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Tisĺelt Képviselő-testtilet !

I. Tényáltás és a diintés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefuźlľosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat)
tulajdonában áll a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. I7. szźlm alatti,34853 hĺsz.-ú, I.8I2 m2
al aptertiletű, a Csam ok n egyedben talźúhatő te leki ngatl an.

Az ingat|an egy részétjelenleg az onkormźnyzat gépkocsi-beállóként üzemelteti. A 2016. évi
bérlęti díj beállónként 10.000,- Ft + AFA/hó. A telken 45 đb beálló-hely van, amelyből 20 db
helyre van érvényes bérleti szerzőđés, amelyből azonban egy jogviszony 20|6. fębruźlr 29.
nap1áva| megszűnik tekintettel ana, hogy a béľlő felmondta a bérleti szerződést. 1 db beálló-
helyet mozgáskorlátozott személy tészére díjÍizetési kötelezettség nélktil hasznosít az
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Előteľiesztés
Budapest Józsefu áľo sĺ onko rmőny zat

Képviselő.testülete szőmár a

E lőteľj esztő : dr. P e sti Iv ett igazgató s ág elnöke

A képviselő-testiileti ülés időpontja:2016. március 03. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Budapest W[.o Bacsó Béla u. t7.szálm alatti telek páůyázat útján tiiľténő
elidegenítéséľe

A napirendet wíhlzáĺ ülésen kell tárgya|ni, a d<jntés elfogadásrához eryszenĺiminősített
szav azattöbbs é s sziiks é se s.
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Yárosgazdállkodási és Pénziigyi Bizottság vé|eméĺyezi E
Embeľi Erőforľás Bizottsĺĺg véleményezi tr

Határozati iavaslat a bizottstlg, számt!Ía:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Emberi Erőfoľľás Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|oteriesztés mestáľsv a|ásźú.
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onkormányzat. További 3 db beálló vonatkozás źtban a bérleti szerzodés felmondásra került,
azonbarl a volt béľlők még nem adták le a helyeket. A beálló helyek hasznosításábő| az
onkormányzatnak 1 3 5. 9 gs,--p t+ ÁFA/hó összegĹĺ bévétele szźłrmazik.

Fenti bérleti szerződések 30 napos felmondási idővel szüntethetőek meg.

A tęlęk másik ľésze (a telekösszęvonás előtt |9. számmal jelölt terület) nincs hasznosítva, męrt az
elbontott épiilet alatti tęrület tcimędékelése nem megfelelő a felszíni teher viseléséhez.

A Grifton Properý Kft. által 2015. októbęr I -én elkészített, és a 2016. február 8-źn a fliggetlen
ingatlanfoľgalmi szakérto á|ta| a|<tualizá|t értékbecslés alapján az ingat|an forgalmi értéke
296.440.000'- Ft összegben keľült megéi|apitásra'

Az ingatlaĺ-ĺly1|vántartás szerint a telek kivett beépítetlen teľület megnevezésű, építési övezeti
besorolása: VK-VIII- 1.

Tekintettel az ęImu|t hónapok ingatlanpiaci vźitozźsaiľa, indokolt a telek további hasznosításának
átgondolása, a telek éĺtékesítése annak érdekében, hogy a keľület összképejavuljon a beépítéssel.
A telekvásárlások beindulását és az űj építésű ingatlanok létesítését segíti a CSOK és az iĄ építésiĺ
lakások ÁFA csĺjkkentése, amely kedvezmények ętÍre aZ ingatlanokľa is igénybe vęhetők. Az
ingatlan éľtékesítése esetén a nyeľtes páIyázőĺak vállalnia kell, hogy az ingatLant a hatályos
építésügyi jogszabályok rendelkezéseinek megtaľtásával beépíti, amellyel a kerület öszképe is
javulni fog.

Javasoljuk, hogy a pá|yäzatot az onkormányzat az a|tbbi feltételekkel hirdesse meg:

A'páůyázat célja: a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 17. szźm alatti,34853 hĺsz'-ú telek
elidegenítése.

A mÍnÍmális vételáľ összege: 296.440.000,- Ft + AFA
A p áiy ánat bír á.Jiatl szemp ontj a : a |e gmagasabb vétęlár.

Az érvényespáiryáuatra vonatkozó kikötés: apá|yázőnaklvevőnek vállalnia kell, hogy
- a telekingatlan birtokbaadásźltő| számított2 éven be|Ĺil jogerős építési engedély szeÍez,
- a jogerős építési engedély megszerzéséto| szétmított 2 éven belül jogerős használatbavéte|i

engedélyt szęrez,
- a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a k<jtbéľ

összege 15'000.000'- Ft; a jogerős hasznéiatbavételi engedély megszeľzésének 60 napot
meghaladó késedelme esetén a kĺjtbér <isszege 7.500.000,. Ft, amely kĺitelezettségek
garanciaszerződés megk<itésével biztosítandók' A garunciaszeľződésben foglaltak 60 napnál
kevesebb késedelem esetén időarányosan éľvényesíthetők. Az e|őzoeken túl fe|merĺilő
késedelem esetén vevő által fizętendó napi kötbér mértéke 30.000,- Ft'

Javasoljuk továbbá, hogy a hirdetmény a Versenyeztetési szabtiyzatban foglaltak szeľint keľtiljon
megjelentetésre, azza|, hogy a felhívás nyomtatott sajtóban, fizetős hirdetésként nem kerül
megjelentetésľe, de kozzététeke keľül az iĺgatlancom hirdetési portálon.

II. A beteľjesztés Índoka

A telekingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalźlra a Képviselő-testíilęt jogosult,
tekintettel ana,hogy aziĺgat|anéĺéke meghaladja a l00 MFt-ot.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A telęk értékesítéséve| az onkormányzat azon ę|vtrásaitteljesíti, hogy a kerületben található üres
telkek beépítésre keľĹiljenek, a kerület arcu|ata, megítélése javuljon. Amennyiben az iĺgat|aĺl
értékesítése megtörténik, azza| aZ onkormányzat bevételľe tesz szefi. Az értékesítés az
onkormány zat 20 | 6. évi költsé gveté sét kedvezően befolyáso lj a.

IV. Jogszabályi ktirnyezet ismeľtetése



A Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról szóló 66lf0l2. (Xn. 13.) önkormányzati ľendęlęt 16. $ a) pontja alapjtn a 100
millió Ft feletti forgalmi éľtékiĺ ingatlanok hasznosításával, elidegenítésével kapcsolatos döntés a
Képvi selő-testtilet hatásköľébe tartozLk.

A versenyeztetési eljárás lebonyolításának részletes szabtiyaira Képviselő-testtilet 47/2015. (il.
I9.) számtl. a Versenyeztetési Szabä|yzatről szóló hatźrozat (a továbbiakban: Versenyęńetési
Szab źúyzat) az fu źny adő.

A VersenyezteÍési Szabéiyzat 11. pontja ételmében a nýlvános versenyeztetési eljárás kiírását
kozzé kell tenni:

a.) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,

b.) a Lebonyolító tigyfelfogadásra szolgáló helyiségeiben,

c.) a Józsefuáros című lapban,

d) az onkormányzat és alebonyolító internetes honlapján,

e.) azonkoľmányzat és a Lebonyolító rendelkezésérę źi|o egyéb intemetes hirdetési poľtálokon,

f.) az a) - e) pontban foglaltaktó| túlmenően a Kiíró döntése szerinti más helyen illetve módon.

A határozat L2. pontja szerint a hirdetmények kifiiggesztésének időartama, valamint a
megjelentetés és az ajánlatok benýjtásának határideje kozött legalább 15 napnak kell eltelni.

A hatfuozat 13. pontja szennt a hirdetmények közzététe|ének költsége nem haladhatja meg a
vagyontfugy forgalmi étékének az 7 %o-ét. A Kiíró döntése a|apján ettől el lehet térni.

Fentíek a|apján kéľem a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy az ingatlanok elidegenítésével
kapcsolatos pźůyázat |<lirására, és a pźiyźnat feltételeiľe vonatkozó döntését meghozni
szíveskedjen.

HłrÁnozĺ,TI JAvAsLAT

. . . /20 | 6. (. . . .) számú Képviselő-testtileti hatźtozat:

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

I.) hozzájźľul a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. I7. szźm alatti,34853 bľsz.-í, t.8I2 fiŕ
alapteľiiletű telek nýlváno s, egyfordul ős p źiy ázat úd án tĺirténő éľtéke sítéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodtlsiigazgatőja
Határidő: 2016. mźrcius 03.

2.) e|fogadja a hatátozat mellékleJét képezo, a Budapest VIII. keľület, Bacsó Béla u. |7, szám
alatti,34853lltsz.-ll, I.812 m. alapterĹiletű telek éľtékesítéséľe vonatkozó ptiyázati fęlhívást
az a|ábbi fęltételekkel

a.) a mínimális vételár: fg6.44O.OOO,- Ft + AFA,

b.) a p á|y énat bír źiati szempontj a : a |e gmagasabb me gaj ánlott v éte|ér,

c.) a ptilyázónaklvevőnek vállalnia kell, hogy
ca.) a telekingatlan birtokbaadásźtő| számított 2 éven belül jogerős építési engedélý

szerez,
cb.) a jogerős építési engedély megszerzésétő| számított 2 éven belül jogeľős

hasznélatb avételi enged éLyt szer ez,
cc') a jogerős építési engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó késedęlme esetén a

kĺjtbéľ <isszege 15.000'000'- Ft; a jogerős haszntiatbavéte|i engedély
megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esętén a kötbér <isszege 7.500.000,-



. Ft, amely kötelezettségek garunciaszerződés megkötésével biaosítandók. A
gaľanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan
érvényesíthetők. Az előzőeken túl felmerülő késędelem esetén vevő által ťlzetendó
napi kötbéľ mértéke 30.000,- Ft.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Ztt. vagyongazđźúkođźlsi igazgatőja
Hatáľidő: f0t6. március 03.

3.) a pźiyázati felhívást a Képviselő-testiilet 47120Í5. (II. 19.) számt hatźrozatźtban foglaltak
szeľint teszikozzé.

Felęlős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdä|kodtlsi igazgatőja
Hatáľidő: 2016. mźľcius 03.

4.) felkéľi a Józsefváľosi Gazdálkodási KözpoÍLtZrt.-t, hogy a versenyeztetési eljáľást bonyolítsa
le, és a pźiyźlzat eredményére vonatkoző javaslatát terjessze a Képviselő-testtilet elé
jóváhagyás végett. Ameĺľryiben a pá|yäzat eľedménýelenül ztlru|, fę|hata|mazza a
Ytrosgazđźllkodási és Pénzügyi Bizottságotapá|yźnatot|ęzźrő eľedmény megá'||apíttsfua.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdćikodásí igazgatőja
Határidő: 201 6. július 3 1.

A döntés végľehajtásáltvégző szervezeti egység: Józsefuáľosi GazdálkodásiKozpontZĺ.t.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata aközzététel módjára.

nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. február 22.

d'"Wffidľ. Pesti Ivett
igazgatősźry elnöke

Törvényességi ellenorzés :
Danada-Rimán Edina

iegyző
nevében és megbízátsából :

/, ,frb- é"'
dr. Méšzár Erika ,/

a|jegyző ii;; ii:iĺ ľ] ]

Melléklet:

Bacsó Béla u. 17. szám alatti telek ptiyźnati felhívása
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Pí|vízati felhívás

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuarosi onkormányzat a Képviselő-testiilet ..,.lf0l6. (III. 03.)
számtĺhatározata a|apjźn nyilvános pá|yázatot hirdet a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 17. sztlm
alatti,34853 hĺsz'-ú, I.8I2 m, alapterületrĺ telekingatlan értékesítéséľe.

l. A' páiy ázati felhívás közzététele

Apá|yázati felhívást a Kiíró a Versenyeztętési Szabályzat 71. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal hiľdetőtáb|áján, a Lebonyo|ító
ügyfélfogadásra szo|gźtló helyiségében, a Józsefuáros című helyi lapban, az Önkormányzat és a
Lebonyolító honlapján, továbbá az Önkoľmányzat és a Lebonyolítő számára elérhető költségmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre á11ó internetęs hiľdetési portálokon tesziközzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszábaĺ indokolás nélki'il visszavoĺľri,
és eľľől köteles hirdetméný kifiiggeszteni. A veľsenyeztetési eljárás visszavonása esetén -
amennyiben a dokumentáciőt az ajźn|attevő ellenéľték fejében kapta meg _ a Kííró köteles az
ellęnéľtéket visszafizetni' A páIyázati dokumentáció ęllenértékét a Kiíró ezen kívĺil semmilyen más
esetben nem fizeti vissza.

2. Apí|yázatĺ kĺíľás adatai

Apáiyázat kĺírója:

A' páiy ánat lebonyolítój a :

A' pár|yízatjellege:

Apá.tryánat cé|jĺ:

A páiyáza;ti dokumentáció ľendelkezésľe
bocsátása:

Az ingatlan minĺmális vételáraz

Az ajánllan biztosíték łisszege:

Az aján|ati biztosíték beÍizetésének módja,
szőmlĺszálmz

Budapest Fováros VIII. kerület Józsefvárosi
onkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67 ')

Józsefuáľosi Gazdá|kodźlsi Központ ZÍt. (1082
Budapest, Baross u. 63-67 .)

nyi lvános' egyfoľdulós pá|y ázat

tulaj donj o g átruhtzás (elide genítés)

50.000,- Ft + ÁFA

296.440.000.- Ft + ÁFA

29.644.000,- Ft. Az ajánLati biaosíték beťrzetése
csak magyar foľintban telj esíthető, éľtékpapínal,
garanciaszerződéssel, zá|ogfárggyal nem
helyettesíthető.

átutalás, a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ
ZÍt. K&H Banknál vezetett 1 0403 3 87-00028 85 9.
00000006 számí szźtm|ájźra

f0I6. ápn|is 25. (hétfő) 24 őra. Az ajánlati
biztosítéknak a megjelölt hatáľidőig a
bankszámlára meg kell érkeznie.

2016. áryrilis 26. (kedd) i0.00 óľa

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.
Elidegenítési Irodáj án

Az ajánlati
hatáńdeje:

biztosíték beérkezésének

A, páiy ázttok leadásĺĺnak határidej e :

A pár|yázatta| kapcsolatban további
információ kéľhető:

/*r



A' pá|y ázattal éľintett ingatlan megtekinthető:

A pár|y ánatok bontásának időpontj a:

A páily ázatok bontásának helye :

A páiyárzat eľedményét megállapító szerv ezet:

A páůyánat elbíľálásának hatĺíľideje és il
várható eredményhiľdetés:

A p áiy ázati elj árás nyelve :

3. A' pí|yízattal éľinÍett ingatlan:

Címe:

Helyrajzi száma:

Jellege:

Telek alapterĺilete:

Ktĺzmíĺ ellátottsága:

Terhei:

Tel.: 06-1-333-67811122 vagy 723 mellék, 06-1-
216-696r

2016. március 16. (szerda) és f0I6. ápnlis 22.
(péntek) kozött előzetes időpont egyeztetés
a|apjéln. Időpont eryeztetése a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. onkormányzati
Házkeze|ő Irodáján lehetséges (1084 Budapest,
Tavaszmező u. 2., Tel': 06-1-fl0.49f8, 06-I-
210-4929)

2016. április 26. (kedd) 1005óľa

Józsefuáľosi Gazđálkodási Központ ZÍt., 7083
Budapest, Losonci u'. 2. I. em. tárgya|ő. Az
ajánlattevok a pá|ytzatok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáros
onkormányzat Képviselő-testtilete

2016. július 31.

magyar

Budapest VIII. keľület, Bacsó Béla u. 17.

348s3

építési telek

LBIZmz

összközmrĺves

P€r-, teher- és igénymentes, f6 m2 nagyságú,

terĺiletre az ELMÚ u1lĺozĺrl Kft. javára

vezetékjog keľült bejegyzésre az ingatlan-
nyilvántaľtásba

Az ingat|anra vonatkozó részletes adatokat a pźiyázati kiíľás mellékletét képező ingatlanfoľgalmi
szakvéIemény tartalmazza. Az ingat|an övęzeti besoľolása: VK-VilI-l.

Kiíró felhívja a ťrgyelmet, hogy

- a fiernzeti vagyonról szőIő 2OI1' CXCVI törvény 14. $ (2) bękezdése alapjáĺ a Magyar Allamot
minden elővásárlási jog.jogosultat mege|őző elővásárlási jog illeti meg. Az e|ővásárlási jog
gyakoľlására a Magyar Allam ľészére fennálló határidő az e|ővásár|ási jog gyakorlására felhívó
értesítés postára adásának napjátóI számitott 35 nap.

- aZ egyes állami tulajdonban lévő vagyonttrgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló l991.
éví XXXil. tv. 39' $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fovárosi Önkormányzatnak elővásárlási
joga van.
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E|ado az ingatlant a fent megjelölt elővásar|ási jog jogosultjának ilyen iraný nyllatkozatźnak
kézhezvéte|étől, vagy a teljes véte|ár beérkezésétől számított 40 napon beltil adja vevő biľtokába, attő|
függően, hogy melyik t<jrténik meg később. Amennyiben az e|óvásáľlásra jogosultak báľmelyike élni
kíván elővásárlásijogáva|,:úgy az adásvételi szerződés aze|ővźsár|ásrajogosult és azeladő közottjön
|étre. Ez esętben a beťlzetett aján|ati biztosítékot eladó a nyi|atkozat kézhezvéte|étol számított 15
napon belül visszauta|ja apá|yázat nyertese részérę. A bęťrzetett összeg után eladó kamatot és bánĺrely
jogcímen igényelt kĺiltséget nem fizet.

4. A'pá'Jyázat célja, tartalma

Az elidegenítésre keriilő építési telek a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat
k.lzáró|agos tulajdonát képezi, elídegenítésére a nemzeti vagyoĺľól sző|ó 2011. évi CXCVI. tv., a
Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon fęletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 6612012. (XII. 13.) önkoľmźnyzati rendelet, valamint a Képviselő-tęstület 47lf0I5. (II' 19.)
számu határozata (Veľsenyeztetésí S zabál y zat) v oĺatkozLk.

Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő a véte|árat

- egy<isszegben, vagy

. banki hitel felhaszná|ásávaI egyenlítse ki.

A nyertes pá|yźnő köteles apá|yźzat elbírálásáról szó|ó értesítéskézhezvételét követő l5 munkanapon
belül adásvéte|i szerződést kötni.

