH
száma: '''..; képviseletében eljárni jogosult: ...... vezető tisztségviselő, szü|etett..'. (szü|etési
he|ye és ideje: ........; anyja neve: ......; szemé|yazonosító igazo|vány száma: ......; |akcímet igazo|i
hatósági igazo|vány száma: ''..; áĺ|ando lakcíme: ......; a képviselet módja: öná|!ó), mint vevő kozött
az a|ábbiak szerint:

1.) Eladó tu|ajdonát képezi 1/1 tulajdoniarányban a BudapestVlll. kerület,

a.) 36259/0IN1 he|yrď1zi számma|je|zett, természetben a Budapest Vll|., Tömő u. í6. fsz. í.
szám a|att ta|á|ható, 35 m. a|apteruletű, 1 szobás |akás, a közÖs tulajdonbóĺ 270110000
tu|ajdon i i||etoséggel.

b.) 36259/0IN4 he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vll|., Tömő u. í6. fsz. 4.
szám a|att ta|áĺható, 29 m. a|apterületű, 1 szobás |akás, a közös tuĺajdonbó| 224|1OOOO
tu|ajdoni i||etőségge|'

c.) 36259/0lN5 he|yrĄzi számmaljelzett, természetben a Budapest V!|!., Tömő u. 16. fsz. 5.
szám a|att ta|á|ható, 38 m" alapterÜ|etĹi, 1 + fé| szobás lakás, a kozos tu|ajdonbó| 293/10000
tu |ajdoni i||etőségge|.

d.) 36259/0lN7 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest V|ll., Tömő u. í6. fsz. 7.
szám a|att ta|á|hati, 52 m. a|apterü|etĹĺ, 2 szobás |akás, a közos tulajdonbi| 402110000
tu|ajdoni i||etőségge|.

e.) 36259/0/A/í0 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vl!l., Tömő u. ĺ6. í. em.í. szám a|att talá|ható, 53 m. a|apterÜ|etű 1 + fé| szobás |akás, a kÖzos tu|ajdonbó|
4041 10000 tuIajdon i i||etőségge|.

f.) 3625910lN11 he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vtlt., Tömő u. ĺ6. 1. em.
2. szám alatt ta|á|hato, 34 m. a|apterü|etű ,ĺ szobás lakás, a kozös tulajdonbó| 262t1oooo
tu |ajdoni i||etóségge|.

g.) 36259/0lN12 he|yrĄzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vll|., Tömő u. í6. í. em.
3. szám a|att ta|á|ható, 67 m" a|apterÜ|etíj 2 + fé| szobás |akás, a kÖzos tu|ajdonból
51 5/1 0000 tu|ajdoni i||etőségge|'

h') 36259/0/A/í3 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest V|ll., Tömő u. 16. í. em.
4. szám a|att talá|hati, 32 m. alapterü|etű 1 szobás |akás, a kozös tu|ajdonbi| 247ĺ10000
tu|ajdoni i ||etőségge|.

i') 3625910IN18 he|yĘzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vl!l., Tömő u. í6. í. em.
9. szám alatt ta|álhati, 34 m. a|apterületű .ĺ szobás |akás, a kozos tu|ajdonbóĺ 263/1oooo
tu|ajdoni i||etőségge|.

j.) 3625910lN,|9 helyrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest V|ll., Tömő u. í6. í. em.
í0. szám a|att ta|á|ható, 53 m" a|apterületĹĺ 2 szobás |akás, a közos tu|ajdonbil406/10000
tu|ajdonĺ i||etőség ge|'

k.) 36259/0lN20 he|yrajzi számma|jelzett, természetben a Budapest V||l., Tömő u. 16. 2. em.
1. szám a|att talá|ható, 53 m. alapterÜ|etű 1 + fé| szobás |akás, a közos tu|ajdonbi|
405/1 0000 tu|ajdoni ilĺetoségge|.



l.) 3625910lN23 helyrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. 16. 2. em.
4. szám a|att ta|álható, 33 m. a|apterÜ|etű, 1 szobás Iakás, a kozts tu|ajdonbó| 253/10000
tuIajdoni i||etosségge|.

m.) 36259/0lN24 he|yrajzi számmal je|zett, természetben a Budapest V|ll', Tömő u' í6. 2. em.
5. szám a|att találhato,32 m. a|apterÜ|etű 1 szobás |akás, a kozos tulajdonbo| 247l10000
tu|ajdoni i||etoségge|.

n') 36259/0lN26 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. í6. 2. em.
7. szám alatt ta|á|ható, 53 m. a|apterÜletű 2 szobás |akás, a közos tu|ajdonbó| 410/10000
tuIajdoni iIletőségge|.

o.) 36259/0lN27 he|yrď1zi számma|je|zett, természetben a Budapest Vl||.' Tömő u. 16. 2. em.
8. szám a|att ta|á|ható, 59 m. a|apterÜ|etu 2 szobás |akás, a kÖzös tu|ajdonbo| 456/10000
tu|ajdoni ĺ||etoségge|'

p.) 36259/0lN28 he|yrĄzi számmaljelzett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. í6. 2. em.
9. szám a|att ta|á|ható, 34 m. alapteril|etű 1 szobás lakás, a közös tulajdonból 263/10000
tu|ajdoni i||etoséggel.

q.) 36259/0IN29 he|yrĄzi számma|je|zgtt, természetben a Budapest Vlll.' Tömő u. í6. 2. em.
ío/b. szám a|att tálalnato, 25. m2 a|apterületű í szobás lakás, a kozts tu|ajdonbó|
1 91 /1 0000 tu|ajdoni i||etőségge|.

r.) 36259/0/A/30 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll.' Tömő u. í6. 2. em.
1ola. szám aĺatt ta|á|hatő, 27 m. a|apterÜletĹĺ 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó| 204110000
tu|ajdoni i||etőségge|.

s.) 36259/0/A/3í he|yrajzi számma|jelzett, természetben a Budapest V!l|., Tömő u. 16. szám
a|att ta|á|ható, 60 m. a|apterÜ|etű üzlethelyiség, a kozös tu|ajdonbi| 464fi0000 tu|ajdoni
i||etőségge|.

t.) 36259/0/A/32 he|yrĄzi számmaljelzett' természetben a Budapest VIll.' Tömő u. 16. szám
a|att ta|á|ható, 39 m. a|apterÜ|etú raktár, a közos tulajdonbol 118/10000 tu|ajdoni
iIletőségge|.