Vevő a vételár

- eryösszegben töľténő megÍizetése esetén - az ajfuilati biaosíték összegével csokkęntett _ véte|árat
az adásvéte|i szeľződés megkötéséig eladónak megfizetni,

- banki hitel felhasználása esetén, az adásvéte|i szerződés fiiggőben taľtással kerül megkötésľe. A
foglaló ĺisszegével csokkentett véte|ár kiegyenlítésére vevőnek 90 nap áll ľendelkezésére. Aze|adó
a tulajdonjog bejegyzésére vonatkoző hozzájźrulását a teljes véte|tr beéľkezését követő 5
munkanapon belül adja ki vevő ľészéľe.

Az ingatlan biľtokbaadásának időpontja', az elővásárlási jog gyakorlására vonatkoző nyL|atkozat
kézhezvéte|étől, illetve a teljes vételĺáľ beéľkezését követő 40 munkanapon belül, attól fi'iggően, hogy
melyik toľténik meg később.

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevőt terhelő kötelezettségek:

a) a telekingatlan biľtokbaadásától számitott 2 éven belül jogeľős építési engedélý szerez,

b) a jogerős építési engedély megszeľzésétó| számitott 2 éven belĺil jogerős használatbavételi
engedélyt szęrez,

c) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelmę esetén a kötbér összege
15.000.000,- Ft; a jogerős haszná|atbavételi engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó
késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kotelezettségek garanciaszerződés
megkötésével biztosítandók. A garunciaszerződésben foglaltak 60 napnál kęvesebb késedelem
esetén időarányosan éľvényesÍthetők. Az e|őzóeken túl felmerülő késedelem esetén vevő által
fizetendő napi kötbér méľtéke 30.000,- Ft.

Az adésv ételi szerződés me gkötésével kapcsolatban felmeľülő költségek :

- I.670,- Ft/személy JÜB eljárási díj,

- 5.50o,- Ft + ÁFA eljárási díj,

- 6.600,- Ft/íĺgaÍlan/igylet ťoldhivataIi eljártlsi illeték (a fiildhivatali eljárási díjat kétszeľ kell
megfizetni, egyszer az adásvéte|i szerződés benyújtásakor, másodszor a tulajdonjog bejegyzési
engedély benyúj tásakoľ).



A Kiíró felhívja apźiyźnókfigye|mét,hogy a vétęIáratÁFA terheli.

A Kiíró kiköti továbbá' hogy

a) a nyertes aján|attevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljárás soron következő
helyezettj ével szerződést ktjtni,

b) jogosult ana,hogy a versenyeztetési eljárást eľedménytelenĺrek nyilvánítsa,

c) szĺikség esetén az aján|attevőtő| az aján|at lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben
írásban felvilágosítást kérhet annak előľebocsátásával, hogy az ajźn|attevó ezze| kapcsolatos
íľásbeli váIasza semmilyen formában nem erędményezheti a versenyeztetési eljárásban tett
ajźnlatábaĺ megfogalmazott feltételęk olyan megvá|tozását, amely az értéke|és soľán a beérkezett
aj ánlatok sorrendj ét módosítaná.

d) aPtk 6:74, $ (2) bekezdése alapján, apáIyázati fe|hívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb
ajánlattevővel szemben is fenntartja a jogátarta,hogsĺ ne kössön szerzódést.

Az aján|attevő tudomásul veszi és e|fogadja, hogy a Kiíľó

a) az ajźln|attételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbithatja, amit - az inđok
megjelölésével - a Kiíľás közlésével megegyező he|yeken' az eredeti benýjtási hatźridő |ejárta
e|őtt |ega|źtbb 5 nappal köteles hiľdetményben megjelentetni;

b) jogosult az aján|attételi felhívását az aján|attételi határidő előtt visszavonni, de emől a kiírás
közlésével megegyező módon aZ ajźn|attéte|i |latálridó |ejárta előtt kötęles hiľdetméný
megjelentetni,

c) a páIyázati biaosítékot a kiírás visszavonása, az eljárás eredménýelenségének megállapítása
esetén, illetve _ az aján|atok elbírálását követően _ a nem nyertes ajánlattevők részéľe 15
munkanapon belül visszafizeti,

az aján|ati bizosíték után kamatotnem ťlzet, kivéve, ha a visszafizetésihatáridőt elmulasztja,

a nyertes ajźn|attevő esetében a beťlzetett biztosítékot az aján|attevő á|ta| fizetendő véte|árba
beszámítja,

Đ nem fizeti vissza a nyertes által teljesített biĺosítékot, ha a szerződés megkötése a nyeľtesnek
felľóható vagy érdekkörében felmerült okból hiúsul meg. A vevőnek felróható ok az is, ha a
véte|árat banki hitel felhasználásáva| kivánja kiegyenlíteni' de a banki hitelt határidőben nem
kapja meg, vagy azaťlzetésihatźridő napjának 24 őráignem éľkezik meg eladó bankszám|áljźra.

5. Az aján|at benyújtásának előfeltételei

Az ajźn|at benýjtásának elengedhetetlen feltétele az ajźtn|ati biĺosíték hatźtridóigtĺjľténő befizetése.

A Kiíľó az ajáslati biaosítékot a páIyázati felhívás vísszavonása, az e|jźlrás eredménýelenségének
megáIlapitása esetén, illetve - az aján|atok elbírálását követően _ a nem nyeľtes ajánlattevők részére
kĺjteles 15 munkanapon beltil visszafizetni.

A pá|yázaton való ľészvétel további elofeltétele, hogy azajánlattevő megismeľje a pźiyźzattárgyát, az
ajźnlattéte| feltételeit - vagyis apá|yázati dokumentációt _ és azt magáranézve kötelezőnektekintse.

A nemzęti vagyonĺól szőIő 2011. évi CXCVI. törvény 1 1. $ (10) bekezdése a|apjáĺ a pá|yázaton csak
átláthatő szervezęt vehet részt.

Az ajánlat benyújtási hatźridő leteltét követően ajźtn|atot a Kiíró nem vesz át.

d)

e)

/,?/



6. Apő|yőzaton történő ľészvétel fe|tételei

Az aján|attevő részt vehet a pá|yázaton amennyiben

a) az aján|ati biztosíték osszeget hatáľidőben megfizeti, és az beéľkezik a Kiíró által megjetölt
bankszámláta,

b) az aján|atok leadásának határidejéíg az ajtĺ.iatźÍ benýjtja.

7. Az aján|at tartalmi követelményei

Az ajźn|attevőnek

a) az ajáĺiatbaĺ kozölnie kell a nevét/cégnevét, |akcímétlszékhelyét, adoszámátladőazonosítő je|ét,
cég esetében cégegyzékszámát, képviselőjének nevét és eléľhetőségét, bankszäm|a számźfi,
ęlektronikus levelęzési címét, ha ilyeĺľrel rendelkezik.

b) az aján|athoz csatolni ke|| az ajźnlati biztosíték befizetéséről szóló visszavonhatatlan banki
átutalást vagy abankszámla kivonatot.

c) az aján|atban nyilatkoznia kell aľról, hogy vźi|a|ja a PáIyázati dokumentációban, illetve
me| lékleteiben leíľt szerződéskĺjtési és egyéb feltételeket,

d) az ajánlatban nyilatkoznia kell arľól, hogy rá vonatkozóan a2015. évi CXLIII. törvény 62. $ és 63.
$-ban foglaltk<:zétő köľĹilmények nem állnak fenn.

e) az ajźn|atban nyi|atkoznia kell arról, hogy adó és adók mődjáĺa behajtható konarbzása nincs. E
ĺyi|atkozat mellé kell csatolnia a NAV ígazoltsát arról, hogy nem áll fenn köztartozása.

Đ az aján7atban nyi|atkoznia kell arľól, hogy Kiíľóval szemben bérleti díj tartozása nincs, továbbá a
Kiíróval szemben szerzódésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az ajźnlatához csatolni kell a tarsaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkívonatát és a társaság
képviseletére jogosultak aláírási címpéldányának eredeti pé|dtnyát vagy hiteles másolatát.

h) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve
fęlszámolásí eljárás nincs folyamatban.

Đ az aján7atban nyi|atkoznia kell aľról, hogy a ĺemzeti vagyonľól sző|ő 2011 . éví CXCVI. törvény 3 .

$ (1) bekezdés 1. pontja szerint źtt|áthatő szeľvezetnek minősül.

Az ajźn|attevőnek a pálryźaati eljáľás során benyújtott aján|atát' továbbá az ajźn|at mellékleteként
benyújtott valamennyi nyi|atkozatát cégszeru aláírással kell ellátnia' Cégszeľű a|áírás során a cég
képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek a társaság kézze|, vagy géppel írt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve aIá nevétlnevüket önállóaďegyüttesen ir1alírJźú< a|á a hiteles céga|ákási
nyi latkozatuknak megfelelően.

A Lebonyo|ítő ajánlott' téľtivevényes levélben, határjdo kitűzésével felszólíthatja az aján|attevőt az
aján|atta| kapcsolatos formai vagy tartalmi hiányosságok pótlásrára, amennyiben a szükséges
nyilatkozatokat, igazo|ásokat nem megfelelően' illetve nem teljes köľűen csatolta. Amennyiben az
ajźn|attevő a felhívás kézhezvételét követően az abban megjelölt hataridőľe a hiányt nem' vagy nem
teljes köríĺen pótolja, úgy ajźln|ata a hiánypótlási hattridó elteltének napját követo naptól
érvénýelennek minősül' és apá|yźnattovábbi ľészében nem vehet ľészt.

A Lebonyo|itő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról, a hiźnypőt|ási határidőről
egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az ĺĺsszes ajtn|attevőt'

A hiánypótlás nem terjeđhet 1r'l az ajánlat módosításara.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajźn|attevó aján|ata éľvénýelennek minősül'
amenĺyiben

a) az aján|ati biĺosíték összege a pźiyź-zati kiíľás 2. pontjában meghatźrozott hatáľidőn belül nem
keru| jővtirásra a Kiíró bankszám|ájtln,



b) nem jelöl megvételtrat.

Amennyiben ajánlattevő nem jelöli meg a véte|źlr megfizetésének módját, Kiíľó úgy veszi, hogy azt az
adásvételi szerződés megkötéséig egy ĺisszegben fizeti meg.

8. Az ajánlat formai követelményei

Az aján|attevőnek aján|attú egy eredeti és egy másolati pélđanyban kell elkészítenie, felttintętvę az
adott példányon az ,,Eľedeti aján|at" és ,,Másolati ajźln|at" megjelolést, melyeket kĺilön - ktilön
sértętlęn. lezárt borítékban kell benyújlania. A példányok közötti eltérés esetén az eľedetĺ példĺíny
érvényes.

Az ajttn|at első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitöltdtt ,,Jelentkezési lapot'', a második oldalon
a kitoltott ,,Aján|ati összesítőt'', kÍilön<is tekintettel a megajánlott vételáľ és megťrzetési módjának
megjelölésére. Ezt, követően kell elhelyezni az aján|ati felhívás mellékletét képező éľtelemszeľűen
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban részletezeLt valamennyi dokumentumot. Az
ajánlattevőnek közölnie kell a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét), ahová a pźiyázati eľedmény
közlését kéľi, továbbá ań' a bankszámlaszámot és a bankszámla kedvezméĺyezettjének nevét ílletve
más azonositőját, ahova az ajtn|ati bíaosíték (bźnatpénz) visszautalását kérr, amerľryiben nem
nyerte se a p źiy ázatnak.

Az ajdnlat és az összes melléklet minden oldaldt _ összefűzve, az oldalak számának
dokumentálás ával _ fo ly am ato s s zdmo łźss al kell elldtnÍ.

Az iratokat magyar nyelven, \ezárI, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benyújtani. A borítékra Łjzárő|ag a pá|yázat tárgyźlt kell ráírni, az alźlbbiak szeńnt:

,,Budapest VIII. keľĺĺlet, Bacsó Bé|a u. 17. szám alatti telek elidegenítése - piiyízat,,

A Lebonyolítő |ezárat|an vagy sérült boľítékot nem veSZ át. Kiíľó minden, az aján|attételi hatáľidőn tul
benýjtott ajźn|atot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az aján|attevő a pá|ytzati eljáľás brármelyik szakaszában meghatalmazott tltjźn jár e|, a
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eľedeti példányźtt is mellékelni ke|| az
ajálllathoz. A polgáń perľendtaĺásról szóló 1952' évi III. törvény 196. $-a szeľint a teljes bizonyítő
eľejrĺ magánokiľatnak az a|źlbbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) akiá||itő az okiratot saját kezűleg írta és a|áírta;

b) két tanú az okiraton alálrásźryal' igazolrja, hogy a kíállító a nem á|ta|a irt okiratot elotti'ik irta a|á,
vagy a|áirását előttük sajátkezú a|áirásěnak ismeľte e|; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel
kell tüntetni;

c) a kiállító a|áirźsavagy kézjegye az okiľaton közjegyző által hitelesítve van;

d) a gazdáIkođő szewezet áIta|iz|eti körében kiállított okiratot szabá|yszeruen a|túták;'

e) tigyvéd (ogtanácsos) az á'|ta|a készitetÍ' okirat szabá|yszeru ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a
kiállító a nem túta|a irt okiľatot előtte íľta a|á, vagy a|áirását előtte saját kezíj a|áításának ismeľte
el, illetőleg a kiállító minosített elektronikus a|áirásáva| aláíľt elektronikus okirat taľtalma az
iigyvédá|ta|készítettelektronikusokiratévalmegegyezík;

Đ az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektľonikus a|áírást helyezett el.

Ha az ajźtn|attevő gazdtł|kodő szervezet, a pá|yźzati eljarás során nevében nyilatkozatot a
cégjegyzékben feltüntetett képviseleti joggal rendelkező szemé|y, vagy e személy meghatalmazottja
tehet.

9. Az aján|at mĺódosítása

Az ajźn|attevo az aján|attételi határidő |ejártáig módosíthatj a vagy visszavonhad a ptiyázati aján|atći,
az ajánlattételi határidő |ejártát követően azonban a benyújtott aján|atok nem módosíthatók.
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Az ajźln|ati kötöttség az ajtln|attételi határidő |ejártźlnak napjával kezdődik.

10. Ajánlati kötöttség

Az ajánlattevő legalább 60 napig terjedő aján|ati kötöttséget köteles vállalni, amely az ajźln|attéte|i
határidő |ejártának napjáva| kezdődik. Az ajźtn|attevő köte|es nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiiró az
ajánlatok eredményének megállapítźsára vonatkozó hataridőt elhalasztotta, úgy vállalja az Ąźnlati
kötöttség meghosszabbitását a pźůyázat eľedményének megállapítására vonatkozó hatźĺridő
elhalasztásának napjai számź.ľ a| megegyezően.

Az ajźlnlati kotöttség l'arta|máĺakmeghatározźsára a Polgáľi Torvénykönyv rendelkezései irányadóak,
ktil<jnös tekintettel a 6:64. $-ra'

Az aján|at olyan megállapodást kezdeményezó nyi|atkozatot je|ent' amely a törvény a|apjźtn
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mazza, s egyéľtelműen kitűnik belőle, hogy az abban
foglaltak ügyletkötéSi akaratot tĹikröznek, tehát a nyilatkozó _ ajźtnIata elfogadása esetén _ azt magára
nézve kötelezőnek ismeľi el.

Azaján|atikötöttség aztje|enti,hogy ha a másik fé| azadott időhatáľon belül az ajánlatot elfogadja, a
szerződés a törvény rendelkezése folytán létľejön. Az aján|at megtételével tehát fiiggő helyzet alakul
ki, amely az ajánlati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az ajźtn|attevo az ajźn|ati kötöttségének ideje a|att aján|atát visszavonja, a befizetett
aj áĺlJ:ati bizto sítékot elve szti.

A Kiíró az ajár-J'ati biztosítékot a ptiyázati felhívás visszavonása, az e|járás eľedménýelenségének
megźůlapítźlsa esetén, illętve - az ajźn|atok elbírását követoen - a nem nyeľtes ajánlattevők részérę
köteles 15 munkanapon belül visszaťtzętli. A Kiíró az ajáĺ|ati biĺosíték után kamatot nem ťlzet,
kivéve, ha a v i s szafi zetési határ időt e lmulasztj a.

1 1. A pĺílyázttok bontása

A páIyázati ajélĺiatokat 1arta|mazó zárt bontékok felbontását a Lebonyolitő végzi a pá|yázati
felhívásban megjelölt időpontban. Az aján|atok felbontásán, a Lebonyolító képviselőjén kívtil az
ajánlattevők' illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően
(személyi igazolvtny, meghatalmazás) igazolni kell.

Az ajátn|attevők a bontás időpontjáról kĹilön éľtesítést nem kapnak. Az ajźn|atok felbontásán jelen
lévők j e lenl étllk igazo|ás ára j e len léti ívet írnak al á.

Az ajfuiatok fęlbontásakoľ a Lebonyolító ismeneú az ajźln|attevők nevét, lakóhelyét (székhelyét), az
általukfelkínáltvéte|árajtn|atot,avételármegťlzetésénekmódját.

Azaján|attevő a fenti adatok ismeľtetését nem tilthatja meg.

A Lebonyo|ítő az ajanlatok felbontásáró|, az ajźln|atok ismertetett tartalmárő| jegyzőkonyvet készít,
amelyet az aján|attevőknek erre vonatkoző igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzőkönyvet a
Lebonyolító képviselője és a jegyzőkönyvvezeto irja a|á, és a bontason megjelent ajánlattevők köziil
kij elöltek, peďíg aláírásukkal hitelęsítik'

12. A' páiyáĺzat érvénytelenségeinek eseteÍ

A Lebonyolítő az aján1atok bírálatakoľ megállapítja, hogy me|y ajáriatok érvénýelenek, és ez a|apján
tesz javaslatot a Kiíĺónak az ajtnlatok érvénýelenségének megá||apítására. A Kiíró érvénýelennek
nyiIv ánítja az ajánLatot, ha

a) ań akiírásban meghatározott, illetve szabźiyszeruen meghosszabbitott ajánlattételi hatáľidő után
nýjtották be.
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b) azt olyan aján|attevó nylijtotta be, aki az onkormányzattal szembeni, koľábbi fizetési
kötelezettségét (helyi adó, béľlęti díj, stb') nem teljesítette.

c) az aján|attevó abiztosítékot nem, vagy nem az e|őirta|<nak megfelelően bocsátotta rendelkezésre.

d) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem' vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta,
ideéľtve, ha az aján|attevő nem csatolta arról szóló nyi|atkozatátt, hogy nincs köztaľtozása (adó-,
vám., társadalombiztosítási járulék és egyéb, az á||anhánaftás más alľendszereivel szemben
fenĺólló ťrzetési kötelczcttsógc),

e) az ajźn|at nem felel meg a kiíľásban meghatározott feltétęleknek vagy az aján|aÍÍevő nem tett a
kiírásban fo glaltaknak me gfele lő aján|atot,

Đ az aján|attevő valótlan adatot k<jzölt.

g) az aján|attevő a hiánypótlási fęlhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes köľtĺen tett eleget.

h) olyan ajánlat érkezett, amely a meghatározottfizetési feltételektől e|térő aján|atottarta|maz.

Az eljźrás további szakaszábaĺ nem vehet résń. az, aki a)-c) pontokban foglaltak szerint érvénýelen
p á|y ázati aj źn|atot tett.

13. A pályázati ajáĺn|atok elbíľálása,, az elbírátlás szempontjai

A pá|yázati ajánlatokat a leheto legrövidebb időn belül el kell birźini' A pá|yázat eredményének
megállapítására vonatkoző határidő egy alkalommal meghosszabbítható. Az tlj határidőről, illetve
annak ftiggvényében az ajén|ati kötöttség időtatamának meghosszabbításárő| a Lebonyolító köteles
ajtlĺtl'ott lęvélben tájékoztahi az összes ptiyźzőt'

A Lebonyo|itő a pźiyázatí fe|hívtlsban meghatározott értékelési szempontok alapjźn bírálja el és
rangsorolja az érvényes pźiyźzati aján|atokat, szĹikség szerint szakéľtők bevonásával.

Az e|bírálLís fő szempontja:

. azajánlott vételáľ iisszege.

A Kiíľó a pźilyázati felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgálni az
ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítéséľe, és ennek során a csatolt dokumentumok
eredetiségét is ellenőľizheti.

A Kiíró szükség esetén az ajźln|attevőtó| az aján|at lényegét nem érintő technikai-formai kérđésekben,
írásban felvilágosítást kéľhet annak előľebocsátásával, hogy az aján|attevo pźiyáző ezzelkapcsolatos
írásbeli vźiasza semmilyen formában nem eređményezheti az ajánlatában megfoga|mazott feltételek
olyan megváItozását, amely a pźiyázat során a beéľkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéréséről, és annak tartalmáról haladéktalanul írásban értesíti a többi ajánlattevőt.

A páiyázat nyertese az, ĺki a pá|ytzati felhívásban rögzitett feltételek teljesítése melIett a vételar
összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételána tcjbb ajánlat is
éľkezik a pá|yázat lebonyolítója az azonos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb vételárat
megajánló ajánlattevőknek lehetőségük' van a véte|ána licit foľmájában újabb ajźn|atot, ajánlatokat
tenn. Az induló véte|ár a bęérkezett legmagasabb vételár aján|at, a licitlépcső l0.000,- Ft, azaztizezet
foľint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyeľtese az' az ajźn|attevó, aki a legmagasabb összeget
ajánlja.

A versenýárgya|ásrő| jegyzőkĺinyv készül, amelyet a Lebonyolító jelen lévő képviselóje, a
jegyzőkönyvvezetó, a lebonyolító jogi képviselője és az ajánlaÍtevők jelen lévő képviselői írnak alá.

A Lebonyo|ítő az ajánlatok értékeléséľő| jegyzókönyvet (a továbbiakban: éľtékelési jegyzőkönyv)
készit, amely tarta|mazza

a) apźiytaati eljárás ľövid ismertetését, abeérkezętt ajanlatok számát,

b) abeérkęzętt ajánlatok ľövid éľtékelését.
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c) a legjobb ajáĺ|atravonatkozó javaslat indokait,

d) az ellenéték (vételár) meghatározásának szempontjait (ideéltve a vételárat befolyásoló
kötęlezettségvállalásokat),

e) a kikötött biztosítékok megfeleloségének szempontjait,

Đ a döntések indokát,

g) a pá|yźaati e|járás eredményének összefoglaló értékęlését, az első két helyre javasolt pá|yáző
megjelölését, ha erre mód van'

h) ablráIatbanközremiĺködők által fontosnak tartott körĹilményeket, tényeket.

14. osszeféľhetetlenség

A páIytnati eljáľás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a pá|yázatok e|bíráIásában olyan
természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük veszrészt, aki maga is ajánlattevo,vagy

a) arnak közeli hozzátartozója (Ptk: 8:1. $ (1) 1. pont),

b) arnak munkaviszoĺy aIapjźn felettese, vagy alkalmazottja,

c) annak más szerzódésesjogviszony keretében foglalkoztatőja,vagy foglalkoztatottja,

d) ha bármely oknál fogva nem várható el tőle azigy elfogulatlan megítélése.

15. A pályázati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének esetei

Érvénytelen a pźiyázati eljarás, ha

a) apá|ytzat elbírálásakor az osszeféľhetetlenségi szabályokat megsértették,

b) valamelyik ajánJ'attevő az e|jźrás tisztaságtú vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan séľtő
cselekméný k<jvet el.

A kiíľó eredménýeleĺľrek nyilvaníthatj a az eljźrást,ha

a) nem érkezett ajźn|at,

b) kizárőIag érvénýelen ajánlatok érkeztek,

c) az egyik aján|attevo sem tett apá|yázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot,

d) a kiíró az e|jérźs érvénýelenítéséľől döntött'

Eľedménýelen eljárás esetén a kiíró dont a továbbí vagyonügyleti eljárásról.

16. Eľedményhirdetés, szeľződésktités

Apá|yázat eredményéről a Kiíľó legkésőbb 2016. jtĺlius 31-ig dönt, amelyről Lebonyolító 15 napon
beltil valamennyi aj ánlattevőt íľásban énesíti.

Kiíró a pźůyázat nyeľtesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghatározottak szerint adásvételi
szeľzodést k<jt.

A nyeľtes pá|yáző visszalépése esetén az e|adő jogosult a pźiyázati eljárás soron következő
helyezettjével adásvételi szerződést kötni, amennyiben a pályázat eredményének megállapításakor a
másodiklegjobbajtnlatmeghatározásrakenilt'

A nyertes aján|attevő esetében abeťlzetett biztosíték az ajźtn|attevó álta| ťĺzetendo véte|źlľ összegébe
beszźtmitásra keľül' azonbanha a szerződés megkötése az aján|aÍtevőnek felróhatő, vagy éľdekkörében
felmeľült más okból hiúsul meg, ajźtn|attevő a biztosítékot elveszti. Az elvesztett biaosíték a Kiírót
illeti meg.
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|7 . B;gy éb ľendelkezések

Az ingat|an megtekinthető a Kiíľás 2' pontjában megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt két
nappal a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt. ÖnkoľmányzatiHázkeze|ó Iľodájának munkataľsával
telefonos egyeztetés szükséges a következő telefonszámokon: 06 I 210.4928,2I0-49f9, fI0-4930,
210-4766.

Az aján|attevó az ajźłn|atok felbontásáig köteles titokban taľtani az ajźln|atźnak tarta|mźt' továbbá a
Kiíró által a ľészletes dokumentációban vagy bármely módon rendęlkęzésére bocsátott minden téný,
információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, arrőIttljékońatást harrnadik személynek nem adhat.Ez
a tilalom nem terjed ki a ťrnanszírozó bankkal és konzoľciális ajáĺIat esetén a ľésztvevőkkel való
kapcsolattartásra. Ha az aján|attevő vagy az érdekkörében álló más személy a pá|yázat titkosságát
megsértette, a Kiíľó az ajánlatát éľvénýelenĺek nyilvánítja.

A Lebonyol itő az aján|atok tartalmát a páIyázat|ezárásáigtitkosan keze|i, tartalmukról felvílágosítást
sem kívülállóknak, sem a pályázatonrésffievőknek nem adhat.

A Kiíró az aján|atokat |<tzźlró|ag elbírálásra haszná|hatja fel, más célú felhaszĺáIás esetén az
ajánlattevővel külön meg kell anól állapodnia'

A Kiíró a pźiyázati eljĺárás során készített jegyzokönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőľizni, továbbá ilyen jellegű ellenőrzés esetén az ellenőľzést végzó sZeľV' személyek
rendelkezéséľe bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabáiyozott kéľdésekben a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuáľosi Önkormányzat Képviselő.testületénęk 4712015' (II. 19.) szttmu határozata, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok ľendelkezés ei az lrźnyadőak.

Budapest,2016.
Józsefuárosi onkormányzat

nevében eljárő Józsefuárosi Gazďá|kodási Kĺizpont Zľt'
..... sk.

Mellékletek:
1. számű melléklet: Jelentkezési lap
2. szźmll melléklet: Ajánlati összesítő
3. számímelléklet: Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljáľásról, felszámolásról
4. számí melléklet: Nyilatkozat a pá|yázati feltételek elfogadásáľó|, szerződéskĺjtésról,

ingatlanszeľzési képessé grő|, ajtn|ati kotöttségről
5. szélmtĺmelléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható końartozásről; Kiíróval

szemben fennálló tartozásr őI
6. számllmelléklet: Nyilatkozat pénnlgyialkalmasságľól
7. számí melléklet: Nyílatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszám|aszźlmrő|
8. számll melléklet: Nyilatkozat źtlźthatő szervezetro|
9. számű melléklet: Nyilatkozat a pźiyázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, ál|apotának

megismeľéséről
10. számímelléklęt: Adásvételi szerződéstervezetfiiggőben tatással
1l. számí melléklet: Adásvételi szeľződés tervezęt fiiggőben tartással (banki hiteles)
If. száműmelléklet: osszefoglaló a benyújtandó ajánlat foľmai és tartalmi követelményeiről,

tájékońatásazátIátbatőszervezetfogalmáról
13, száműmelléklet: Étékbecslés

14 ŽC.Ż
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'1. számú melléklet
Budapest VIII. keľület, Bacsó Béla u. |7. szátm alatti telek elidegenítése

Jelentkezésĺ lap

Budapest,

pźiy áző a|áit źsa/ c é gszęru a|áítás

Társaság neve, cégformája..

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

Statisztikai számiel:

C égnýlv ánt artásí száma:

Adószáma:

Szźtm|av ezető banki ának neve :

Bankszámlaszttma:

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meghatalmazott nevel:

Telefonsziĺma:

Faxszáma:

E-mailcíme:

' Meghatalmazott ęsetén
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2. szám.űme|IéIet

Budapest VIII. kerületo Bacsó Béla u. I7. szálm alattĺ telek elidegenítése

AJÁNLATr osszrsÍľo

Alulírott. .(ĺév/tźľsaság
neve) a Budapest vlu. keľület, Bacsó Béla u. 17. szám alatti telek elidegenítésére kiírt
ptĺIyázatra ajánlatomat az a|ábbiakban foglalom össze:

Megajánlott vételáľ: . .. . . .. .. ..Ft

A vételár megfizetésének módja:

Budapest,

pźiy ćlző a|áírása/ c é gszera aláirás
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3. szźtmímelléklet

Budapest VIII. keľület, Bacsó Béla u. 17. szám a|attl telek elĺdegenítése

NYILATKOZAT
végelszámolásľólo csődelj áľásľól, felszámolásľól

Alu1íľott
(trírsaság neve) képviseletében kij elentem, hogy a tfusaság

. végelszámolás alatt *á||lnem á|1

o ellen csődeljárás folyamatban xvaďnincs
. ellen fe|számo|ási eljárás folyamatban xvaďnincs.

Budapest,

pźůy źnő aIáfu ása/ c é gszeru a|áítás

4 *-gal megjelcilt részné| a megfelelő sz<iveg a|źlhuzandő.

I7
.7a-*r



4. számú melléklet

Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. !7. szám alatti telek elidegenítése

NYILATKOZAT
a pźiJyázati feltételek elfogadásárőI., szerződéskłitésľől, ingatlanszerzési képességľől'

aj ánlati kiitiittségľől

Alulírott.

... (névltěrsaság neve) kijelentem, hogy a pá|yázat táĺgyát részletesen megismertem) az

aj ánlattéte l fe ltéte l e it, a p áIy ázati k i íľást magamr a nézv e köte l ezőnek el fo gadom.

Kij elentem, hogy Magyarors zägon íngat|anszerzésre jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy apá|yázati felhívásban foglalt 60 napos ajánlati kótottséget vállalom.

Budapest,

ptůy áző a|áfu ása/ cé gszeru aláírás



5. számú melléklet

Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 17. szám alatti telek elidegenítése

NYILATKOZAT
kĺíróval szemben fennálló tartozásről

Alu1írott (név)

mint a ... (táľsaság neve) vezető

ti s zts é gvi se lőj e kij e l entem, ho gy az aj án|attevő nek,

- Kiíróval szemben tartozźsa(helý adó, bérleti díj stb) * van/nincs;
- Kiíróval szemben szerzodésben vállalt és nem teljesített k<jtelezettsége * van| nincs.

amelyeket az a|ábbi okiratokkal igazolok:

1.

2.

Budapest,

pá|y źnő a|áir źsa/ cé gszeru aláír ás

A *-gal jelölt résznél a megfelelő szciveg aláhuzanđő.
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6. számú melléklet

Budapest YIII. keľületo Bacsó Béla u. 17. szám a|atti telek elĺdegenítése

NYILATKOZAT
pénzügyi alkalmasságľó|

Alulírott (név)

mint a (társaság neve) vezetó

tisztségviseloje, kijelentem, hogy a pźĺ|yázat tárgyźlt képező ingatlan vételźłának

megfizetésére képes vagyok, a szükséges anyagi eszközok rendęlkezésemre állnak.

A szźtm|avezető bankná| az e|míllt 1 évben soľban állás nem volt, amelyeket az alábbi
okiratokkal igazolok:

1......

Budapest,

p áIy źző a|áfu ásal cé gszeru aLćir ás

2.
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7. számú melléklet

Budapest VIII. keľĺilet, Bacsó Béla u. 17. szám alatti telek eľdegenítése

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéľől és bankszámlaszámľól

Alulírott ...... /névl mint a
(társaság neve) vezeto tisztségviselője kérem, hogy a Pźiyázattal kapcsolatos mindennemű
nýlatkozatot, felhívást, éľtesítést, vagy más informáciőt, va|arĺlint a Pá|yázatta| kapcsolatos
esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bírósági hatátozatot, stb. az alábbi címre
kérem postazni:

Cimzett:.

Cím:.

Amennýben az źůtalam a fentiekben megjelölt cimzett a fenti címęn az íratot nem veszi át,
ennek következményeit a gazdasági társäság vállalja. Tudomásul veszem' hogy amennýben a

címzett a fenti címen az értesítést nem veszi ti, az értesítés a postára adást követő 5.

munkanapon kézbesítettnek minősül.

A pźiyźĺzati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a đokumentáció megvásárlására fordított
összeget kérem az alábbi bankszámlaszámra visszautalni:

Bankszáml av ezető pénzíntézet: . . . . . .

Bankszámlaszám:

Bankszámlával ľendelkezni jogosult:
(név, lakcím vagy széküely)

Budapest,

pá|y áző a|áír ásal cé gszeru altirás
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8. számú melléklet

Budapest VIII. keľiilet, Bacsó BéIa u. 17. szám alattĺ telek elidegenítése

NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy cégünk a nemzęti vagyonľól sző|ő 201' 1. évi CXCVI. törvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja szerinti

a.) átlźńható szew ezetnęk minő sül.

b.) nem minősül źń|źúhatő szervezetnek.

(a meýleĺő szöveg alóhúzandó)

A jelen nyi|atkozatomat a szervezet vezeto tisztségviselőjeként btintetőjogi felelősségem
teljes tudatában teszem.

Budapest,

pály áző a|áir źsa/ c é gszęru a|áír ás
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9. számú melléklet

Budapest VIII. keľület, Bacsó Béla u. |7. szátm alatti telek elidegenítése

NYILATKOZAT
apź.J,yá.zaton meghirdetett ingatlan megtekintéséľől, állapotának megismeľéséről

Alulíľott a pá|yázaton meghirdetett Budapest VIII. keľület, Bacsó Béla u. t7. szám alatti
telket előzetesen egyeztetelt időpontban megnéztem, az áIlapotźń és arra vonatkozó műszaki
tź.j ékoztatźtst me gi sm ertem.

Budapest,

pá|y áző a|áír ásal c é gszeru a|áir ás



10. számú melléklet
ADASVETELI SZERZODES

függőben tartással

amely létľej ött egy r észr o|
Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosĺ onkoľmányzat (székhelye: l082 Budapest, Baross u.
63-67., adőszáma: 15735715-2-42, KSH-száma: I573571'5-84II-32I-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljáľó Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (székhely: 1082
Budapest, Baĺoss tl. 63-67., adőszáma: 25292499-2-42, cégtregyzék száma: 01-10-048457; KSH
száma:25292499-6832-114-0|, képviseli: ....), mint eladó (továbbiakban: eladó)

másrészről
..... (székhelye: .........; cégjegyzékszáma.. ..,.'; adőszáma: .............; statisztikai számjele: ...''.';
képviseli: ... .'..'..), mint vevő (továbbiakban: vevő)

közĺitt az alulított napon és helyen' az a|ábbi feltételekkel:

1.

E|őzmények

1.1. Budapest Főváľos VIil. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képvise|ő-testĺi|ete ...ĺ20t6.
(III.03.) száml,s'határozata alapjźn egyfordulós, nyilvános páIyázatot írt ki Budapest VIII. keľület
34853 hĺsz.-ú, az iĺgat|an nyl|váfiartźtsban Budapęst VilI. kerület, Bacsó Béla u. 17 . szám a|aÍti
telek éľtékesítésére az ingat|aĺ beépítési kötelęzettségével.

I.2. A pá|yázat nyertese a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-
testtilet ..ĺ2016. (....) számú határozata szerint vęvő lett. Vevő pályázatźlban az ingat|an cé|ra
történő beépítését v źil'alta.

ĄŁ.
A szeľződés táľgyítképző ingatlan adatai

Címe:
Ilelyľajzi száma:
Jellege:
Telek alapteľĺĺlete:
KiizmÍĺ ellátottsága:
Terhei:

Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 17.