A nemzeti vagyonró| szo|ó 2011. évi CXCVI. Torvény 14. s (2) bekezdése alapján a Magyar
Á||amnak _ minden más jogosuĺtat megeIőzo _, az 1991. évi XXX|l|. tV. 39. $ (2) bekezdése
a|apján pedig a Budapest Fóvárosi onkormányzatnak e|idegenítés esetén e|ővásár|ásijoga van.

Az egyes áĺ|ami tu|ajdonban |évo vagyontárgyak Önkormányzatok tu|ajdonba adásári| szili
1991. évi XXXI||. tV.39. $ (2) bekezdése a|apján a Budapest Fovárosi onkormányzatnak
e|Ővásár|ásijoga van.

A Corvin Zrt-nek az adásvéte| tárgyát képező ingat|anokra szerzodésen a|apu|ó e|ővásárlási
joga van.

Jogosu|tak e|ovásár|ási jogukka|, postai kü|demény esetén a ku|demény feladásának ĺgazo|t
napjáto| számĺtott 35 napon be|ü| é|hetnek. Amennyiben az e|óvásárĺás jogosu|tja é| jogáva|, az
adásvéte|i szerződés kozte és Eladó kozott jon |étre. Ez esetben a vevő á|tal befizetett........,-
Ft, azaz forint osszeget Eladó az e|ővásár|ási jogra vonatkozi nyi|atkozat
kézhezvéte|éto| számított í5 munkanapon be|Ü| a ........... á|ta| vezetett '. számÚ
szám|ára visszautalja. A .'......... tudomásuI veszi, hogy a befizetett Összeg után Eladó
kamatot, vagy bármeĺy jogcímen e|számolandó ko|tséget, kártérítést nem fizet.

2.) Az adásvéte| tárgyát képezo beko|ttzhető ingatlanokat Eladó, az 1993. évi D(XVI||. tv. és a
Budapest Józsefuárosi tnkormányzat' 3212013. (V||. ,ĺ5.) számú, a 6612012. (X||. 13.) számÚ
rende|etében, va|amint a Képvise|o-testil|et 4712015. (l|. ,ĺ9.) számú határozatban fog|altak,
il|etve a Képviseĺő-testü|et.../2016 (.....) számú határozata a|apján 2016. február 8. és 2016.
március 1. kozott |efo|ytatott nyilvános pá|yázat, és a Képvise|ő-testu|et ..... 12016. (.....) számÚ
határozatában megá| lap ított nyertes részére értékes íti.

3.) Eladó ezenneI e|adja, Vevő pedig megveszi Eladótól te|jes tu|ajdonjogga|, osszes tartozékaiva|,
megtekintett ál|apotban véte| jogcímén az 1.) pontban korÜlírt va|amennyi ingat|an 1l1 arányú
tu lajdonjogát együttesen az a|ábbi fe|téteIekke|.

Az,ĺ. pontban körÜ|írt ingat|an vételára. ...'. Ft' me|y az 1. pontban íń ingat|anok kozÖtt
aza|ábbiak szerint oszlik meg:

a.) 3625910ĺN1 helyrajzi számma|je|zett |akás Ft'



b') 3625910lN4 he|yrajzi számmal je|zett |akás

c.) 3625910lN5 he|yrajzi számmal jelzett |akás

d') 3625910lN7 he|yrajzi számma| jelzett |akás

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

f.) 3625910lN11 he|yrĄzi számma| jelzett |akás

g ) 36259ĺ0ĺN12 he|yrajzi számma| je|zett |akás

h ) 36?59l0lAl13 he|yrajzi számma|je|zett |akás

i.) 3625910lN18 he|yrajzi számma| je|zett |akás

j ) 3625910lN19 he|yrajzi számma|je|zett |akás

k.) 3625910lN20 he|yrajzi számma| je|zett |akás

|.) 3625910lN23 he|yrajzi számma| je|zett |akás

m') 36259/0lN24 he|yrajzi számma| je|zett |akás

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

o.) 36259ĺ0lN27 he|yrĄziszámma| je|zett |akás

p ) 3625910lN28 he|yĘzi számma|je|zett |akás

q ) 36259l0lN29 he|yrajzi számma|je|zett |akás

r.) 3625910lN30 he|yrajzi számma| je|zett |akás

s.) 3625910lN31 he|yrĄzi számma| jelzett |akás

t.) 3625910lN32 he|yrďpi számma| jelzett |akás

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

FI,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft,

Ft.

4.) Yevő 2016. év .'.... . napján megfizetett .....,- Ft-ot, azaz ....... forintot aián|ati biztosíték
címén átutalássa| a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ zrt.' K&H Bank Nyrt.-né| vezetett
10403387-00028859-0000006 szám(l szám|ájára, ame|y osszeg a véte|árba beszámít, és
ame|y osszeget feĺek fogla|ónak tekintenek. Fe|ek a fog|a|ó jogi természetét ismerik.

5.) Vevő a fennmaradó .....'- Ft' azaz... forint véte|árhátra|ékot az adásvéte|i szeződés
a|áírásának ĺdopontjáig a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ zrt.' K&H Bank Nyrt.-né|
vezetett 10403387-00028865-0000007 számú bankszám|ájára banki átuta|ással megfizette, így
Eladó a teljes véte|ár megfizetését elismeri.

6.) Felek kozösen kérik a Foldhivata|t, hogy a Vevő tu|ajdonjog bejegyzését tartsa fĺiggőben a
tu|ajdonjog bejegyzés iránti kére|em benyújtásáig' de legfeljebb 20í6. ..... napjáig.

7.) Vevő az ingat|anok eset|eges hiányosságaĺ címén az Eladóval szemben semminemĹi igényt
nem támaszthat. Vevő az ingat|anokat megtekintette, az épÜ|et ingat|anokra vonatkozó műszaki
tájékoztatást ismeri, tudja, hogy az épÜ|et teljes felÚjításban nem részesült' így bárme|y
szemrevéte|ezésse| nem ész|e|hető épü|ethiba kijavítása szükségessé vá|hat.

Eladó nem szavatol az ingat|anoknak a tulajdoni |apon fe|tÜntetett térméńékéért.

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

9.) EIadó az e|ővásár|ási jog gyakor|ásáró| szi|o |emondo nyi|atkozatok megérkezését kovetó 5
napon be|Ül köteles az ingat|an birtokát Vevőre átruházza. Vevő ettől az időponttó| kezdődően
viseli azoknak terheit, szedi hasznait és ebben az ĺdopontban szál| át a kárveszé|y viselése is.
Fe|ek megál|apodnak abban, hogy a bĺrtokátruházásró| jegyzőkonyvet vesznek fe|, ame|yben
rÓgzítik a Iakóingatlanokban fe|szerelt va|amennyi kozmĹĺmérő ál|ását, ame|y mérőá||ásig
va|amennyĺ rezsi-, és kozműko|tséget az E|adő vise|ĺ, míg ezen időponttó| és mérőá||ásokti|
kezdődően a hivatkozott rezsi-, és kozműkoltségeket Vevő tartozik vise|ni. Vevő a birtok
átruházást követő hónap első napjátólfizetiaz ingat|an fenntartási ko|tségeit.

1o.) E|adó kije|enti, hogy az ingat|anokka| kapcso|atban közÜzemi díjtartozása nĺncs. Tekintette|
arra, hogy Eladó erre vonatkozian igazo|ást Vevőnek nem mutatott be, amennyiben az
adásvéte|i szerződés a|áírásának napját mege|őzó időszakra vonatkozó tartozást á|lapítanak
meg, annak megfizetésére E|adó kote|ezettséget vá||al' Eladó kije|entĺ továbbá, hogy az
ingat|anoknak bér|oje nincs.

11) Fe|ek a Po|gári Törvénykonyv 6:98. $ (2) bekezdés a|apján kizárják mind Eladó, mĺnd Vevő



fe|tĹj nő értékarányta|anságon a |apu |ó eset|eges megtámadási jogát.

12-) Vevő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ezt Eladónak bemutatott és eredetben
átadott Cégkivonattal és A|áírás mintáva|/A|áírási cÍmpéldánnyaI igazolta. Vevő je|en okirat
a|áírásáva| kiie|enti, hogy a Nemzeti Vagyonró| szó|o törvény a|apján át|átható
szervezet/ingat|anszerzési képessége nincs korlátozva.

13 ) Vevő tulajdonjogának bejegyzését a Budapest Főváros Kormányhivata|ának Ft|dhivataláná|
Eladó kére|mezi, ame|ynek koltségét Vevő fizeti meg.

14-) Vevő tudomásu|veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruházási il|etéket ke|| fizetnie.

15 ) 2012. 1anuár 1. napjátó| a 17612008. (Vl. 30.) Korm' Rende|et 1. s (3) b. pontja a|apján Eladó
kote|es energetikai tanúsĺtványt készíteni és azt Vevő részére átadni. Vevő jelen okirat
a|áírásáva| kije|enti, hogy a HET-00335386' HET-00335387' HET-00335390' HET-00335394'
HET-o0335395, HET-o0335396, HET-o0335397, HET-o0335398, HET-o0335400, HET-
00335401, HET-00335402, HET-00335403, HET-00335404, HET-00335406, HET-00335407,
HET-00335408' HET-00335409' HET-00335411' HET-00335412, HET-00335413, azonosító
számma| e| |átott energ eti kai tan ús ítvá nyt átvette.

16 ) Vevő a szerzodés megkötéséve| kapcsolatos e|járási ko|tségek címén az 1.670,- FVszemé|y
JÜB efarasi díjat, az 5.500,- Ft + Áfa e|járási díj osszeget és a 2*6.600,- FUingatlan fo|dhivata|i
e|járási il|etéket a szerződés aláírását megelőzoen megfizetett. Vevő kéri, az errol szoló
szám|át részére megkÜldeni.

17.) E|járó Ügyvéd tájékoztatja Fe|eket, hogy a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzésérő| és megakadá|yozásáról szóló 2007. évi cXxXV|. torvény rendelkezései szerint
azonosítási kote|ezettség terhe|i Fe|ek adatai vonatkozásában. Felek kije|entik' hogy adataik a
szerződésben he|yesen kerü|tek rogzítésre az á|ta|uk bemutatott szemé|yi azonosíti okmányok
a|apján.

Fe|ek jelen szerződés a|áírásáva| fe|tét|en és visszavonhatatlan hozzĄáru|ásukat adják ahhoz,
hogy e|járó ügyvéd okirataĺkró| fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a
szerződésse| együtt keze|je.

18 ) Fe|ek tudomásul veszik e|járó ügyvéd tájékoztatását, ameĺy szerint adataikat az információs
önrende|kezési jogró| és az informácĺós szabadságril szi|ó 2o11. évi cxl|' törvény
rende|kezései szerint kizárilag je|en szerződéshez kapcso|idó megbĺzás, i||etve a
jogszabá|yokban meghatározott köteIezettsége te|jesítése érdekében kezelheti.

Fe|ek kije|entik, hogy je|en jogügy|et nem ütkozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|ózésérő| és megakadá|yozásáról szó|ó 2007. évi CXXXV|. ttrvénybe'

19 ) Jelen szerzódésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. adásvéte|re vonatkozi, i||etve azide
vonatkozó jogszabá|yok je|en szerződés a|áĺrásának napján hatá|yos rende|kezései az
irányadik.