34853
telek
I.81211ŕ
összkozmtĺves
peľ-, teher- és igén^ymentes, az ELMU HALOZATI
Kft. javára 26 m. nagyságú területľe vezetékjog
keru|tbejegyzésręazingatlan-nyi|váĺtartásba

3.
Jognyilatkozat

3.1. A nęmzęti vagyonról szó|ó 20|1. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a helyi
<inkormányzat tulajdonában lévő ingat|anra az źi|amnak, valamint az 799|. évi XXXIil. tv. 39. $
(2)bekezdése alapján a Budapest Főváľosi onkományzatnakelővásárlási joga van.
Jogosult elővásárlási jogáva|, postai küldemény esetén a küldemény postai feladásának igazo|t
napjátő| számított 35 napon belül élhet. Amennyiben az e|ővásár|ás jogosultja é1 jogával, jelen
szęrzódés közte és eladó között jön létre. Ez esetben a ....... źúta|befizeteft ........o- Ft, azaz

foľint összeget e|adó az elővásárlási jogra vonatkozó nyilatkozatok kézhezvéte|étő|
számitott 15 munkanapon beliil az '.. . . . . . '. źita| vezetett számű sztm|ttra visszautalja. A

f4 cž-
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3.2.

. . . .. tudomásul veszi, hogy a bęťlzetett összeg után eladó kamatot, vagy bźtrmely jogcímen
ęlszámolandó költséget' kártérítést nem ťlzet.

Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi' hogy az ingatlan haľmadik személy részére történő
értékesítéséhez abeépítési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájttru|ása szükséges. Eladó abban
az esetben adjahozzájtlrulást a továbbértékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vállalja a jelen
adásvételi szeľződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzájárúását kéľni, eladó vevőn k<jveteli a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését,
illetve eladó érvényesítheti vi s szavásárlási j ogát
Felek rögzítik, hogy e|adő hozzájárulása nem szĹikséges aZ ingatlan harmadik személy részére
t<jľténő vevő általi továbbétékesitéséhez, amennyiben az ingat|arra vevő a jogeľős hasznźůatba
vételi engedélý megszereńe, és ęzt az e|ađő felé hitęlt érdemlő módon igazo|ta'

Jog- és kellékszavatosság

4.I' Az eladó kijelenti, hogy az lngat|aĺjelenleg béľbeadás útján hasznosított. A bérleti szeľződések
megszüntetésére 30 nap ál1 rendelkezéséľe. Eladó a bérleti szeľződéseket abban az esetben
szünteti meg, ha a teljes vétęlźlr megfizetésľe került.

4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adtsvéte| ttlrgyźú képező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az
ingat|an, a 2.,3.I, és 4.i. pontokban ĺögzítetteken kívül a továbbiakban per-' teher- és
igénymentes, azon harmadik személynek nincs olyan ingatlan.nyilvántartásba bejegyzett, vagy
ingatlan.nyilvántaľtáson kívüli joga, amely a vevő biľtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését
akadáIyozná,korlźúoznźl,vagymeghiúsítaná.

4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot váI|a| azért, hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
mődjźra behajtható konatozás nem teľheli. Az eladő kijelenti és szavatolja, hogy az iĺgatlan
tekintetében környezetszennyezés nem történt.

4.3. 
^ 

vevő kijelenti, hogy az ingat|ant jól ismeľi, tĺjbbször bejárta, megvízsgálta, és źita|a felmért
állapotban, az ingat|anról készült ingatlan éľtékbecslő szakvélemény ismeľetében írja alá jelen
adásvételi szerződést.

4.4. Az eladó a je|en szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vevőt az ingatlan minden lényeges
tulajdonságtrő| tź!ékonafta, beleértve az tůtal^ ismert esetleges Ętett hibákat is. A tájékoztatás
esetleges elmaľadásából eredő minden kár eladót terheli.

5.
Az ingatlan vételáľa, a véte|ír megÍizetése

5.I. Azingatlan véte|ára Ft+.........,-FtÁFAösszesen Ft,azaz..'...'.. foľint
+ .......... forint ÁFA, összesen .... foľint, amely összeg a vevő pá|yázatźtb;an ajánlott
véte|ánal azonos.

5.2. Szerződő felek egyezően rogzítik azt téný, hogy

5.3. Az ingatlan vételtrtłnak megfizetése az a|ábbiak szerint tĺjrténik:

5.3.1. A vevő pá|yázatának benyujtásakor megfizetett az eladő szám|ájára
huszonkilencmillió-hatszáznegyvewlégyezer forint összeget aján|ati

29.644.000,- Ft, azaz
biztosíték címén. A



szerzodő felek úgy rendelkeztek, hogy abeťlzetett aján|ati biztosíték jogcímét foglaló jogcímre
vźńtoztatják. A foglaló összege a véte|átrba beleszámít. Szerzódő felek úgy nyilatkoznak, hogy a
foglaló jogi teľmészetéve|tisztátban vannak. Tudják' hogy a szerződés meghiúsulásáéľt felelős
féI az adott foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét kötelęs visszafizetni.
Amennyiben az adásvéte|i szerzódés olyan okbólhiúsulmeg, amelyéľt mindkét fél, vagy egyik
fél sem felelős, az adott foglaló a vevőnek visszajár. A fogla|ó teljes összegének megfizetése az
adásvételi szerzódés megkötésének feltétele. Szerzodo felek egybehangzőanrcgzítikaztaténý,
hogy a foglaló teljes összegc mcgfizctósľc kcľült.

5.3.2. Felek rögzit1k, hogy a vevő a je|en szerződés aláírásáig megťlzette az ingat|an véte|árának
slo/o-źLt, bruttó ...........'. FÍ.-ot, azaz forintot, amelybe beleszámít az ę|őzetesen
megťlzetettajtn|ati biaosíték (29.644.000,- Ft)' mint foglaló összege is, így vevő által a jelen
szerzódés a|áírásźxal egyidejűleg ťlzetendő vételárrészlet bruttó . .. ...,- Ft.

5.3.3. Felek rögzítik, hogy vevo az e|ővźsźlľlási jog jogosultak nyilatkozattételérő| szóló értesítés
kézhezvéte|ét követő 8 napon belül köteles a vételár fennmaľadó 50 %;o-át, bruttó ... ... .. . ....,- Ft-
ot, azaz .... foľintot eladó részére megťrzetni abban az esetben, ha sem aMagyar Allam,
Sem a Budapest Főváľosi Önkormányzat nęm él a jelen szerzódés 3.1. pontjában biztosított
elővásarlási jogával.
Amennyibeĺ a pőthatáridő alatt vevő nem fizeti meg a fennmaradó Vételárat, eladó póthatáľidő
kitiĺzése nélkül jogosult, je|en szerzódéstől egyoldalú nyilatkozatta|, éľdekmúlás bizonyitása
nélkÍil elállni.
A vételár megfizetéséľől eladó a szćlmlát a vételár-részbeérkezését kĺjvetően állítja ki.

5.3.4. Az ingatlan birtokának átruházása legkésőbb a Magyar Állam, illetve a Budapest Főváľosi
onkoľmányzat e|ovásźrlási jog gyakorlásáról szóló nyi|atkozatźnak Józsefuáľosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-hez történő megéľkezését, vagy az aÍfa törvényben rögzitett határidő
eľedménýelen leteltét' és a teljes vételár megfizetését követően legkésőbb 45 napon belül, fęlek
á|ta| e|őzetesen egyeztetett időpontban, átadás-źúvéte|i jegyzőkönyvben kerül sor. Vevő a birtok
źúvéte|ére köteles és a biľtokátľuházts időpontjától szedi az ingatlan hasznait és viseli azok
terheit.

6.
Beépítési kötelezettség

6.1' A vevő vállalja, hogy azingat|antaJőzsęfváros Kęrületi Építési Szabá|yzatáról szóló 6612007.
(xII. 12.) önkormányzati rendelet (JoKEsZ) előíľásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettségĺek az alábbiak szeľint tesz eleget
a) az ingat|aĺ biľtokbaadástltó| számitott 2 éven beliil megszerzi az építésére vonatkozó jogeľős

építési engedélý;
b) a jogerős építési engedély megszerzésétó| szźtmitott 2 éven belül megszeľzi a jogerős

haszĺźiatb avételi engedélý.

6.f . Az ingatlan beépítési feltételei:
Az ingat|an őv ezeti besorolása : VK-VI[- l
A közmÍĺfejlesztéssel kapcsolatos <isszes költség (pl. fejlesztési hozzäjátrulás, tervezés. stb.) a
vevőt teľheli.

A beépítés száza|ék, épitménymagasság, sziĺtszźlm, szinttertilet, stb. tekintetében az oľszágos
Településrendezésí és Epítési Követelményekľől (OTEK) szóló 253/1997. (XII. 20.)

5ormányrende|et, az 5lf0l5. (II. 16.) Főv' KGY. ľendelet (BFRSZ)' és Józsefuáľos Keriileti
Epítési SzabáIyzatáről szóló 6612007. (xII. 12.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) e|őírásai az
irányadók.

6,3. Az eladó visszavásárlási joga
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Yevő az eladónak az ingat|anon jelen szerződés keltétől számitott 5 évig - a 6.I. pontban
meghatźlrozott valamely kötelezettsége teljesítésének késedelme esetére _ visszavásárlási jogot
enged' és hozzájáruI atlhoz, hogy a visszavásárlási jog az ingat7an tulajdoni |apjára bejegyzésre
kerüljön. Vevő egýtta| már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáruIását adja ahhoz is'
hogy amennyiben eladó a 7.I,I. pont szerinti esetben visszavásár|ási jogát je|en szerződésben
meghatározottak szęrint egyolc1alťl nyilatkozattal gyakorolja, úgy ezen egyolcĺalťl nyilatkozat
a|apján a földhivatal eladó tulajdonjog visszavásárlásanak tényét az ingat|aĺ-ĺy1lváĺtartásba, |lI
arźnyban, visszavásárlásí jog jogcímén bejegyezze. A visszavásáľlási jog az ingatlan-
nyilvántaftásba történt bejegyzés a|apján az ingat|anon később jogot szerzőkkel szembęn is
hatályos.
Vevő jelen szerződés a|źirtsáva| hozzájáru| ahhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásárlási jogát
gyakorolja, úgy a jelen szerződésben meghatáľozoÍtvéte|źtrat a késedelem idejére megbatáľozott
késedelmí kötbér mértékével csökkentve fizesse víssza arészérę.

7.
A szeľződésben vállalt köte|ezettségek nem te|jesítésének, i|Ietve késedelmes teljesítésének

jogkövetkezményei

7.I, Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén alka|mazhatő
jogkövetkezmények:

7.I.1. Visszavásárlásijog
Eladó visszavásáľlási jogával a jelen szerződés 6.3. pontjában megha1áľozottak szeľint élhet,
ha a vevő a 6.1. pontban meghatźtrozott valamely kötelezeffsége teljesítésével késedelembe
esik. A visszavásárlási ár azoĺos a vételáľra|, de az eladó jogosult a felhalmozódott késedelmi
kötbéľ összegével a visszavásarlási áraÍ' lecsökkenteni a visszavásárlásijog gyakorlása ęsetén.
Vevő jelen szerzódés a|áirásźpa| feltétlen és visszavonhatatlan hozzájźlru|ásźú ađja aIthoz,
hogy amerľryiben eladó é1a visszavásárlási jogával, tulajdonjogźt az ingatlan-nyilvántartásban
eladó egyoldalú nyilatko zatáv a| bejegyeztesse.

7.I.2. Késedelmikötbéľ
Ha a vevő a 6.|. pontban meghatározott valamely kĺjtelezettségével neki felľóható okból
késędelembe esik' késedelmi kötbért köteles ťlzętni az ę|adőnak.
A késedelmi k<itbér mértéke:
- A jogerős építési engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

kĺjtbér összege 15.000.000'- Ft;
- A jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbéľ összege 7.500.000,- Ft.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghattlrozott összegeken feltil vevő
késędelmes teljesítéséľe tekintettel ęladónak kötbérigénye keletkezik' úgy arľrak méľtéke
30.000,- Ft/nap.
Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott kotbér osszegét közös megegyezéssel
á||apitották me g, és azt nem tekinti eltulzottnak.

7 .2. Szerzodo felek egybehangzőan rögzitik ań a téný, hogy a késedelmi kötbéľ teljesítéséhez vevő
garanciaszerződés nyújtási kö,telezettségének eleget tett, a..... Bank által kibocsátott .'.' szźmil
garanciaszerző jelen szerződés a|áirásźna| egyidejűleg źtadásra került aze|adőrészére.
A gaľanciaszerzodés osszege a jogerős építési engedély megszeľzésére a 6,|, pont szerint
rendelkezésre álló határidő elteltét kĺjvető 60 napig l5.000.000,- Ft, ahasznttlatba vételi engedély
iránti kérelem benyújtására a 6.7. pont szerinti ľendelkezésľe álló hatźlridő elteltét kcjvető 60 napig
7.500.000,- Ft. A garanciaszerzódés az ę|adő javára lehívásra kerül a je|en szerződésben
meghatározott késędelęm esetén. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnźi kevesebb
késedelem esetén időaľányosan érvényesíthetők' Felek rögzítik, hogy csak olyan bankgaľancía
fogadható el, amelyek a|apján eladó egyolđa|utájékoztató nyilatkozatćryal a bank átuta|ja a jelen

27 /*3-



szerződésben meghatáľozott kéSedelmi kötbér összegét az ę|adőnak, mindenféle egyéb feltéte|
nélkÍil.

8.
Ingatlan-nyilvántaľtási bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

Az eladő a jelen szerződés a|źirásáva| egyidejiĺleg ktilön nyi|atkozatban feltétlen és visszavonhatatlan
hozzźýáru|źtsát adja ahhoz, hogy vevő tulajdonjoga az ingat|an tekintetében 1l1 arányban' vétel
jogcíménazingat|an-nyi|vántartásbabejegyzésrekerüljön.
Felek közösen kérik a Földhivatalt, hogy a tulajdonjogbejegyzési eljárást tartsa ftiggőben bejeryzési
engedély benyujtásáig, de maximum2076. ....... napjáig jegyezze fe| azingat|an tulajdoni |apjźra.
Felek már most kérik az ílletékes Földhivatalt - és ehhez vevő is feltétlen és visszavonhatatlan
hozzájárúását adja _, hogy vevő tulajdonjogának a bejegyzésével egyidejűleg az ingatlan-
nyl|vántartźlsba a jelen szerződés keltétől számított 5 év határozott időtartamra eladó visszavásárlási
j oga a j elen szerzódés tár gy áú képező ingatlanľa bej egyzésre keľülj ön'

9.
Az ingatlan biľtokának őtruhőzísa

9.1'. Az ingatlan birtokátruhźaása legkésőbb a Magyar Álhm, i|letve Budapest Főváros
onkormányzata e|ovtlsárlási jogának gyakoľlásáról szóló nyllatkozatáĺak ęladóhoz, vagy a
képviseletében eljáľó Józsefuárosi Gazdtikodtlsi Központ ZrI..hez történo megéľkezését, vagy az
arľa törvényben rögzített határidő eľedménýelen leteltét, és a teljes vételár megfizetését követő
40 munkanapon belül, felek tůtal előzetesen egyezteteÍt időpontban, átadás-źLtvéte|i
jegyzőkönyvben kerül soľ.

9 .2 , 
^ 

birtokátruhá zás napjźig az ingat|anrlal kapcsolatos k<iltségek az eladőt, a birtokátruh ázźs napjtú
kĺjvetően felmerült költségek pedig a vevőt teľhelik. A birtokźńruhźnás napjától a vevő jogosult
szedni azingat|anhasznait, viseli azok teľheit, valamint azingat|anban bekĺjvetkezőkźrveszé|1,t..

10.
Egyéb ľendelkezések

10.1. Az e|adő Magyarország törvényei szerint működő helyi onkoľmtnyzat. Vevő képviselője
kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ügyletkötési és ingatlanszerzési
képessége kor|átoz:ĺa nincs, kijelenti továbbá, hogy a ĺemzeti vagyorľól szőIő 2011. évi
CXCVL törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja a|apjánátIáthatő szęrvęzet.

1'0.2. Aszerződo felek jelen szeľződéssel kapcsolatban felmeľi'ilő költségeket maguk viselik.

10.3. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonźńruházási illetéket kell ťrzetni.

I0.4. Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizá4ák mind eladó, mind vevő
fe líĺnő értékar źtnýalan ságon a l apu l ó e setl e ge s me gtámadás i j o gát.

10.5. Eljaró ügyvéd tájékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terľorizmus flnanszirozása
megelőzésérol és megakadá|yozásźtről szóló 2007 . évi CXxxVI. törvény ľendelkezései szerint
azonosítási kĺitelezettség terheli Felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adata1k a
szeľződésben helyesen kerültek rögzítésľe az á|ta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apjáĺ.
Felek jelen szerződés a|áírástrya| feltétlen és visszavonhatat|anhozzt!áru|ásukat adják aŁlhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adata1kat a
szeľződéssel együtt kezelj e.
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10.6. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tájékońatását, amely szerint adataikat az információs
<inĺendelkezési jogľól és az információs szabadságľóI szőIő 20II. évi CXII. törvény
rende|kezései szerint kizźłrő|ag je|en szęrzodéshez kapcsolódó megbizás, illetve a
jogszabályokban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.
Felek kijelentik, hogy jelen jogĹigylet nem ütközik a pénzmosás és a teľrorizmus ťĺnansziĺozása
megelőzéséről és megakadá|yozásźtról szóló f007. évi CXxxVI. torvénybe.

IO.7. Vcvő a szeľződés mcgkötćsćvcl kapcsolatos cljáľási költsćgck címón 5.500,..Ft l Áľ,q. cljáľási
díj ĺisszeget,2*6.600,- Ft fijldhivatalí eljaľási illętékęt és 1.670,- Ftifó JUB eljárásí dijat a
szerződés a|áírásźú megelőzően megfi zetett.

10.8. A szerzódó felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szeľződés
megkötésére és aIákására a szükséges fe|hata|mazásokkal ľendelkeznek.

i0.9. Je|en szerződés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően
irányadóak.

10.10. A szerződés Felek teljes megállapodását taľtalmazza' A felek között a szerzódés előtt létľejott
szóbeli vagy írásbeli megállapodás hatá|yát veszti. A szerzodés módosítása kizáró|ag írásban
tĺjrténhet.
A szerződés egyes rende|kezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szerzóđés egészének éľvénýelenségét. Ilyen esetben a Felek kötęlesęk az érvénýe|eĺ
rendelkezést ügyleti akaratuknak és a szęrzódéskötéskor fennálló céljuknak leginkább
megfelelő ľendelkezéssel helyettesíteni.