20.) Felek meghata|mazzák budapesti ( .. ..... sz. a|atti) iigyvédet, hogy őket je|en
jogügylet kapcsán a fi|dhivatalĺ e|járás során az Ügyvédi tÖrvényben írt te|jes jogkorre|
képvise|je.

Fe|ek a fenti okiratot e|oĺvasták, megértették, és mint akaratukkaI mindenben egyezőt,
heIybenhagyó|ag aĺáĺrják.

Budapest, 2016. év..'... hi ...'.'. napján.

Budapest Józsefu árosi tnkormányzat

e|adó nevében e|járó

Jizsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zń.

VEVO



iAje|enokiratot.....'''....budapesti(..........,székhe|y
ellenjegyzem.

i xe|t: Budapest,2016. év........ ho...... napján.

okiratkészítő ugyvéd



11. számu me||ék|et

IERVEZET
Adásvételi szerződés füg gőben tartással

(banki hiteles)

ame|y |étrejÖtt egyrészrő| Budapcst Főváros V|ll. kcrü|ct Józscfvárosi önkormányzat (ezékhe|ye:
1082 Budapest, Baross u. 63-67', adószáma: 15735715-2-42, KSH-száma: 15735715-8411-321-01,
képvise|i: dr. Kocsis Máté po|gármester) képvise|etében eljáró Jizsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.
(1082 Budapest, Baross u. 63-67', adószám: 25292499-2-42, cégjegyzékszám:01-10-048457' KSH-
szám: 25292499-6832-114-01, képviseli: . igazgató), mint eladó

másrészro|: ...... (székhe|ye: ........; adószáma 21446823-2-43; cégjegyzék száma: .....; KSH
száma: ...'.; képviseletében eljárni jogosult: ...... vezető tisztségviselő, szÜ|etett .... (szÜletési
he|ye és ideje: ........' anyja neve: ..'..'; szemé|yazonosító igazo|vány száma: .''...;lakcímet igazo|ó
hatóságĺ ĺgazo|vány száma......; á|landó |akcíme: ..'...; a képviseletmódja: onálló)' mintvevő között
az a|ábbiak szerint:

1.) Eladó tulajdonát képezi 1/1 tuĺajdoni arányban a Budapest Vlll. kerület'

a.) 36259/0IN1he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vl!l., Tömő u. ĺ6. fsz. í.
szám a|att ta|á|ható, 35 m" a|apterü|etŰ, 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó| 270110000
tuIajdonĺ ĺ||etóségge|.

b.) 36259/0IN he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest V|ll., Tömő u. í6. fsz.4.
szám alatt ta|á|ható, 29 m. a|apterÜ|etĹĺ, 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbo| 224110000
tuIajdoni ĺ||etoségge|'

c.) 36259/0/A/5 he|yrajzi számmalje|zett, természetben a Budapest V|ll., Tömő u. 16. fsz' 5.
szám a|att ta|á|ható, 38 m" a|apterü|etű, 1 + fé| szobás |akás, a kozos tu|ajdonbi| 293/10000
tuIajdoni i||etóségge|.

d.) 36259/0IN7 he|yrĄzi számmalje|zett, természetben a Budapest V|!l., Tömő u. 16. fsz. 7.
szám a|att ta|á|ható, 52 m. a|apterü|etű,2 szobás |akás, a kozös tu|ajdonbó| 402110000
tuIajdoni i||etőségge|.

e.) 36259/0/A/í0 helyĘzi számma|jelzett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. 16. í. em.
.t. szám a|att ta|á|ható,53 m" a|apteru|etű 1 + fél szobás |akás, a kozös tulajdonbó|
4041 1 0000 tuIajdoni i||etőséggel.

f.) 36259l0IN1í he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest V!ll., Tömő u. í6. 1. em.
2. szám a|att ta|á|ható, 34 m. alapterü|etű 1 szobás |akás, a közos tulajdonbi| 262110000
tu|ajdoni iIletőség ge|.

g.) 36259/0lN12 he|yrĄzi számma| je|zett, természetben a Budapest V|!l., Tömő u. í6. 1. em.
3. szám a|att ta|á|ható, 67 m. a|apterÜ|etú 2 + fé| szobás |akás, a kozos tu|ajdonból
51 5/í 0000 tu|ajdoni i||etőségge|.

h.) 36259/0/A/13 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vl!!., Tömő u. í6. í. em.
4. szám a|att ta|álhato,32 m" a|apterü|etÍĺ 1 szobás |akás, a közos tu|ajdonbó| 247110000
tu |ajdoni i||etőséggeĺ.

i.) 36259I0IN18 he|yrajzi számma|jelzett, természetben a Budapest Vl|!., Tömő u. 16. 1. em.
9. szám a|att ta|á|hati, 34 m" a|apterületű 1 szobás |akás, a kozos tulajdonbó| 263/10000
tu|ajdoni iIletőségge|.

j.) 36259I0lN19 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u' í6. 1. em.
í0. szám alatt talá|ható, 53 m" alapterÜ|etĹi 2 szobás lakás, a kozös tulajdonbó| 406/10000
tuIajdoni i||etőséggel.

k.) 36259/0IN20 he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u- í6. 2- em.
1. szám a|att ta|á|hato,53 m. alapteru|etű 1 + fé| szobás |akás, a közos tu|ajdonbó|
405/1 0000 tu|ajdoni iIletoségge|.



2.)

l.) 3625910lN23 he|yrajzi számmaljelzett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. 16. 2. em.
4. szám a|att ta|álható, 33 m" a|apterÜ|etű, 1 szobás |akás, a kozts tulajdonbó| 253/10000
tuIajdoni i||etosségge|.

m.) 36259/0IN24 he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vl|l., T<imő u. í6. 2. em.
5' szám a|att ta|á|hato, 32 m. a|apterÜ|etű 1 szobás lakás, a kozos tu|ajdonbó| 247110000
tu|ajdoni i||etoségge|'

n.) 36259/0/A/26 helyrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest V!ll., Tömő u. 16. 2. em.
7. szám a|att ta|á|ható, 53 m. a|apterÜ|etű 2 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó| 410/10000
tu|ajdoni i||etőségge|.

o.) 36259/0lN27 he|yrĄzĺ számma|je|zett, természetben a Budapest Vl!l., Tömő u. í6. 2. em.
8. szám alatt ta|á|hato, 59 m. a|apteru|etű 2 szobás |akás, a közös tuĺajdonbó| 456/10000
tuIajdoni illetőségge|.

p.) 36259/0/A/28 he|yĘzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vll|., Tömő u. 16. 2. em.
9. szám a|att ta|á|ható, 34 m. a|apterÜ|etű 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonból 263/,ĺ0000
tuĺajdoni i||etoséggel'

q.) 36259/0IN29 he|yrď1zi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tömő u. 16. 2. em.
í0/b. szám alatt ta|á|hato, 25 m. a|apterĹi|etti 1 szobás |akás, a közös tu|ajdonbó|
í 91 /1 0000 tu|ajdonĺ i||etoségge|.

r.) 36259/0/A/30 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll.' Tömő u. í6. 2. em.
10/a. szám a|att ta|á|hato,27 m. alapterĹl|etĹĺ 1 szobás lakás, a közös tu|ajdonbi| 204l.10000
tulajdoni iIletőségge|.

s.) 36259/0/A/3í he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest V|l|., Tömő u. í6. szám
a|att talá|ható, 60 m. a|apterÍ.j|etĹĺ üz|ethe|yiség, a közös tu|ajdonbó| 464fi0000 tu|ajdoni
i||etőségge|.

t.) 36259/0/A/32he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll., Tĺimő u. í6. szám
a|att ta|á|hato, 39 m. a|apterü|etű raktár, a kozös tu|ajdonból 118/10000 tu|ajdoni
iIletőségge|.

A nemzeti vagyonról szó|ó2011. évi CXCV|. Torvény 14. s (2) bekezdése a|apján a Magyar
A|lamnak - minden más jogosu|tat mege|ozo _, az.ĺ991. évi XXX|l|. tv. 39. $ (2) bekezdése
a|apján pedig a Budapest Fővárosi onkormányzatnak elidegenítés esetén elővásár|ásijoga van.

Az egyes á|lami tu|ajdonban |évó vagyontárgyak onkormányzatok tu|ajdonba adásáró| szóló
1991. évi XxX|||. tv.39. $ (2) bekezdése a|apján a Budapest Fővárosi tnkormányzatnak
e|ővásár|ásijoga van.

A Corvin Zĺt-nek az adásvéte| tárgyát képezii ingat|anokra szerződésen a|apuli e|ővásár|ási
joga van.

Jogosu|tak e|ővásár|ási jogukka|, postai kü|demény esetén a kĹl|demény fe|adásának igazo|t
napjáti| számított 35 napon belü| é|hetnek. Amennyiben az e|ővásár|ás jogosu|tja él jogáva|, az
adásvételĺszerzódés közte és Eladó kozott jon |étre. Ezesetben a........ á|taĺ befizetett........,-
Ft, azaz forĺnt összeget Eladó az e|ővásár|ási jogra vonatkozó nyi|atkozat
kézhezvéte|étő| számított 15 munkanapon belÜ| a ........... á|ta| vezetett .. számú
szám|ára vĺsszauta|ja. A ........... tudomásu| veszi, hogy a befizetett tsszeg után Eladó
kamatot, vagy bárme|y jogcímen e|számo|andó kö|tséget, kártérítést nem fizet.

Az adásvéte| tárgyát képező beko|tözhető ingat|anokat Eladó, az 1993. évi LXXV|||. tv. és a
Budapest Józsefuárosi onkormányzat 3212013. (V||. 15.) számú, a 6612012. (X||. 13.) számú
rende|etében, va|amint a Képviseĺő-testü|et 4712015. (|l. 19.) számú határozatban fogla|tak,
illetve a Képvise|ő-testü|et .../2016 (.....) számÚ határozata a|apján 2016. február 8. és 2016.
máľcius 1. kozott |efo|ytatott nyĺlvános pá|yázat, és a Képvise|ó-testĹlĺet .....12016. (..'.') számu
határ ozatába n m e g á l |a p ított n ye rtes részé re é ńé kes íti.

Eladó ezenneI e|adja, Vevő pedig megveszi Eladótó| teljes tu|ajdonjogga|' összes tartozékaiva|,
megtekintett á|lapotban vétel jogcímén az 1.) pontban körü|írt va|amennyi ingat|an 1l1 arány(l
tu I aj d o nj og át e g yÜ ttese n az a|ábbi fe ltéte I e kke |.

Az,ĺ. pontban korüĺírt ingat|an vételára: ..... Ft' me|y az 1. pontban íń ingat|anok közott
az a|ábbiak szerint osz|ik meg:

a.) 36259ĺ0ĺN1 he|yrĄzi számma|je|zett |akás Ft'

3.)



4.)

Ę\

b') 36259ĺ0lN4 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft'

c') 3625910lN5 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft'

d.) 36259l0lN7 helyrajzi számma|jelzett lakás Ft'

e.) 36259ĺ0|N10 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft'

f.) 36259ĺ0lN11he|yrĄzi számma|je|zett |akás Ft'

g.) 3625910lN12he|yrďpiszámmaljelzett|akás Ft'

h.) 36259|0ĺN13 he|yrajzi számmaljelzett lakás Ft'

i.) 3625910ĺN18 helyrajzi számma|je|zett lakás Ft'

j ) 36259ĺ0lN19 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft'

k.) 36259l0lV20 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft'

l.) 36259ĺ0lN23 he|yrajzi számmalje|zett |akás Ft'

m.) 36259/0lN24 he|yĘzi számmalje|zett |akás Ft'

n.) 3625910ĺN26 he|yĘzi számmaljelzett |akás Ft'

o.) 3625910lN27 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft'

p ) 36259l0lN28 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft'

q ) 36259l0lN29 helyrajzi számma|je|zett |akás Ft'

r.) 36259ĺ0lN30 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft'

s.) 3625910lN31he|yrĄziszámma|je|zett|akás Ft'

t.) 3625910lN32he|yrĄziszámmaljelzett|akás Ft.