10.11. A szerződó felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illetékes
foldhivatal előtti képviselettel .. .. ( ... ...) bízzák meg, és meghatalmazzák az illetékes
foldhivatal előtti eljĺárásra is. Ellenjegyző ugyvéd a meghatalmazást e|fogadja'

A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződés elolvasás és egyező értelmezés után,
mint akaľatukkal és nyi|atkozataikkal mindenben egyezőt írjź"k a|á'.

Budapest,20l6

Budapest Főváľos VIII. kertilęt Józsefvárosi
onkormányzat eladó megbizásából eljáró
Józsęfvárosi Gazdálkođási Kozpont ZrI-.

képviseli: ....

képviseli:

Jelen okiľatot ... (...... . ) budapesti ügyvéd készítettem és ellenjegyzem, Budapest,2016.. ....

oŕiratkészítő ĺigyvéd
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11. számú melléklet
aoÁsvÉrnĺI SZERZőDÉy

fĺiggőben taľtássa| (banki hitel felhasználásával)

amely létrejött egyľészről
Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefuáľosi onkoľmínyzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., adőszáma: I57357ĺ5-f-42, KSH-száma:15735715-84II-32I-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármesteľ) képviseletében eljáľó Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. (székhely: 1082
Budapest, Baross u. 63-67., adőszáma: 2529f499-2-4f, céĄegyzék száma., 01-10.048457; KSH
száma:2529L499-6832-II4-0I, képviseli: ....), mint eladó (továbbiakban: eladó)

másrészről
..... (székhelye: .........; cégjegyzékszáma: ''...; adószáma: ,,,..........; statisztikai számjele: ....'..;
képviseli: ..........), mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az a|ulkott napon és helyen, az aIábbi feltételekkęl:

1.

Előzmények

1.2. Budapest Főváľos VIII. kerÍilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĺilete ...lf0t6.
(III.03.) számíhatározata a|apjáĺ egyfoľdulós, nyilvános pá|yázatot írt ki Budapest VI[. keľület
34853 tltsz..u, az írlgatlaĺ nyĹIvántartásban Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 17 . szám a|atti
telęk étékęsítésére az iĺgat|aĺ beépítési kĺjtelezettségével.

1'.2. A pá|yázat nyertese a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáľosi Önkormányzat Képviselő-
testület ..120|6. (....) számú határozata szeľint vevő lett' Yevó pá|yźaatźlban az ingat|an cé|ra
történő beépítését v á|Ialta.

)t.
A' szerzői|és tárgyít képző ingatlan adataĺ

Címe:
Ilelyrajzi száma:
Jellege:
Telek alapteľülete:
Kiizmű ellátottsága:
Teľhei:

Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 17.
34853
telek
I,8If ftŕ
összk<izműves
per-, teher- és igénymentes,azELMŰ Í|Á.J.;oz/irl
Kft. javára 26 m' nagyságú területre vezetékjog
került bej egyzésre az ingatlan-nyilvántartásba

3.
Jognyilatkozat

3.1. A nemzęti vagyonról szőIó 2011. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése alapján a helyi
önkoľmányzat tulajdonában lévő ingatlanra az á|lamnak, vaIamint az I99I ' évi XXXil. tv' 39. $
(2)bekezdése alapján a Budapest Főváľosi Önkormányzatnakelővásárlási joga van.
Jogosult elővásárlási jogźlva|, postai ktildemény esetén a küldemény postai feladásának igazo|t
napjátó| számitott 35 napon belül élhet. Amennyiben az e|óvásárlás jogosultja él jogával, jelen
szerződés köZte és eladó között jön létre. Ez esetben a ..,.... źita|beťlzetett Ft, azaz

foľint összeget e|adő az elővásáľlási jogľa vonatkoző nyi|atkozatok kézhezvéte|étő|
számított 15 munkanapon belül az .., ... .... źita| vezetett . .. '. ' . ' ' '. szźtmű számláľa visszautalja. A
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. ..... tudomásul veszi, hogy a beťlzetett ĺisszeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszámolandó költséget, kártérítést nem ťrzet.

3.f. E|ad,ő kiköti' vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan haľmadik szemé|y részére történo
értékesítéséhez abeépitési kĺjtelęzettség teljesítéséig eladó hozzájáru|ása szükséges' Eladó abban
az esetben adjahozzájtlrulást a továbbértékesítéshez, amenrlylben a harmadik fél vá|IaIja a jelen
adásvételi szeľződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzźĘźru|ását kérni, eladó vevőn követeli a jelen szeľződésbenvá||a|t kötelezettségek teljesítését,
illetve eladó érvényesítheti visszavásárlási jogát
Felek ľogzítik, hogy e|adóhozztĄárulása nem sztikséges az ingatlan harmadik szemé|y részére
tĺjrténő vevő általi továbbéľtékesítéséhez, amennyiben az ingat|anra vevő a jogerős haszná|atba
vételi engedélý megszeľezte, és ezt az e|adő felé hitelt érdemlő módon igazo|ta.

4.
Jog- és kel|ékszavatossrĺg

4.1. Az eladó kijelenti' hogy azingat|anjelenleg bérbeadás útján hasznosított' A bérleti szerződések
megszüntetésére 30 nap źil' rendelkezéséľe. Eladó a bérleti szerződéseket abban az esetben
sztintetí meg, ha a teljes vételaľ megfizetésľę kęrült.

4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adásvéte| tárgytiképező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezí, az
ingatlan, a f., 3.I. és 4'1. pontokban rögzítetteken kívül a továbbiakban peľ-' teher- és
igénymentes, azoÍ7 harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy
ingatlan-nyilvántaľtáson kívüli joga, amely a vevő biľtokláSát, vagy tulajdonjog bejeryzését
akadá|y ozná, kor|átozná, v agy meghiúsítaná.

4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot vá||al azért, hogy az ingatlant adó' illeték, vagy más adók
mődjára behajtható könartozás nem terheli. Az e|aďő kijelenti és szavatolja, hogy az ingatlarl
tekintetében kornyezetszeĺnyezés nem történt.

4.3. A vevo kijelenti, hogy az ingat|antjól ismeľi, többsz<jľ bejźrta, megvizsgálta, és źita|a fęlmért
állapotban, az ingat|anról készĺilt ingatlan éľtékbecslő szakvélemény ismeretében, íľja alá jelen
adásvételi szerződést. Tudomással bír aľról, hogy a telken két darab felépítmény áll, amelyek
elbontandóak. A bontással kapcsolatos költségek és feladatok a vevőt terhelik.

4.4. Az eladó a je|en szerződés a|áirásával kijelenti, hogy a vevőt az ingat|an minden lényeges
tulajđonságárő| tájékoztatta, beleértve az źita| ismert esetleges rejtett hibákat is. A tájékoztatás
esetleges elmaradásából eredő minden kár eladót teľheli.

5.
Az ingat|an v éte|ár z, a v éte|ír megÍizetése

5.1'. Azingatlan vételáta Ft+.........,.FtÁFAiisszesen Ft,azaz......... foľint
+ .......... foľint ÁFA, összesen ''. forint, amely osszeg a vevő pá|yázatában ajánlott
vételiárľal azonos.

5.2. Szerzódó felek egyezően röszítik aú téný, hogy

5.3. Az ingatlan vételátánakmegfizetése az alábbiak szerint történik:
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5.3.1. A vęvő ptl|ytüatźtnak benýjtásakor megfizetett az e|adó szźlm|ź|ára 29.644.000,- Ft, azaz
Huszonkilencmillíó-hatszáznegyveĺrlégyezer forint összeget aján|atí biaosíték címén. A
szerződő felek úgy rendelkęztek, hogy a beťlzeteÍt aján|ati biztosíték jo gcímét foglaló jogcímľe
vá|toztatják. A foglaló összege avéte|źtrba beleszámít. Szerződő felek úgy nyilatkoznak, hogy a
foglaló jogi terrnészetéve|tisztában vannak. Tudják' hory a szerződés meghiúsulásáéľt felelős
féI az adott foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres ĺisszegét köteles visszafizetni.
Amennyiben az adásvéte|i szeľzódés olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fél, vagy egyik
fél sem felelős, az adott foglaló a vevőnek visszajár. A foglaló teljes ĺisszegének megfizetése az
adásvételi szerződés megkötésének feltétele. Szerződo felek egybeh angzőan rögzitik azt a téný,
hogy a foglaló teljes összege megfizetésre került.

5.3.2. Felek rögzltik, hogy a vevő a je|en szerzodés aláírásáig megťrzette az ingat|an véte|ttrźlnak
50 o/o-źLt, bruttó Ft-ot, azaz foľintot, amelybe beleszámít az e|ózetesen
megťlzetett ajźn|ati biztosíték (29.644'000,. Ft), mint foglaló összege is, így vevő által a jelen
szerzódés a|áírásávalegyidejűleg fizetendő vételárľészlet bruttó . .. .. .,- Ft.

5.3.3 Felek rogzítik, hogy vevő a vételár fennmaradó 50%o-źIt, bruttó ... Ft-ot, azaz
.... forintot banki hitel felhasználásávaI ťlzeti meg eladó részére abban az esetben, ha

sem a Magyar Állam, sem a Budapest Fővárosi onkorm7ny zat nem él a jelen szerzodés 3.| '
pontjában biztosított elővásáľlási jogával. Vevő a ťlzetési kĺjtelezettségének az e|adő ene
vonatkozó felhívásának kézhęnłéte|ét követo 60 napon beltil köteles eleget tenni.
Amennyiben vevő nem fizeti meg a fennmaradó véte|tltat, eladó póthattlridő kitíizése nélkül
jogosult, jelen szerzódéstől egyoldalú nyilatkozattal, érdekmúlás bizonyítása nélkül elállní.
A vételár megfizetéséről eladó a szám|át a vételár-részbeérkezését kcivetően állítja ki.

5.3.3. Az ingatlan birtokának átrlhéľ:źLsa legkésőbb a Magyar Állam, illetve a Budapest Fővárosi
onkoľmányzat e|ővásárlásijog gyakorlásáľő| sző|ő nyilatkozatźnak Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-hez történő megérkezését, vagy az arÍa törvényben rögzített határidő
eľedménýelen leteltét, és a teljes véte|ár megfizetését követoen legkésőbb 45 napon belül, felek
áita| e|őzetesen eryeztetett időpontban, źúadźs-źttvéte|i jegyzókönyvben kerül sor. Vevő a birtok
átvételére köteles és a biľtokátruhánás időpontjától szedi az ingatlan hasznait és viseli azok
terheit.

6.
Beépítési kiitelezettség

6.I. A vevő vállalja, hogy az ingat|ant Józsefuáros KerĹileti Építési Szabźiyzattról szóló 6612007.
(xII. l2.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) előíľásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettsé gnek az alábbiak szeńnt tesz eleget:
c) az ingat|an binokbaadásźúől számított 2 éven belül megszerzi az építéséľe vonatkozó jogeľős

építési engedélý;
d) a jogerős építési engedély megszerzésétó| szźlmított 2 éven belül megszerzi a jogeľős

hasznáIatb av ételi engedélý.

6,f . Az ingatlan beépítési feltételei:
Az ingatlan övezeti besorolása: VK-VI[-1
A közműfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesaési hozzájáru|ás, teĺvezés. stb.) a
vevőt, mint nyeľtes pźiyázőt terheli.

A beépítés száza\ék, épitménymagasság, sziĺtszźlm, szintterĹilet, Stb. tekintetében az országos
Telepĺ'ilésľendezési és Epítési Követelményekľől (OTEK) szóló 253l|997. (XII. 20.)
Kormányrenđe|et, az 5120|5' (II. 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ)' és Józsefuáľos Keri'ileti
Építési Szabźllyzatźlľól szóló 6612007. (xil. 12.) önkormányzati rendelet (JóKÉSa e|óirásai az
iľányadók.
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6,3. Az eladó visszavásáľlási joga
Yevo az eladónak az ingat|anon jelen szerződés keltétől számitott 5 évig _ a 6.I. pontban
meghatátozott valamely kötelezettsége teljesítésének késeđelme esetére _ visszavásárlási jogot
enged, és hozzájáru| aLlhoz, hogy a visszavásárlási jog az iĺgatIan tulajdoni lapjélta bejegyzésre
kerĺiljön. Vevő egyuttal már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|élsát adja ahhoz is,
hogy amennyiben eladó a 7.1.1. pont szerinti esetben visszavásárlási jogát je|en szerzíĺdésben
meghatźrozottak szerint egyoldalú nyilatkozattal gyakorolja, :ú1y ezen egyoldalú nyilatkozat
a|apján a füldhivatal ęladó tulajdonjog visszavásárlásának tényét az ingatlan-nyilvfultartásba, IlI
arányban, visszavásárlásijog gyakorlásajogcímén bejegyezze' A visszavásáľlásijog azíngatlan-
ný|váĺtarttlsba történt bejegyzés alapján az íĺgat|anon később jogot szerzőkkel szemben is
hatályos.
Vevő jelen szerződés a|áirásźtva| hozzájiru| ahhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásárlási jogát
gyakoľolja, úgy a jelen szerződésben meghatározottvéte|źtrat a késedelem idejére meghatározott
késedelmi kötbér mértékével csökkentve ťlzesse vissza arészére.

7.
A szeľződésben váIlalt kötelezettségck nem te|jesítésénet illetve késedelmes teljesítésének

jogktivetkezményeĺ

7.I. Az beépítési kcjtęlezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén a|kalmazhatő
jogkövetkezmények:

7 .I.|. Visszavásárlási jog
Eladó visszavásáľlási jogźlva| a jelen szerzodés 6.3. pontjában meghatározotÍak szerint élhet,
ha a vevő a 6'1. pontban meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésével késedelembe
esik. A visszavásáľlási ár azonos a vételárra|, ďe az elađó jogosult a felhalmoződott késedelmi
kĺitbér összegével a visszavásárlźsi árat' lecscikkenteni a visszavásáľlásijog gyakorlása esetén.

Vevo jelen szerződés a|áírźsźlva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ását adja a|lhoz,
hogy amennyiben eladó é1avisszavtlsárlási jogával, tulajdonjogt.ŕ az ingatlan.nyilvĺántaľtásban
eladó egyoldalú nyilatkozatáva7 bejegyeztesse.

7.1.2. Késedelmi kötbéľ
Ha a vevő a 6'1. pontban meghatározott valamely kotelezettségével neki felróható okból
késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles ťlzetnĺ az eIadóĺak.
A késedelmi kĺjtbér mértéke:
- A jogeľős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

kötbér összege 15.000.000'- Ft;
- A jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbér összege 7.500.000'. Ft.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott összegeken felül vevő
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbéńgénye kelętkezik, úgy annak mértéke
30.000,- Ft/nap.
Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott kötbér összegét közĺis megegyezéssel
ti|apitottttkmeg,ésaztĺemtekintieltúlzottnak.

7.2. Szerződő felek egybehaĺgzőan rögzítik azt a téný, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhez vevo
garanciaszerzódés nýjtási kötelezettségének eleget tett, a .'... Bank által kibocsátott .'.' számtl
bankgaľanciajelen szerzódés aláirásáva| egyidejűleg átadásrakerĺ.ilt aze|ađő részére.
A gaľanciaszerződés összege a jogerős építési engedély megszerzésére a 6.1. pont szerint
rendelkezésľe álló hatáľidő elteltét követo 60 napig 15.000.000,- Ft, ahasználatba vételi engedély
iránti kéľelem benýjtás ára a 6.1 . pont szeľinti ľendelkezésre álló határidő elteltét követő 60 napig
7.500.000,- Ft. A garanciaszerződés az e|adő javźlra lehívásra kerül a je|en szerződésben

meghatározott késedelem esetén. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnti kevesebb
késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők' Felek ľögzítik, hogy csak olyan bankgarancia
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fogadható el, amelyek a\apján eladó egyoldalűtájékonató nyilatkozatźĺva| a bank átutalja a jelen
szerződésben meghatározott késedelmi kötbér összegét az eladőnak. mindenféle egyéb feltétęl
nélkĹil.

8.
Ingatlan-nyilvĺíntaľtási bej egyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

Az eladó a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg külön nyilatkozatban feltétlen és

visszavonhatat|an hozzájźru|ásált adja ahhoz, hogy vevő tulajdonjoga az ingat|an tekintetében 1/1

aránybaĺ, vételjogcímén az iĺgatlan-nyilvántartásba bejegyzésre keľüljön.
Felek közösen kérik a Földhivatalt, hogy a tulajdonjog bejegyzési eljáľást taľtsa fiiggőben bejegyzési
engedély benyújtásáig, de maximum20|6........ napjáig jegyezze fe| azingat|an tulajdoni |apjźra.
Fęlek már most kérik az illętékes Földhivatalt - és ehhez vevő is feltétlen és visszavonhatatlan
hozzćĘźru|ását adja _, hogy vevő tulajdonjogának a bejegyzésével egyideju|eg az ingatlan-
nyi|vántartásba a jelen szerzoďés keltétől szźłmitott 5 év hatźrozott idótaľtamra eladó visszavásárlási
j o ga a j elen szerző dés tźr gy át képező in gatlanľa bej egyzésľe keľtilj on.

9.
Az ingatlan biľtokának átruházrĺsa

9.I. Az ingatlan birtokátruházása legkésőbb a Magyar Állam, illetve Budapest Főváros
onkormányzata e|óvásáľlási jogának gyakor|ásáról szóló nyi|atkozatźnak eladóhoz, va1y a
képviseletében eljáró Józsefuárosi Gazďá|kodási Központ Zrt.-hez töľténő megéľkezését, vagy az
aľľa törvényben ľögzített határido eredménýelen leteltét, és a teljes véte|źlr megfizetését követő
40 munkanapon belül, felek á|ta| előzetesen egyezteteÍI időpontban, źiadás-átvéte|i
jegyzőkönyvben kerül sor'

9.2. A birtokátruházás napjáig az ingatlannal kapcsolatos költségek az e|adőt, a biĺokátruházás napját
kovetően felmerĹilt költségek pedig a vevőt teľhelík. A biľtokéúruházts napjátő| a vevő jogosult
szeđni azingatIanhasznait, viseli azok terheit, valamint azingat|anban bekövetkezőkár:veszé|ý.

10.
Egyéb rendelkezések

10.1. Az e|adő Magyaľország törvényei szerint működő helyi önkoľmányzat. Vevő képviselője
kijelenti, hogy Magyaľországonbejegyzett gazđastlgi társaság, ügyletkötésí és íngatlanszęrzési
képessége korlátozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a temzetí vagyonĺól szőIő 20L1. évi
CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja alapjáĺátláthatő szervezet.