Vevő 20í6. év.'..'. . napján megfizetett.....,- Ft.ot' azaz....... forintot ajánlati biztosíték
címén átuta|ássa| a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ zľt.' K&H Bank Nyrt.-né| vezetett
10403387-00028859-0000006 számú szám|ď1ára, ame|y osszeg a véte|árba beszámít, és
ame|y osszeget fe|ek fog|a|ónak tekintenek. Fe|ek a fog|a|ó jogi természetét ismerik.

Vevő a fennmaradi .....,. Ft, azaz ............ forint véte|árhátra|ékot az adásvéte|i szerződés
a|áírásának napjátó| számított 90 munkanapon be|Ü|, ..... Bank á|tal fo|yisított hĺte|bő|
fizeti meg, amennyiben Eladó erre vonatkozoan másként nem nyi|atkozik, a Józsefvárosi
Gazdálkodási Központzrt., K&H Bank Nyń.-né|vezetett 10403387-00028865-0000007 számÚ
bankszámlájára banki átuta|ássa|.

Felek közösen kérik a Földhivata|t' hogy a Vevő tu|ajdonjog bejegyzését tartsa függőben a
tu|ajdonjog bejegyzés iránti kére|em benyújtásáig, de legfeljebb 2016. ..... napjáig

Eladó az adásvéte|i szerződés megkötéséve| egyidejti|eg az ingat|anra vonatkozóan aláírja és
e||enjegyző Ügyvédné| (....) Ügyvédi |etétbe he|yezĺ a tulajdonjog bejegyzésére vonatkozó
nyilatkozatát, ame|yben fe|tét|en és visszavonhatatlan be|eegyezését adja saját tu|ajdonjoga
tör|éséhez és Vevő 1ĺ1 arány(: (egész) tu|ajdonjogának vételjogcímen torténó bejegyzéséhez.

Letéteményes Ügyvéd az 1. pontban írt véte|ár hiányta|an megfizetésérő| szi|ó igazo|ás
bemutatását kovető 8 napon be|üĺ jogosu|t és köte|es a bejegyzési engedélyt a Budapest
Fováros KormányhivataI Xl. kerü|eti Hivata|ához benyÚjtani.

Amennyiben a Véte|ár kifizetésére va|amennyi ingat|anra vonatkozian |egkésőbb ...... napjáig
bármilyen okná| fogva nem kerül sor, i||etve annak megtörténtét a fe|ek bárme|yike a fenti
idópontig nem ĺgazo|ja hite|t érdemlően |etétkezeĺő ügyvéd elitt továbbá, ha aje|en szerzodés a
fenti időpontig bármi|yen okbo| meghiúsul, és erről a letétkeze|o Ügyvéd hite|t érdem|ően
tudomást szercz, akkor a letétbe he|yezett bejegyzési engedélyt letétkeze|ő Ügyvéd köte|es
haIadéktaIanuI megsemmisíteni.

Felek a je|en szerződés a|áírásáva|, |etéteményes ilgyvéd pedig a szerződés e||enjegyzésével a
6-8. pontban rogzített |etéti szabá|yokat eĺfogadja'

Vevő az ingat|anok eset|eges hiányosságai címén az Eladóval szemben semminemtĺ igényt
nem támaszthat. Vevő az ingatlant megtekintette, az ingat|anokra vonatkozó műszaki
tájékoztatást ismeri, tudja, hogy az épü|et te|jes fe|újításban nem részesü|t' í9y bármely
szemrevéte|ezésse| nem észleIhető épÜ|ethiba kijavítása szÜkségessé vá|hat.

6.)

7.)

8.)

e.)

10.)

11)



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

12.) Eladó kije|enti, hogy az ĺngat|an per-, igénymentes.

13.) Eladó a vételár te|jes megfizetését kovetó 5 napon be|Ü| köte|es az ingat|anok birtokát vevőre
átruházni. Vevő ettó| az időponttól kezdodően vĺseĺĺ azoknak terheit, szedi hasznait és ebben az
idopontban szá|| át a kárveszély viselése is. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a
birtokátruházásrő| jegyzőkonyvet vesznek fel, ame|yben rogzítik a |akoĺngat|anokban fe|szere|t
va|amennyi kozműmórő á||ását, ame|y méroá|lásig valamennyi rezsi-, és kozműkt|tséget az
Eladó vise|ĺ, míg ezen időponttó| és méróá||ásoktiI kezdődoen a hivatkozott rezsi-, és
közműkÖ|tségeket Vevő tartozik vise|ni. Vevő a bińok átruházást koveto hónap e|ső napjátó|
Íizeti az ingat|an fenntartási kö|tségeit.

14.) Eladó kije|enti, hogy az ingat|anokkaI kapcso|atban közÜzemi díjtartozása nincs. TekintetteI
arra, hogy Eladó erre vonatkozőan igazolást Vevőnek nem mutatott be, amennyiben az
adásvéte|i szerződés a|áírásának napját mege|óző időszakra vonatkozi tartozást á||apítanak
meg, annak megfizetésére Eladó kotelezettséget vá||a|' Eladó kije|entĺ továbbá, hogy az
ingat|anoknak bérĺője nincs.

15.) Fe|ek a Po|gári Torvénykonyv 6:98' $ (2) bekezdés a|apján kizárják mind Eladó, mind Vevő
fe|tűnő értékarányta|anságon aĺapuĺi eset|eges megtámadási jogát.

16 ) Vevő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ezt Eiaciónak bemutatoti és eredetben
átadott Cégkivonatta| és A|áírás mintáva|/A|áírási címpé|dánnya| igazo|ta. Vevő jelen okĺrat
a|álrásáva| kije|enti, hogy a Nemzeti Vagyonril szó|ó torvény a|apján átlátható
szervezet/ingatlanszerzési képessége nincs korĺátozva.