I0.2. A szerződó felek jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő költségeket maguk víselik.

10.3. Vevo tudomásulveszi, hogy a megszęÍZętt vagyon után vagyonátruhtyźsí illętéket kell fizetni.

I0.4, Felek a Polgári Töľvénykönyv 6:98' $ (2) bekezdés alapján kizźrjélk mind eladó, mind vevő
felttĺno értékaránytalanságon alapuló esetleges megtámadási jogźÍ.

10.5. E|járő ügyvéd tájékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a teľľorizmus finanszirozása
megelőzéséľol és megakadá|yozásáről szóló f007. évi CXXXVI. t<iľvény rendelkezései szeľint
azonosítási ktjtelezettség terheli Felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szerződésben helyesen keľtiltek rögzítésre az źita|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
alapjáĺ.
Felekjelen szerzódés a|áíráséłva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzt|źru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáľó ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rogzített adataikat a

szerződéssel együtt kezelj e.
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10.6. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tájékoztatását, amely szerint adataikat az információs
oľľendelkezési jogról és az információs szabadságľól szóló 20Il,. éví CXII. törvény
rendelkezései szeľint kizárő|ag jelen szerződéshez kapcsolódó megbizás, illetve a
jogszabályokban meghatározott kötelezettsége teljesítése éľdekében kezelheti.
Felek kijelentik, hogy jelen jogĹigylet nem ütközik apéĺumosás és a terľorizmus finanszirozása
megelőzéséről és megakadźůyozásáről szóló f007. évi cXxXVI. töľvénybe.

IO.7. Vevő a szerzódés megkötésével kapcsolatos eljárási kö|tségek címén 5'500,-.Ft + ÁFA eljárási
díj összeget,2*6.600,- Ft fijldhivatali eljárási illetéket és I.670,- Ft/fő JUB eljárási díjat a
szer ző dé s a|áir źsźú me ge lőzően me gťlzetett.

10.8. A szerződő felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szetzodés
me gkoté sére és alálĺ ásár a a szĹik séges felhata|mazás okkal rendelkeznek.

10.9. Je|en szerződés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelóen
irányadóak.

i 0. 10. A szęrzodés Felek teljes megállapodását taľtalmazza. A felek között a szerzódés előtt létrejött
szóbeli vagy írásbeli megállapodáshatá|yźtt veszti. A szeľződés módosítása kizárő|ag íľásban
töľténhet.
A szerződés egyes ľendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szerzódés egészének éľvénýelenségét. Ilyen esetben a Felek kĺjtelesek az éľvénýelen
ľęndelkezést ügyleti akaratuknak és a szerzódéskötéskoľ fennálló céljuknak leginkább
megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni.

10.11. A szerződó felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzéséve|, valamint az illetékes
ftldhivatal elótti képviselettel . . ( ......)bízzźlk meg' és meghatalmazzákaz illętékes
ťoldhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyzó ugyvéd a meghatalmaztst e|fogadja.

A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szeľződés elolvasás és egyezó értelmezés után,
mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezot írják a|á.

Budapest,2016..

.. Budapest VIII. kerület Józsefuárosi
onkormány zat e|adő me gbizźsáb őI e|j ár ő
Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpofi Zrt.

képviseli: ... '

Jelen okiratot ...

okiratkészítő iigyvéd

képviseIi:

ĺigyvéd készítettem és ellenjegyzem, Budapest, 2016.. ....



12. számú melléklet

Osszefoglaló a benyújtandó ajántat foľmai és taľtalmi ktivetelményeiľő|, táiékoztatís az
átlláúhlatő szerv ezet fo galmáról

Az ajźn|atot a társaság képviselője minden oldalon kézjegyéve| köteles ellátni.

Az ajttĺIatnak folyamatos sorszámozással kell ľendelkeznie.

A borítékon nem szerepelhet a benýjtóra vonatkoző jelzés.

Az ajźnlatot két példányban, kiilön |ezártbontékban kell benýjtani, az egyik példányon feltĹintetve az
,,Eredeti példány'', a másikon a,,Másolati példány'' szöveget'

A boľítékon a következő szciveget kell és lehet feltíintetni: ,,Budapest VI[., Bacsó Béla u. 17. szám
alatti telek elidegenítése - pá|yázat,,

Az ajźnIatot sértetlen borítékban kell benyújtani, séľült, felnyitott borítékot a Lebonyolító nem vesz át.

Aho| az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az eredeti igazo|ást kell csatolni az aján|athoz'

Azaján|ati bizosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beírni: aján7atibixosíték

Az ajáłn|attarta|mát a következő soľľendben kell összefiĺzni:

1. Jelentkezési lap

2. Ajánlati összesítő

3. Eredeti,30 napnál nemrégebbi cégkivonat

4. Eredeti a|ákási címpéldány

5. A Pp. előírásai szeľinti bizonyítő erejű meghata|mazás, amerľryiben az ajáĺIatot nem a cég
képviselóje írjaa|á

6. Pźiyázati dokumentáció megvásárlásaról szóló bevételi pénńárbizonylat másolata

7. Ajánlati bizosíték befizetéséről szóló igazo|ás másolata

8. Nyilatkozatvégelszámolásľól, csődeljáľásľól, felszámolásról

9. Nyilatkozat apá|yázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésľől, ingatlanszeľzési képességről,
aján|ati kötöttségről

10. Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható konartozásről; Kiíróval szemben fennálló
lartozásrő|

11. NAV igazolása

12, Helyi adóigazoIás (beszeľezhető: Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzatPo|gźrmesteľi Hivatala
1082 Budapest, Baross t.63-67.)

13. Béľbeadóval szemben fennálló tartozás igazo|ása (beszerezhetó: Jőzsefváľosi Gazdálkodási
Kozpont Zrt' 1083 Budapest' Losonci u. 2., és Budapest Józsefuárosi onkormtłĺyzat
Polgármesteri HivatalaPéĺtzllgyilJgyosztćiy 1082 Budapest, Baross l.63-67.II. em.)

14. Nyilatkozat pénzlgyialkalmasságról

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyérol és a bankszám|asztlmrő|

16. Nyilatkozat át|átható szervezetről

17 . Az adźsvételi szeľződéssel kapcsolatos észľevételek, módosítási javaslatok
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Atlátható szervezęt:

A20I1. évi CXCVI. tv. 3' $ rendelkezései alapján tú|áthatő szervezet:

1. átlátható szervezet:

a) az źů|am, a koltségvetési szerv, a k<jztestiilet, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat,
a társulás, az egyházi jogi személy, az o|yan gazdálkodó szervezet, amelyben az áIl'am vagy a
helyi önkormáĺyzat ktilön-kÍilön vagy együtt 100%-os ľészesedéssel rendelkezik, a ĺemzetközi
szervezet, a ktilťoldi á||am, a ktilľoldi helyhatóság, a ktilťoldi állami vagy helyhatósági szerv és az
Euľópai Gazdasági Térségľől szóló megállapodásban részes á'||am szabá'|yozottpiacźłra bevezetett
nyilvánosan miĺködő részv énytársaság,

b) az o\yaĺbelfijldi vagy ktilťoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ľendelkező gazdźikodő
szeÍvezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tu|ajdonosi szeľkezete, a pénzmosás és a teľľorizmus finanszítozźsa megelőzéséről és
megakadályozásárő| szóló törvény szerint meghattrozott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Euľópai Unió tagállamában, azEurőpai Gazdasági Téľségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagźů|amában vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyaľoľszágnak a kettős adőnatás
elkeľtiléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a táľsasági adóról és az osztalékadóľól szóló törvény szerint meghatározoÍt
ellenőrzött külfr ldi társaságnak )

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy kózvetetten több miĺt 25%o-os tulajdornal,
befolyással va9y szavazati jogga| bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem ľendelkező
gazdálkodó szęrvezęttekintetében aba), bb) és bc) alpont szeńnti feltételek fennállnak;

c) az a civi| szervezet és avízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

c a) v ezetó tisztségviselői megismerhetok,

cb) a civi| szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem át|áthatő
szęwęzetbęn nem rendelkeznek 25%o-ot meghaladó részesedéssel,

cc) szé|<he|ye az Európai Unió tagźů|amában, az Euľópai Gazdasźęi Térségľől szóló
megállapodásban ľészes államban, a Gazdasági Egyi'ittműkĺjdési és Fejlesztési Szervezęt
tagá|Iamában vagy olyan államban van' amellyel Magyaľországnak a kettós adőztatás
elkerĺiléséről szóló egy ezmény e v an:.

9. meghatórozó befolyás: az a kapcsolat, amelynek ľévén természetes személy, vagy jogi személy egy
jogi személynek tagja vagy rész-ĺényese, és

a) jogosult e jogi személy vęzęto tisztségvise|ői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének
megv á|asztására és visszahívásáÍ a' v agy

b) a jogi személy más tagjaival vagy részvényeseivel kĺjtött megállapodás alapján egyediil
rendelkezík a szavazatoktöbb mint ötven százalékávaL:

3. $ (2) Az (I) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésľől a
szerződő félnek cégszeľűen aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyi|atkozat alapján
kötött szeľződés semmis.
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I NGATLÁN ÉRrÉxBĺő epeTLÁ P

r. ĺ. sz.ł.xÉnľlr ĺBĺpNľÉs ľÁncyĄ ĺzÉnľnxnlÉ,s cń,r"ĺł.

A Józsefváľosĺ Gazdálkođási Központ zrt, ('a82 Budapest, Baľoss utea 63-67.)
megbína a Gľĺfton Pľopeľty KfĹ.t a 1084 Budapest, Bacsó Béla utca L7. szŕlm a|ath,
34853 hľsz-ú ingatlan értékelésével.

Áz ingatlanértékeles céIja az ingatlanforgabni értéĺrenek a megallapítasa.

2. 
^sz^IKftRTŐI 

vIzsGlĺĹAT MóDSZERE

2.1.,4zéľtékłIési szabdńyzaLjogspbóly, amelynek łnegfelelően az éľtěkelés késziilt

Az ingatlanéľtékelő adatlap afarga|mi érték egyszeľÍisített dolĺumentá}ási fonnában töľténő
megállapítása. A vonatkozí _ a Magyar trngatlanfoľgalmazók Szövetsége szalĺ1nai
bllz;ottsźrya áItaJ kidolgozott - ajánlĺásoknak megfelelőeĺr, az abban.meghaĺärozott eljárásokat
követvą az Allóęszköz Eľtékelők Ewó'pai Csopor$a (TEGovA) szakmai útmutatásai
szerint az ĺngatĺanjellegére tekintettel a piaci adatok összehasonlító elemzésén alapu[ó
móđszeľt és a maľadványelvű módszeľt alkalmaztuk. Az értékelésnét figyelembe vetťúk a
25/1997. (xl.l.) PM és az 54/1997. (xLl) FM sz. ľendeleteke! továbbá a hely1
Önkoľmányzat speciális kitételeit is. Az a||<a|mazot1módszer és a levont következtętések
éľtęlmezése ezekben a jogszabályokban és inínymutatásokban rĺigzítettek
Íigyelembevételével, az otĺ meghatáľozottak szeľint éľtondők.

2.2. A szakértőí jeĺentésben hasznóIt éľtćkfoľmúk, móđszerek megnarczěse

Figyelemmel az éľtékelendő ingatlan sajátosságaiĺa, továbbá az éľtékelés cé|jára az
éĺtékelési ryakorlatban használt eljárások köziit a vusgźit opítési telek esetében, a piaci
információk elemzésére épĺilő összehasonlító módszeľt és a maľadványelviĺ módszert
alkďmaztuk.

2.3. HelyszÍní szemle és időpontja

Helyszíni szemle iđöpontja : 2015. olctóber 12.

2,4, F elh as zná It do kumentumo k

- ĺrtajđoni lap (nem hiteles, 2015. október 7.). térképszelvény
- Józsęfľfuos Kerĺleti Építési Szabá|yzaa(ľészlet)

Az ingatlanľólfénykęfelvételek készultelĺ" melyeketmeltékletkeĺrt csatolfunk.
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3. lLz INGÁTLAI{ ISMERTETÉSE

j. 1. Ingatlan-nyÍIvántartđsi adatok

Telęĺĺles
Besorolás
Cím
Helpajzi szám
Megnevezése
TeľĺiIet
Tulajdonos (ok)
Széljegyek
Teľhek

Budapest, VItr. ker.
belterület
Bacsó Béla utca 17.

34853
kivett beépítetlen teľĺilet
1.8i2 m2

Iózsefufuosi onkormányzat 1/1 tulajdoní hányađ

vezetékjog 26 tr,z teľĺilete, El'ĺtű Hálózati Kft .
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3.2. Áz íngatlłn túgabb kiimlezetének leírósa

Budapest és közvetlen köĺryezete ba?Ánk leginkabb fejlett és fejlődőkepes régiója. Az
ország ffivfuos kĺi4pontusága sok szempontból nem szerencsés, de a ńszben ennek
eredményeképp kialakult eľős gazdasági centalizä|ődfus itt is jól megfigyelhető. A
fövárosból kivezető főútvonalak, autopályák mentén' tovĺĺbbá a ffivfuosi keľütretek regi
munkahelyteľemtő teriiletein foĺyamatos, nagyarányu beruháeások valósulnak m€g.
Budapest VItr. keľületét északnyugatól Buđapest VII. keľĺilete, északól Budapest XIV.
keľillete, keletről Budapest X. keľĹllete, đélnyugatól Budapest ĐĹ kerülete, végĺil nyugatľól
Budapest V. keĺiilęte hatáľo[a.

3. 3. Informóciók B adapest W II. IurüIetéről

Budapest VIII. kęritlete Budapest eryik pesti oldalon fekvő keľĺilete. VItr. kerĹĺlet a kisebb
alapteriĺletů budapesti kerĺiletek kózé tartozlk, 6,8 négzetkilométemyi feliiletével a Ig. a
soĺban Q3-b()ĺ), Ugyanalĺ&oľ lakosságát (88.90.000) és az itt tévő lakások szźmát tekintve
(kb.43.000) a',felsőbb középmezőn1Ďen.'taĺálható, és a szomszédos VII. kerülettel egyiitt -
legalábbis a kiĺlső köruton beliili terÉleteĺr. a legsrirůbben lakottpesti váľosrész' Gondozott
paľtiainak felüIete 299.000 ĺégyzetnéte4 melpek jelentős részét. mintegy a fe|ét . az
orczy-kert adja. A keľĺilet építészeti szeĺnpontból nem eg5néges; a magasabb stĺátuszu
Józsęf kön1thoz közelebb esö ľészeken a szűk utcfü által hatfuol| kisméretii tdmbökbeĺ' a
kéĺhĺáľometeletes, egy-ery sarkon négy.ötemelďes szecęssziós szjzadfoľdulós bérhĺázak
mellett, meglalálhatóak a hajdani ipaľosok és kereskedők tágas uđvaru, Ítildszintes éptiletei
is. A műhelyet kisiizemek tĺibbsége ĺna mfu ĺęm tĺzemel, ĺlletve ľaktáľként funkcionál. Ez
a nag5rvárosi és kisvaľosi elemeket ötvöző beépítési mód válik a köruttól kifelé tĺĺvolođva
egyre kisvfuosiasabbá.

A küIönböző háztĺpusok adott teriifeten belüĺi keveľedéséĺrek arányai szabályon.ák a
lakóhelyi szegregélciót, a kiilönböző táľsadalmi, etnikai és demográfĺai csopoľtok térbeni
elkiilöntiĺését. Emęllett a ktiľfolyosós bérhĺázak utcai és udvari üonliainak lakĺísaí közöttí

/,ĺ,
H-l 139 Budapest' Váci út 95. ĺet.: +36 (1) 27o 90 86 Fax: +36 (I> 27Ú 90 87 E.maih oŕoÉertYelqřifron:hu
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Erżěkelt ingatlan: Bp., Wil. ker., Bacsó Béla uĺca 17. Íelek (Hryz.: 34853)

státuszkiĺlönbségek is jelentősek. A ĺakóeptiletek váÍtozatossága ellenére a köĺnyék
általános jellemzője a leľomlott ĺállapot és a lakások jelentós ľészének komfoľthianya. A
tz|ajvlz míatt nyirkosĄ dobosak ahźaakfalai, ďádricoltak ftĺggőfolyosók, de elóforđulnak
a tetőbęszakadásot falomlások és ftiggőfolyosó leszakadásoŁ
Jelentős a kiizépiiletet intézmęĺryet iskolá{ĺ szńma. A f{ĺváľos mriködését szolgáló
közĺizemek központjaínak egy része is itt találhatő. Ezekjelenléte még sincs nagyobb
hatással az itt élő eĺnbęręk életeľą a váĺosľész fejlődésére. Ez a váľostész szaggatott,
mindig elakadó fejlĺÍdesének köszö,nhető, Ha be is induĺt iđőszakosan a fejlödés, mel1mek
hatĺásĺíra a köeintézĺĺények megépiĺltek, eEľ.eBý negyed feléľtékelłidesét a keľĺilet kedvezŐ
központi helyzete és az 1990.es évektől lijľa elótérbe keľiiĺő vaľosfelújítĺłsi töľekvések
eredményezik.

3.4. A kerlźletben folyamatban lévő és uľve1ett fejbsztések

A keľÉlet a fejlesztések tekíntetében a főváros egyik legđinamikusabban fejtödő része. A
közismeľt Corvin - Szigony Projekt äÍtalnagysr'ámí ľégi bérházat bontanak le, helyĹĺkbe
modern tĺáľsashĺázakat, iľodaházakat építenet iltetve egy bevasáľló, szóľakoztatń és
łutturátis kÖąpontot is létrehoarak. 

^z,lnkormán1zat 
a keľtilet egyik legelmaľadoťtabb

reszén, a lvÍagdolna neryedben' 16 tulajđonában lévő tźrsashäzat lijít fel és korszeľĺĺsít.
Euópai Uniós fomłsból újul meg a Palota negyed' az ,plsrőpa belvfuosď' pľogľam
keľetében a kertilet gazdaságl és kuIfirális központjót fogĺák itt kialakítani. A nagyszabázu
projekteken kíviil számos kisebb beruházís is foýik a keriĺletben, az rltfelťljításoktól a
kö,zĺtiĺfejlesztésekęn źlt a köťntezĺrlények korszeľĺĺsítéséig sziámos tertileten próbálják a
lakosok szĹmőtruélhetóbbé tenni a keniletet.