17.) Vevő tu|ajdonjogának bejegyzését a Budapest Főváros Kormányhivata|ának Foldhivataláná|
Eladó kére|mezi, ame|ynek ko|tségét Vevő fizeti meg.

18.) Vevő tudomásulveszi, hogy a megszerzett Vagyon után vagyonátruházási i||etéket kellfizetnĺe.

19.) 15.) 2012. január 1. napjátó| a 176ĺ2008. (Vl. 30.) Korm. Rende|et 1. s (3) b pontja alapján
Eladó kote|es energetĺkai tanÚsítványt készíteni és azt Vevő részére átadni' Vevő jelen okirat
a|áírásáva| kije|enti, hogy a HET-00335386' HET-00335387, HET-00335390' HET-00335394,
HET-00335395, HET-o0335396, HET-o0335397, HET-o0335398, HET-00335400, HET-
00335401, HET-00335402, HET-00335403, HET-00335404, HET-00335406, HET-00335407,
HET-00335408' HET-00335409' HET-00335411' HET-00335412, HET-003354í3, azonosító
szá m ma| e|látott energeti kai ta n Ús ítványt átvette.

20.) Vevő a szerződés megkÖtéséve| kapcso|atos e|járási koltségek címén az 1.670,- FVszemé|y
.lÜe e1arasi díjat, az 5.500,- Ft + Áfa e|járási díj osszeget és a 2*6.600,- FUingat|an fo|dhivata|i
e|járási i||etéket a szeződés a|áírását mege|őzően megfizetett. Vevő kéri, az erro| sző|i
szám|át részére megkü|denĺ.

21.) E|járó ügyvéd tájékoztatja Fe|eket' hogy a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzéséről és megakadá|yozásáró| szó|i 2007. évi OXXXV|. torvény rende|kezései szerint
azonosítási kotelezettség terheli Fe|ek adatai vonatkozásában. Fe|ek kijelentĺk, hogy adataik a
szerzódésben he|yesen keri.l|tek rögzítésre az á|taIuk bemutatott szemé|yi azonosíti okmányok
aIapján.

Felek je|en szezódés a|áírásáva| fe|tét|en és visszavonhatat|an hozzď1áru|ásukat adják ahhoz,
hogy e|járó iigyvéd okirataikró| fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a
szerződésseI egyÜtt keze|je.

22.) Fe|ek tudomásu| veszik e|járó Ügyvéd tájékoztatását, ame|y szerint adataĺkat az informáciis
onrende|kezési jogról és az informácĺós szabadságról szóló 2011. évi cxl|. torvény
rende|kezéseĺ szerint kizáró|ag je|en szerződéshez kapcso|ódó megbízás, iIletve a
jogszabályokban meghatározott kötelezettsége te|jesítése érdekében keze|heti.

Felek kijelentik' hogy je|en jogügy|et nem Ütközik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzésérő| és megakadályozásáró| szó|o 2007. évi OXXXV|. tÖrvénybe.

23.) Je|en szerzodésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. adásvételre vonatkozó, i||etve azide
vonatkozó jogszabályok jelen szerződés aláírásának napján hatá|yos rende|kezései az
irányadok.

24.) Fe|ek meghata|mazzák budapesti ( ..... sz. a|atti) Ügyvédet, hogy őket jelen
jogilgy|et kapcsán a fo|dhivata|i e|járás során az Ügyvédĺ törvényben írt te|jes jogkorre|
képvĺse|je.



Fe|ek a fenti okiratot e|o|vasták, megértették, és mint akaratukkaI mĺndenben egyezot,
heIybenhagyólag a|áírják'

Budapest, 2016. év ...... hó ....... napján.

Budapest Jizsefuárosi tn kormányzat

e|adi nevében e|járó

Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.

. ĺgazgató

VEVO

A jeĺen okiratot ... budapesti(..''.'.'.', székhe|y: .............) ügyvéd készítettem és
e|ĺenjegyzem.

Ke|t: Budapest, 20,ĺ6' év ........ hó ...... napján.

okiratkészítő ügyvéd



12. számÚ me||ék|et

osszefogla|ó a benyújtandó aján|at formai és tarta|mi követetményeiľőt, tájékoztatás
az át|átható szervezet fogalmáró|

Az aján|atot a társaság képviselője minden o|da|on kézjegyével kote|es ellátni.

Az ajánlatnak fo|yamatos sorszámozással ke|| rende|keznie,

A borítékon nem szerepe|het a benyújtóra vonatkoző je|zés.

Az Ąán|atot két pé|dányban, kĹi|ön lezáń borítékban ke|| benyújtani, az egyik pé|dányon
fe|tüntetve az,,Eredeti példány'', a másikon a ,,Máso|ati pé|dány'' szoveget.

A borítékon a következő szöveget ke|l és lehet fe|tuntetni: ,,Budapest V|l|', Tömő u. 16. szám
a|atti lakások és nem |akás cé|jára szolgáló helyiségek e|idegenĺtése''

Az Ąán|atot sértetlen borítékban kel| benyújtani, sérÜ|t, felnyitott borítékot a Lebonyo|ító nem
vesz át.

Aho| az nĺncs je|ezve, hogy máso|at is e|egendő, az eredetĺ igazo|ást ke|| csatolni az
aján|athoz.