3. 5. Az értékelt íngatlan kijzvetlen hłiĺnyerłte, megkiizelíthetősége

Az értékętt ingatlan a Csarnok negyedben, a Bacsó Béla utca Nęszínház utca és a
Bérkocsis utca közé eső szakaszáĺ taĺá|batő. Az ingat|an kö,zvetlen környezetében
vegyęsen találunk ľégebbi építésiŁ bérbáz jellegii ingatlanokaą vďamint újabb építés{ĺ
társashfuakaĹ Az e'piiletek Íöldszintjén és szuterén részén ttibb iizĺetheIyiség is ĺĺzemel.
Közvetlen lairnyezetében van a foľgalnas Blaha Lujra ter. A teľĺilet megközelíthetősége a
közelben közlekedő autóbuszokkal, villamosokÍral és mehóval, valamint
személygépjármiivel tĺiľténhet, Az éľtékett üerĺilet kĺizvetlen közelében számos alapfolnl
ellátási funkció megtaĺálható. A kťirnyék ö,sszkĺianűves, az utcák buľkoltak, a
kĺizbiztonság átlagosnak nondható.

3.6. A telek leírúsa

A 34853 hľsz-ti ftĺtđľészlet 1.812 m2na$/ságu.
Á vizsgált telek 3 belytajzi szám ö'sszevonásával jött létre. Igy magába foglalja a Bacsó
Béla utca I7 _ 19 * ?1 _23. szämot. A teIek váľosközponti iivezeti besoľolásłl" meý főleg
lakófunkciójú cĺvezetbe illeszkedik, ťelszíne sík, a nrlajđoni lapon szereplö
meguevezése kiveťt,,kivett beépítetlen teľĹilet". Formája fordított 'L' alalcu, az utcafronton
és egy ľöviđebb belső ĺészen kerített a többi részen a szomszéđos lakóházak ttlzfalai

H-l l39 Budapest, Váci út 95' ľsl.: +36 (1) 270 90 86 Fax: *36 (l) z7o 90 87 E*maĺ* orppertyogľlftqn,hu 
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ĺ'l GRIFToNti
i: Éftéłetlinyattún:EP.'YI4'ker.,BacsóBětauÍcal7.telek(Hrsz:34853) Prope,ľty
r...iřiłi hatáľo|iák. A felszín asďďtozott, ztłzott kavicsos és füves. A klekfiaÍr{ľon valamenný

köantÍ riegfz|źńható. A vizsgált ingatlan az urcaaoffon dľóthálós keľítęssel kerített. A
ri telek két végén fémlemezes íIletve đľótfonatos kétszámyas kapu biztosítja il
t i gépjĺĺnnúfoľgalmat. Mndkét végén ľdlđszintes szín jellegri gękocsi beállásra használt

ľossz állapoütl építmények vannak. A vizsgált lngatlan háľom telekľészľe keľített. A
ĺ.i kd'zépső ľészt krrtyafuttatónak haszráljak a kđ,myékbelí lakók. A két szélsö keľített ľészen
i i személygépkocsĺk paľkolnak.

r," i
iii'; Äz ingatlan övęzeti besorolása szeľint VK.vItr.l jel{t záľtsoru viĺrosközponti teĺilet. A

je|zett övezeti elöínźsnak az a[ábbi hatáľértékek felelnek meg:
ś..!
{iIl
ĺ.]

ĺ.:

o Minimális telehéret:
o Beépítés módja;

800 m2,
Zártsorú (az utca jellegébőI adódóan)

ł Maximális beépítés terepszint felett: ?5 Đ/o,

o Maximális beépítés teręszint alaff: 85 o/o1tetókeľt esetén t00 r/o,

r Ma:ĺimális szintteľiileti mutató: 4m?lmf ,
o Maximális epítménymagassága: 23 méteľ,
r Zĺjlđfeltiletméľtéke: 70 o/o,tető|<efi' esetén 0 7o,

A teľületeĺ létľehozható:
o kö,zintéméĺy
, igazgaŕźni épĺilet
o iľođaepiilet
r szálláshely-sznĺgáltatő éptilet
. vęnđéglátó épület
. egyéb köztisségí szőrakoztató epiilet
o spoľľlétesíunények
o kutatás, fejlesztés nem ilzemi technológiájri épülete
r építési övezetben maximrílt éĺékben aesatźrozott bruttó szinttertiletii önálló

kiskereskedelmi épüIet
o lakóeptilet
r parkolóhäz, mtélygańzs.

A ľészletes szabá|yozźsi előíľásokat a melléHetben csatoljrrŁ
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ł.ftteumeghatározás

Az éľtekelés célja a kijelölt ingatlan piaci érfékének meslatźrozása volt. A
25/1997,(vÍI.l.) PM. renđelęt, valamint a TEGOVA iľányelveiben (etenleg: EVs 2003)
előírt módszeztaĺi elvek és kÖvetelmények áltat elfogadott dęfiníció szerint:

,fiaci (forgalmí) éÍték ązt a piací árat jelenti, amely Összegét egy vagyontaľgyban való
érdekeltség méltányosan, magĺínjogi szerzőđés keľetében es az éĺékelés időpontjáóan
váľbatóan ela dhatő, feltételezvę a ktivetkezőket:

} azelađó hajlandő az e|ańásra
. az ađrásvételi tárgyďások lebonyolításáłloz, figyelembe véve avagyonŁäľgy jelleget

és a piaci helyzetet megfeleló hosszriságrl iđőtaľtam ál1 renđelkezésre,ł atáĺwalás időszakábaa az qtéknem változit
. a varyontárgy szabadon keriil piacra, megbirđetése megfelelő nyilvĺ{nossággal. átlagostól eltéľőn speciális vevói kiilönajánlat figyelembevételéľe nem kerĺil sor.

Á vagyontárgyak piaci értékének meghatfuozásära a sza!<lradalom haľom nemzetközileg
elfogadott és alkaĺmazott éľtékeĺési módszert ajáa|: a piaci cisszehasonĺító adatokon
ďapuló, a köItség.ďapťl és a hozam-a|apú megkôzelítést. Az egyes konkľét esetekben
alkalmazandó módszeľ megválasztását az &tékbecslés céIja, az éľtékelendő vagyontfugy
jellege és a nródszeľ adatigénye is befoýäsolja.

Az ingatlan piaci #ékének becslésére a Grifton Pľoperly Kft. szakéľtői jelen esetben a
piaci adatok aLapjän tdľténő összehasonlító és a maradványelvů módszert taľtották
ďkalmasnak

Az éľtéklbecslés készítése soľán azt feltételezttit hogy a vagyontáľgyak tulajđoni viszoayai
rendezettet azok forgďomképesek, szabaÄon áaházbatćłk" és az így megállapított píaci
értékben nem tĺilaôződik semmilyen terhelés értékcsrkkentő hatása.
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4. 1. Forgalłni érték meghatározá'sa píací összehasonlÍtó módszerrel

A piacĺ łisszehason|ĺtó megközelÍtés lényege az, hogy a közelmúltban eladoft, illefve
éľtékesítésľe felkínált vagyoĺtźrgyakat összehasonlí$uk a jelen értśkbecslés tátwátkepen
ingatlanokkal. Az összehasonlítás több, kiilönféle szempont ďapján tđ,Íténik. Ezek kozĺil a
műszaki, az építészetl, a használati és ą hasznosítbatósági szempontot az ĺnfrastnrlcfúra, a
kömyezeti jelle'mzők, a jogr és a szabáLyaziási szempontok a legfontosabbak' Ha a felsoľolt
jellemzők valamelyike tekintętében az értékelendö ingatlan lényegesen kiittinbozík a
basonlításľa kiválasaotą viszonylag homogén ingatlan.csopoľttól, azt a fajlln1os atapérték
(Fťm'áľ) kialakításakoľ éľtéloövelő vary-csökkeĺrtő tényezőként figyelęmbJkeil veĺĺĺi.

A módszeľ alkalmazĺásőnakaz a feltétele, hogy az éľtékelendő vagyontárgyhoz hasonlítható
ingatlanotnak legyen valós piaca, s az értékelő rcndelkezzen az ősszehasonlítást lehetővé
tevő adatolĺkal. Az összehasonlító elemzés köľébe 5 darab, a vizsgált ingatlanhoz
leginkább hasonló ingatlanokat vo^nfunk be. Összehasonlításí egységnek - a vizsgáĽt
ingatlanok jellegébőĺ adódóan _ 1 m2 hasznos telękteriiletej vahs*Jtint.

Az összehasonlítás elemeit az lngat|ao, azoĺ jeĺlemzőí alkották, melyek avérte|árat/ajánlati
fuat legjobban befolyásolják. A Íigyelembe vehető fontosabb tényezők az ďábbiak:

r atęleknarysága
. elhelyezkędése,
e hasarálhaÍóságą
o beepíthetősége,
. af, ingatlan közmrĺvesítettsége és
. az ajánlat jellege.

Az éľtékelésben kÍnálati adafokkal dolgoztunt mivel az énntett ingatlanpiacra a lrśnŕńatl
piac jellemző, ezélť -|5% áľkonekciót alkaĺmaztunk. A vizsgált rngatlan és az
összehasonlításba bevont ingatlanok közötti kÍiliĺnbö,zöségeket konekciós téĺyezők
alkalmaaĺsával hidaltuk át. A kerĺilet váľosköąponti övezetbe (VK-vItr-l) sorolt ingatlanra
vonatkozó részletes számításokat a következő oldďon tąlálbató értékelő t,őbtázat
tafialmazľza.

Á ľésdetes számítások alapján a pĺacĺ összehasonlító módszer alkalmazáslĺval
meghaŕároztuk a Budapest VIII. keľ.o Bacsó Béla utca Ĺ7. szám alatti (34853 hľsz-ú)
telekÍngatlan éľtékét:

249.000'000ľ Ft'

lKettősr'őzł*''äffi 
"n 

gmi |tĺ ó forĺnt
összegben számszeriisítetťitk.

A fenti éľték visszaigényelbető ÁľÁ.t nem tartalmaz. A telekingatlan piaci értékéľe
vonatkozóelemzéstakövetlĺezőoldalon|źŁthatőtáblláľ;atbanközöljük'
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Az iDgatrru firĺ|rcĺÔb
Telepůlée
Ulcar házszám
Tebk terůlett

Megnevezés

frákek

lclbmzôk
Kôu EűÝeBĺÚett8{g
Aľáulad Ér Ft"ban
Aiá.ohttđeie
Öoezcbason|itÚ ađet 6nása. bcazo[Ĺclthatrĺĺáo4

IĺlIÍ. ker.' Baaó Béla utca 17. telek

Az éĺtěkcbĺđ6
tugĺilłs ielhmz6i

EplÉsiebk
BpoVIIl. keĺ.

Bacsô Bé|a utca 1?.

r812

VK.VIII.I ővczeti besorobaÚ
tebt mĺximá|is

bcépĺtheĺđség 75 7ą
szintcĺĺileti m$arô 4ł ziElr,
na*łmłlio ÁĺJ*tĺmłł.oo.|ł

KorłekciÓg Éavezök

I1Ptté6i tŁlek

Bp., VfiL kcr.

Bérkocsis utca

I 184

L1-\ľÍIt.1 öľczeti
besoolásti tďek,

mrim{|ig lráoíľhct6

23 mércr.

Ösezbzml:Ívcs

1

::,:i'. :::: ::::.:

GRIFTON
Property

A fi grclcmbe vctt łilyszáĺnok

Fłflagos ldnátłti á' Gtln1

Korrigáhtrńlyozort ádas eladási áÍ (Ftlm2)

75 íą színteĺiilcti
ľĺucatÓ Ą5 tu2lm2'

ľĺnxiĺrális

ęítĺÉnyĺmgasság 23

ĺrÉtcĺ.

Összlęóiamír.cs

194 800 000
fo13

iffit|^n'66IŤĺ,.1R)A)

Ilpítési telek
Bp'' YI[I. keĺ.

Iĺecske urca

300
I,t.ľttrJ ör.czcti
b*colĺ{sri te|ck,

nuximílis beÉpft hetőség

55 oä' 6zintcľĺilÉti ÍÍrutąt6

4'0 m2lm2' rnaximális

épitĺxnyĺĺngasság 23

méter.

Összk zľrrĺľcs
65 m0 000

201 5

mtatlLeĺďmĺ2172Tn1

cĺhelyezkeđée (l)
ingettaamérce {2)

beépÍthet6oég (3)
haeznÁlhłtÓság (a)

lđzmđweÍtettség (5)
ĺiáalĺtĺ vłgr' ehdáel 4t í6)

Összehasonlítĺí ađatolĺ jellemzói

A pí*cÍ lrcłrelccÍő aéłtélre ősezeeea

KolrĘłh tajtagos cladásÍ ánk (Ft/m2)

f

Epítósi telek

Bp., \{It kcr.

Ä{agdo|na utca

879
LI-V[I.1 óľezeti
be6{,Íolásri telelí,

5

Százł|Éknc t-nmL'ri.1

Í6452?

hasonl
hason|ĺi

hasonlĺj
azono6

hason|ô

aiánlat

H-l139 Budapest, Váci t 95. ľe|': +36 (1) 270 90 86 Fax! +36 (1) 270 90 87 E.mail. orooeÍtv@loľ|R9n.hu

75 uil' szineĺűlcti
muut<l 4p m2/ĺrŕ,

raxiĺaítis
építľníĺyĺnapeĺĺg 23

ÍbctcÍ.

Ösgzktizrnůses

85 000 000
2u5

t'lmt|nĺlmÍ212R2.\9?

tM%

Iipítesi te|eh

Bp, \rI[. licr-

Jőzseľutcĺ
864

I.Í.VIII.2 &'cłcti
beorc|ásri tc|et

0s,o

0pb

0qb

00i
0oil

-150b

4

t37 615

Százalékos korekciłí

2,16667

ĺos.vabb

kisebb
kisĘbb

a?olĺoB
hasoíl6
äiánlat

-t 5?o

60 oi, szinteĺillcti
mua 3,5 m2lm2,

rĺaximílis
építrrrnymagĺsság 23

rĺréter.

ÖsĺzkÖzmůres
ĺ 20 000 000

2015
npadancom/2168884(

139 848

Éphési tclek
Bp'' \iÍÍL keľ.

hĺátyás téĺ
30Ú

I,1-\łII.1 őľezcti
bcsotolásĺĺ te|qlł,

maľiĺnĺlis beépĺthettiség

75 1.o' vinrcrůleti mutatĺ!

Ą5 m2lm2' ľna:rimális

ćpĺrnérrymgaĺsĘ 2t
tdter.

()sszhtizĺĺir.cs

60 000 000
2015

iIIołtlmmm/20995975

51ä
.100t

50ä

0cb

0ł.b

.t 5oä

m7'o

j

Száye|6|tĺĺĺ knrckciÁ

96 701

ĺosszabb
kiscbb
hasonlĺí
aŻoÍu)s

hasonlĺĺ
aiín|ar

.ĺ5%

184 1ďl

5o,ĺ

.5oí
0ei'
0Ú'o

0eä

-1 5ob

ao'o

SzÁyĺ|éL.ae tz'mIĺĺiÁ

138 SEg

ĺosszzbb
kiscbb
kisebb

Ĺ|zonos

hasonlő
łiáłłar

-t5%

82796

5oä

-5: o

J'o
0oh

0ob

-150'o

2!)o'o

Śzíył ĺá|rnc ĺra*'l.lłÁ

196 078

rosszabb
kiscbb

hasonlô
á.?onoś

hasonlő
ĺiłn|ĺt

-lOVo

125 000

5o'o

-t 0o'o

00b

0o'o

0qo

-t 5r'o

2!e,o

.2ť/o

156 863

200L
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4.2, ,4z ingałIan érĺéke jövedelem alapĺÍ megWÍzelíÍźssel

A jövedelcm alapú męközelítés azon a ťeltéĺelezésen aĺapul, hogy összefrggés van az'
ingatlan bevételtenľlelő képessége és 

^z,éĺéke 
kôzött. A számíŁások soĺan auuot inouluĺ*

ki. bogy bárfiIety eszköz értéke anný, mint a belóle szätmazó tiszta jövede}mek
jelenertéke. Tisz'ta jeiveđelem a|atĺ az ősszes - az lLz.eme|tetns érdekében fehreĺĺIt -
kiađíssal csökkentett bevételt .áÍjĺik' A",'tiszt.ď, bevételt áhtalábankét móđszer segítségével
alakíthatjuk át éľtéłfté. Ezek amódszerek a közvetlęn tókésítés és a disz*'ouüílt pénzfďyam
eleľnzése. A közvetlen tőkésítés esetében egy év bevételét alakítjuk át éľtékké, a hozam
tőkésítési módszer szerint ajövöbełri haszon jelenlegi éľtekét hatfuorzllkmeg.

A számítás eredményét alapvetően három frbbtstyező befolyásolja:

. az ingatlan fejtesztéséľe vonatkozó előíľások szerinti maximá|igan eléľhető
beépítés,

e aterĺezett beruházás bruttó bekerülési költsége,
. az íngattanľa építhető és foékesíthető teľĺiletek (takások, iizletek, gépkocsi

parkolóhelyek stb') éľtékesítési árszintje.

A kialakítanđó ingatlaook árszintjét a köľnyéken kialakult eladási és kÍnrálati ĺárakbót
állapítottuk meg.

A marađvanyérték szĺĺmítás ęsetében a ĺeĺłęzett beruházás kiiltségtényezőinek összességét
kell a lakások és parkolók váľható elađĺsi áĺáva| ö'sszevefiri. A beľuházási költsége! illetve
a pĺojektszełvezők haszruĺt, hasonló specifikációkkď foglalkozó kivitelezőkkel, illetve
ťoválla|kozól&attöľténtegyeztetésa|ap jźnbecstiltÍikmeg.

Mind a beruházási költség mind az eladásí áľ jelentős méľtékben fiigg a beruházás
m{lszaki színvonďától. Számíüísainloál átlagos miĺszaki taľtalmat vďószíntisítettiink,
igazodv a a kömyezeti adottságokhoz.

AszámitÁsok alapjáulszolgáIó tiibbszÔrmóđosított |212008.@.18.) számri önkoľmánpati
rendelet szerinti tivezeti bęsorolás szerinti mutatók szolgáltak.

Az ngaż|an övezeti besorolásĺĺnak megfelelő maximális beépítést vďószíntisítettĺik. A
terłezett épiiletegyiittes ö'sszeseĺr 103 db, 3a _ 75 m2-es, többségében 50 m2 nagyšágŕl
lakóegységet foglal magáha. A szabályozási tervnęk megfelelően az építménpragu.śĺgés
a teremgaráes szükséglet alapján mélygaľazsszint + fszt. + 6 emelet + tetőtér szintszámŕl
épĺilet helyezhető el.
Á gépkocsik elhelyezésére terepszint alatti gańzst és fetszíni parkolót terveztĺink. A
terepszint alatt 100 %.os beépítés eľejéig tervęztiink teľemganĺzst es |akásonként 3 m2
tárolót. Az erkélyet teraszok méľete az źÉlagosan,S0 m2-es takĺsoknál lakĺísonként 3 mz-
rel katkuláltunk. Az épület és az épĺĺleten beltĺl a lakások elhelyezesét, i|]' az ęiilet
aĺyaýasanÄIatźú szlntén, nęm ľészletezttik. A kivitelezési köĺtsógek tęrvezésekoľ áttagos
szerkezetű és igényszinüű épiiletet tételezttink fel.
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ÉnéI<elt ingatlan: Bp,, WII. ken, Bącsó Béta utła ]7. letek (Hrn.: j4853)
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mcgnevezés nłesenE€dettm2. db.yo

ľehk teľĺilete I 812 m2

Oreretieb VK.VItr.i

Beepfrésiľnód Z
ľebkbdcbebb tertibre 80Ü rŕ
ľebk bd<ísebb szébsséee 18m
LBgpgpbb beépfreĺségę (tęrepszint ahtt) 8s%
L'emaryobb beépftettsége (teľepszint Éhtt) 7s%
I,ed<bebb zĺHftlĹibti aľánv 10%

sáÍÍert'bti hatářéľÉk 4'a m2Ń
Epft mén1łm&sság legaÉbb 16,0 m
Epftméqruagassáe bg&łiębb f3,0 m

BníÍó beépfres terepsziffi abtf r54o#
BľtĺÍó beépftes terepszint ftbt 1 359 m2

MaximíIb szimteľübt 7 f48lł
Maximaľs sziďÚeĺĺibt (épfoľltnľľnĺnss.íg abpián) 11 099 tŕ

Netjo beepftés teľepszint alat I 386 m2

Netfo beépftes tęrepsát Ébtt 6I.6t ű
Fi'ktszinti bfiŕtó teriibt 880 m2

F0Hszici ĺĺ&tek bnÍtó teľtibte M0#

t-alcłĺsok refró összÍeľĺibte 5 !49 mz

Üaetelĺ ĺettó ÔssŻerilbte 3s6 #
Köfis ÚeľĹibtek 6L6 ű
BkéÍv/teĺas z G ĺĺł lbkxl 309 nf
Táfobk (3 mzlĺakás) 3as #
Iakásszám(S0 mzlakás) 103 db

Telies nefió beępfrés paĺkobral ó 535 m2

ľeĺeÍnffiľánhefuek sńnv' 72 db
Feh?ńni paľkobhelyek szźtro 31 au

Az építési projekt alapadatai

""fu
hI

H-l l39 Budapest, Vácí rit 95. Tel.: +36 (1) 27o 90 86 Fax: .ř36 {Đ 27a 90 87 E.maĺl: opl|eĺty@gľtfron.hu
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Á' ľészletes számítások alapján a jövedelem alaprl móđszeľ alkalmazásávď a Budapest
VIII. ker., Bacsó Béla utca t7.szám (34853 hľsz.) atatti telekĺngatlan értékét:

280.000.000,- Fr,
az,af,

Kettőszäzny olcvąnmi|lĺó fo ľĺnt

összegbeĺr áliapítotnrk meg.

A teffiezett építési projekt nettó építési kĺiltségeit a következő oldalon taláÍhatô tÁb]lźlzatbm|
összesítettĺik. A jövedelem alapú megkozelítéssel számított ingatlanértékľe vonatkozó
ÍÁb|*zatot utána közöljĺik.

$
: Bp., WI. ker., Bacsó BéIa utca 17, telú (Hrsz.: 3485

GRIF TON
Property

H-l 139 Budapest, Vríci út 95. ĺel.l +36 (1) 27o go 86 Fax: +36 (1) 27o 90 87 E.malh prop.erťy@orifrgn.hu



1084 Budapest Bacsĺi BéIa utca Í7. számalatti tełekĺngatlan

A fejles.ľÍés neÍtló költságei
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GRIF TON
Pľope'rt.y

Terülęü
E|adható lakásteľiilet ĺii . .; lili.i ]5:..i49i m2

Epldhatő üdet tęrület iliii.. liil i|iiłiilliĺ n,
Eladható terasą loggia, kert iliiiiłĺirliliiĺ#i#iiĺläp *'
Kö'zŕĺs tęrületek

Eladható táĺoló
Eladható teĺemeaľázs !l+$iiiii]ĺi..ł.: i łił:i:'.'72'db
Eładható felsdni oaĺkob tili:|ii.ĺł.ilili;+iiiiiii;ri;.:...'.i;i j;:3r i db
takásszám ĺm db

- - .Ą feJteszt.és kö|ĺséee
Bontási költsée riu"riii'.''.... t #ii:iiiiiil., Ft
fuítés köhrség - lahás

bítésköhség - Íizletek liililił;iii':'. #i'Ę1 go]ffi Ft/'ŕ
fuĺt* költség . e*é|yĺteĺasz ĺ=ii.lilif 1; iiiľg.g;ffi ľ'y*'
ľpĺtés i köItség - táľoló iffi
fo ĺtes ĺ mtseg tercręarázs llitiilill;.ii..,..:+illliiff g;..ffi..ľtĺ'rŕ
EpÍtési kóhsés felszíni parkolók iii.'.,+ii''+lllli.:; *lilii.źg0.'m0: Ft/db
Épĺtesi tonseg közós tęľületek lljiiili::jlll:ll i.iłixioth:pĺ*,
Bontási és épÍtési költsés összsen I 193 159496 Fr
Köaĺilivek és közĺrĺinvilatkoztok Az építési í<rftsée i:...łłili.3i0:ol,.a 3s794785 Ft
Mĺisaki ellenőrzés' suÍéľtőí diiak Azépítésí költsés i.''fiii'2l0;%-a 23 863 lS Ft
ľerveÉs díia _ ensedéIves tervek AzéoítésköItsés i'.Ęiłj3i0. %.a 35794785 Ft
ľeľvezés dÍia * kivitoli tervek Azénítésköhs és ;i. ;::i.::. ;. 2:a..ą/oą 23 863 190 Fr
Beruháói dĺĹ tartalékkeľpĺ Azépítéskölts és ii:ij;:ll'ji:Á0 : 

o/o.a 47 72638t Ft
Összes kübéE r 360 201 82s Fr

H-l139 Budapest, Váci rit 95. ľel.: +36 (1) 27o 90 86 Faxl +36 (1) 27o 90 87 E.ĺnai|: prooertv(ôgĺ|fton.hu /ł ,d,ĺVÍ -,.{,. .'ŕ\
(Jr.t



Énélĺek ingatIan: Bp., WE, lren, Bąaó Bétautca ]7. telek (tIrsz.: j4853)

GRIFTON
Prope.rty

Fbnkciók
BruÍtó

terĺlet6"'; Neüóterület(ń")
aa&aŕót€ľĺBct

(m-/drrab)

Bľuttó eladÁsĺ áľ
(Ft/mz; Ftĺö)

futékełÍtés truró
berótele

EtékecÍ#s netüó
beÉble

.alđsok 5721 5lđ 5 t49 450000 231694Đ857 l 853 5Đ 686
detek m 3% 3% 450000 |'18?23 1Ął L42S?8514

3ĺĺdh/teĺasz 309 3W 3ff 22sffi 69fitg26 55 6tr 62r
ľámIó 43 3B 3B 2'Sffi 695Ul0Á 55 605 621
Łľáus z3% 2155 n 2000000 t436M65r ||49łJ.? T2Í
ŁÍlrob TI9 Ttg 3I r 500000 4ń734M9 37391?55

225ý6ę5,tĺ7
A t084 Budapes$ Bacsó Béla utca 77. szám alattí teteking^fraľéľtéke DCF módszeffel

/ł ,{ł
"í,-!/

ą^.g, 
ł

H-i 139 Budapest, váci út 95. re|.; +36 (1) 27o 90 86 Fäx! +36 (7) 27o 9G 87 E.ÍĐaitĺ g1gpęe@srlfien.bu
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43 Á firgľtłngatlan értékénelĺ nugóIlaptÍisĺt

Az ffćkelést készítő szzlkáľĺő az ngat|ant kíviilľől 2015. olcóbeľ 12.én megŕeldntstte. A
szakéfió az ingatlant a köľtllmények figyele'mbe vételével elvfu szemľevételez&seĺ
felméľtą íw eztaz iđőpontot tekiütit|k az éľtékbecslés éľvéayes dátumáĺ'akt

Az ingattan tulajdoni süĺttlszáÍ a20|5. október 7ł, nem hitelęs tuląidonĺ.lap adutaĺ alapján
azonosíŮottuk.

Az ingatlgo egľezetett pĺaci éľtékét a piaci összehasonlÍtó ęlę,mzéssel és a maradványéľtek
elriúmódszeĺľel kapoü érłÉk?a-3ao/o-os firyelembe vételével jayasoljtlk clťogadui.

Az iĺmerÍeteÜt módszeľľol ós feltétellel a Buđepest YIII. ken, Bacaó Béla uÜcł 17.
szín (34853 hľcz.} ďattÍ telekingłtlan pircĺ óŕékétkęręHtve:

260.000.000 Ft-ban,
alr,ez

Kettőgzázbgęgnm inió foľintban

hatĺíľoáukmeg.

A foľgplmi éľték ÚeheľmenŮes Ęatlanľa vonafkoziŁ és Áľł.t nemtetahnäzt

Budapest, ła$.ol*óbeľ 14.

.1'\-.-..--

ToľonylÍ'eľenc
Irgłúlĺnfoľgĺlmi éŕékbccsló
névjegľzék sz.đm: 034st.n00ź

Gľifton Pĺoperty Kfr.

ľtrj:ďľsi.'.'*ĺFi

/

"7.r\J

YĺII. lęr., Bącsó Běląuca 17. telek

GRIFTON
Pr o.p'e.ľ t.y

Alkrlmĺłrott mó&reľek Pĺrci 6sszęhasonliló nó&ze r Ilozłmalłpńlĺó&rer

iíťliĺĺr.tá; 7iY)'o jiit,'

Piaciéľték 249 A0A 000 Ft 280 000 000Fr
EEÝ azłststł DĺeGi é rté k 258 000 000 Fr

ľĺ-l139 Budapest' Váci út 95. .ľg!.ł +36 (1) 27o 90 86 Fłxl {.36 (1} lł70 ł0 87 ř.maÍłl propgľtvpoŕ|ft9n'hu
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í Specilńlis fekételczések, korldnzósok

A megállapított erték az ngatlan forgalomképes, teljes per-, igény- és teheľmentes állapotu
tulajdonjogára vonatkozik' a hebĺszíni szemlén megismert rällapotban.

Az éľtékelő kije|.enti, bogy az éľtékelés tźLtgyätképező ingatlanhoz semminemii személyes
es anyagĺ éľđekeltsége ngĺn flizöđik, az áLtalra meghatározott érték semmilyen
összefiiggésben nincs a megbízási díj nagyságával.

Az é*ékeiést a készítendő sza}vélemenýen ľészleteseĺr felsoľolt, kapott szóbeli és ínĺsbeli
infoľmációk alapján készítettiĺk el. A Megbíző az áttala szo|gá|tatott és ąz értékelésnél
felhasznĺílt ađatok hitelességét és vďódiságát szavatolja'

lgy a Megbízó áltat ľendelkezésiinkre bocsátott iratot egyéb đokumenhrmok
tanulmáĺryoz-ásán hrlmenően jogr teľmészetü vizsgálatot $ogcínn, vagyoqiogok
érvényessége, stb.) nem folytatĺrnk Az ingatlan forgďomképességének jogi eređettĺ
korlátnző$éLtól a tulajdoní tapon bejegpetteken tulmenően nincs tudomásuÍtk, de erśrt
felelősséget nerc vĺ{Ilalunk

A rendelkezésünkre bocsátotľ adatok és infomációk, melyeket az értékelés sonán
felhasarĺáItunt tudomásrmk szeľínt helytállóak es pontosĄ azonban te$es köľiĺ
elleirörzésiiket nem voIt módun}Ďan e|végeau, ez&l feleLósségtink e vonatkozásban
koľlátozottnak tekintendő. A szakvéleménybez csatoĺt iľatok és dokumentumok csak az
ingatlan bemutatását szolgálj ák.

Megbízó tudomásul veszi, hogy az értékelĆi az éľtékelést szemľevételęzés és a Megbízó
adatszolgáltatásai alapján készítí' Az esetlegesen fennálló, de szsmľevételęzéssel nem
észlelhető éľtékbefolyásoló tényezőkéľt az értékelő felelósséget nem vátlal (pI.:
épĺiletszerkezeti' talajfelszín alatti, stb' pľoblémák).

Az ingatlanon éľtékelt felepítmenyek éľieke magában foglalja az éprilet rendeltetésszeľü
hasznĺälatához szÍikséges felszeľeléset gépészeti berendezések értékét, de nem taĺta|mazza
az aóattfunkcióhoz kapcsolódó telepített vagy mobil es*özök átékét.

Az értśkęIés időpontja 2015. október hó, akozgazőaságl' jogl feltételek és piaci viszonyok
elĺĺre kęlló pontossággal nem pľognosztizálható változźłsai módosíthadák, ílletve
érwénybleníthetik a szakéĺtői vélemény forgalnni értékľę vonatkozó megállapításait', ezéĺt
az futéke|és fordulónapját követő 6. hónapon tul töľténó felbasznrälás esetén a megadott

Az általunk megsattlrozott éľtćk a fentiekbenv{ľ'o|t feltételekeĺr alapul, és a Megbíző áIta1
megielĺĺlt célľa történő felhasaráJásban érvényes.

H-l 139 Budapest Váci ttt 95. ĺel.: +36 (1} z7o 90 86 Faxi +36 (1) 270 90 87 E.mail! orooeltv(@ońfton.hu
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HawÍkĺfril tsaüalrouó ffilđEinÍi ffifu IcgEIáhb Żfrc/ł'ą.

c} }ĺűBg1Ŕ#ffiätÉrtę*efifuĺň" &*z ĘłrhąbeąlńHę'ij f€üđđtŕtsi€ĐÍIĘ kĺätalđtäsä
esffi az 5'í minÍHüle|í ffiúäfň đrffiffi nľn łąlpĺfuIe íĘg

d} Á H* Ínĺn'tsÍł satntie lü$o/ľ'ig tt@ĺĺö É* a É- stfui ĺäbláffim rEgeihtt
ĺ,-iľüteÍfrlcÍi ffifio efiilgt p ĺtäbbíakh mnghatfuoffiłt Hu*tne'ľrak fttjesíÉ$t
fäEfrft defufi a đ'fi+s güÉfuEr

t. b a tđEk ffiô äümásÍńil lďc|iŃb 3{l0 n*e vm &'ł"'t} a k&rmtlĺn fť&ufu
alffii gntogm t*F€solat ĺĺltä|atitĄtľô tEľü' ts

2- bĺ ĺ üelhen rc ĺryükŕ łainĺtĺnkŕĺl* talfub ffi/rł h*MlĘ mnĺncsŁ lttľ
ĺľĺĺta*ľy saÉľffifu&t n||ceĺmłs finlnińjů' ńĺ

3. ha höfuffinĺll*t üďjáÍa átrđáEÍa biliit ł höcffifofree kfunÍleffit csaffiłbđ
milsaidÍ HEftil ĘeHh l{l Ü1rą mĄibňI a ffi tĺiĺľďĺnÉEint altrti
galryľe ĺffsĺmnssc €Et*il 5&ĺĺ.lhÍ€Psaitr alett iĺ frie|aki|hąfu.

*. i{. ffiśmlm*nÉsi ctĺoft - kffieĺfiÍet., il|ďtt łÍutjäľi ĺęüefolitłci'Ł FffiEfitńÉpŕlns
- megĺnlńsÍt*sár wry az qgiľ& ĺáfmđfilá* fumgéHeifi* funĺtlallĺsát
TdryflwtndauÉsi włńđÉhęn Ht fđgąÍfrili.

e} Az*ü|ÉÍf}frtđmÍntibeđFft*Et-E.@gnáE, rodĘlffią tĺ*mmt*ĺĺm'
gots#Eílás5 ĺltetĺr ÍmmĚcyí frdtrió EÍtďÍđaE ffiÉtn'- c|ftbg{i e tÜĺtľĺ.oŕ. đe
@trfu n hmlfuí si[' Etilüfo ĺĺma|atíůđó hi a tnneqgilfus bÉ- é$ kijĺfuatł e
az athm csaĺ|łfufi neiľĺsĘ*en łfľüt

.á. I':K-tm-s j€ľfr ryfttsi đnmetck beffisc tiä|ähl|ł.
áE ffittiltk ffiüüscinli tÉfuÍltÉsc: - ttÍ[ogufut lffidtlá& tĺgu*nđtneĺn'
molgältrtás, łmĺ"łĺnĘli fi'úcią iktt'E eeřt rcgľm łĚEffiěgĚ eĺeńÉn- ffihati e
1üü9á.üt đł e @mĺzs ł hm|n|gafi *ffiÉnnnĺľr g|aftllhfrÉhi attĺmgruáĺste-
és Ęilfoła đs re ahtffi cs#Ialmnň t*ľĺĺłgĺnnĺ kŕtŕú.

s. !:E.}:III{ jtüÉ Elđ'Ési đnĺemmŁ teryíl*e kÍĺ|dnr|Í
e} ^*Etrífstkmildgintihfftpŕüt*-tnĺłmgu*g' roĺĘleĘ usĺnuęstoüďee'

saoĘiłtffiłs ťsEilI ÍEüfuÉÍľÍi ftrüItrińl ílltfrc eą* tqľng t&ffififut estsm- ľ;[&tďŕ a
1üľ'ŕG{ą đe* Erryĺnfu *fulgle#i sfuffifunrm ĺilĺkíůałĺíki affimgantre
be- És tijfuf;t đs ää ättffi mtblĺmí' mľĺseeĺrenłÍđt

b} Aľoüđsciď l00ťłłľtEcgíHt' ĺągľhfuüĺmäIet oÉljáľł eäđüfr ftrülď esffn ĺ
saÉďfieľ'fuiilúäÍó đÉí*'etí a 5J{s trfuEľ'
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