Az aján|ati biztosíték befizetéséné| a köz|emény rovatba a kovetkezőt kel| beírni: ajánlati
biztosíték

Az Ąán|at tarta|mát a következő sorrendben ke|| összefűzni:

1. Je|entkezési |ap

2. Aján|ati összesítő

3. Eredetĺ, 30 napná| nem régebbi cégkivonat

4, Eredeti a|áírási címpé|dány

5' A Ptk. előírásai szerinti bizonyító erejű meghata|mazás, amennyĺben az Ąán|atot nem
a cég képviselője írja a|á

6. Pá|yázati dokumentáció megvásárlásáró| szó|ó bevéte|ĺ pénztárbizony|at máso|ata

7 ' Ajánlati biztosíték befizetésérő| sző|ő igazo|ás máso|ata

8. Nyilatkozat vége|számo|ásró|, csőde|járásró|, fe|számo|ásró|

9. Nyilatkozat a pá|yázati fe|téte|ek e|fogadásári|, szerzódéskotésrő|, ingat|anszerzési
képesség rő|, aján|ati kötottségről

10. Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásrő|; Kiíróva| szemben fenná||ó
tartozásró|

11. NAV igazo|ása

12. He|yi adó ĺgazo|ás (beszerezhető: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Po|gármesteri
Hivatala 1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

13' Bérbeadóva| szemben fenná||ó tartozás ĺgazo|ása (beszerezhető: Józsefvárosi
Gazdá|kodási Központ Zrt. 1083 Budapest, Losonci u. 2., és Budapest Józsefvárosi
tnkormányzat Po|gármesteri Hivata|a Pénzügyi Ügyosztá|y 1082 Budapest, Baross u.
63-67. ll. em.)

14' Nyilatkozat pénzugyĺ a|kaImasságró|

15. Nyi|atkozat a kézbesítés he|yérő| és a bankszám|aszámró|

16. Nyĺ|atkozatát|áthatószervezetrő|

17 ' Az adásvételi szerződésseI kapcsoIatos észrevételek, modosításijavas|atok



Átlatnato szervezet:

A2011. évi CXCVI. tv. 3. $ rende|kezései a|apján át|átható szervezet.

1 . átláthatő szerlĺezet:

a) az á||am, a kö|tségvetési szerv, a köztestü|et, a he|yi onkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzat, a társu|ás, az egyházi jogi szemé|y, az o|yan gazdálkodó szervezet,
ame|yben az á||am Vagy a helyi önkormányzat külön-ku|ön vagy egyÜtt 100%-os
részesedésse| rende|kezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi álIam, a kü|fo|di
helyhatóság, a ku|fö|di á||ami Vagy he|yhatósági szerv és az Európai Gazdasági
Térségrő| szóló megá||apodásban részes ál|am szabályozott piacára bevezetett
nyi|vánosan m űkodő részvénytársaság,

b) az o|yan belföldi vagy kÜ|fo|di jogi személy vagy jogĺ szemé|yiségge| nem rende|kező
gazdálkodó szervezet, amely megfe|e| a következo fe|téte|eknek:

ba)tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő|
és megakadá|yozásári| szóli törvény szerint meghatározott tény|eges tu|ajdonosa
megismerhető,

bb) az Európai Unió tagál|amában, az Európai Gazdasági Térségrő| szó|ó
megá||apodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fej|esztési
Szervezet tagá|lamában Vagy o|yan á||amban rendelkezik adói||etőségge|, ame||yel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkeru|éséro| szoló egyezménye Van,

lc,)nem minősül a társasági adóról és az oszta|ékadóró| szó|ó törvény szerint
m eg határozott e | |e nőrzött kÜ lfo|d i tá rsaság n ak,

bd) a gazdá|kodó szervezetben közvet|enü| vagy kozvetetten több mint Z5o/o-os
tulajdonna|, befo|yássa| vagy szavazati jogga| bíró jogi szemé|y, jogi szemé|yiségge|
nem rende|kezo gazdá|kodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) a|pont szerinti
feltételek fennálInak;

c) az a civi| szervezet és avízitársu|at, amely megfele| a következő fe|téte|eknek:

ca) vezetó tisztségvise|ői meg ismerhetők,

cb) a civi| szervezet és a vĺzitársulat, valamint ezek vezető tisztségvise|ői nem átlátható
szervezetbe n nem re nde| kezn ek 25o/o- ot m eg h a |adó részesedésse|,

cc,)székhe|ye az Európai Unió tagá||amában, az Eurőpai Gazdasági Térségrő| szóló
megá|lapodásban részes á||amban, a Gazdasági Együttműködési és Fej|esztési
Szervezet tagá|lamában Vagy o|yan ál|amban van, amel|ye| Magyarországnak a
kettős adóztatás e|kerÜ|ésérő| szó|o egyezménye Van;

9. meghatározó befolyás: az a kapcso|at, ame|ynek révén természetes szemé|y, vagy jogi
személy egy jogi szemé|ynek tagja vagy részvényese, és

a) jogosu|t e jogi szemé|y vezető tisztségviselői Vagy fe|ügyelőbizottsága tagjai
többségének megvá|asztására és visszahívására, vagy

b) a jogi szemé|y más tagjaival vagy részvényeseivel kötott megállapodás a|apján egyedÜ|
rende|kezik a szavazatok több mint ötven száza|ékáva|'

3. s (2) Pe (1) bekezdés ,ĺ. pont b) és c) alpontjában fog|a|t fe|téte|eknek va|ó megfelelésrő| a
szerződó fé|nek cégszerűen a|áírt módon nyi|atkoznia kell. A va|ót|an tańalmú nyilatkozat
aIapján kötott szerződés semmis.
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onkorntányzatĺ tulajdonú ĺakások, üzlet és ľaktáľ foľgalmĺ értékérőlr

Készítette : ToronYi Feľenc
trngatlanfoľgalmĺ éľtékbecs tő
nérjegyzék szám: a34s1 ĺztÜf

: l péIđányban

Buĺlapest, 2Ül5. szeptembeľ 15.

Késziilt
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Á .tULAJĐoNos KÉRĐÉSEĺRE ADOTT YÁLASZOK
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Eľtékelés aikďmazott nróclszerĺ összehasorriító adatok ĺliaci elemzése
Ertékeiés fbrdLrlónaoia 3015. szeotember 14.

}tEGÁLLĄPÍľĺrľľ ÉnľÉx
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Budapcst, 201 5. szeptember 1 5.
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.'.'.' ] ''peľťy iĺ'..'

i.i..1 a] . 
'St, Váci t.'' ł',.

lłi,. :l. 2267902 .-?
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<\*
Toľonyĺ Feľenc

In gat| anfo rgalrn i éľiókb ecs} ő
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ÉnrÉxrlÉs
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