
Pá|vázati felhívás

A Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuáľosi Önkoľmányzat a Képviselő-testtilęt ....120|6. (III. 03.)
száműhatźtrozata alapján nyilvános pá|yázatot hirdet a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 77. szźm
alatti, 34853 hrsz.-ú, |.8|2 m. alapterületű telekingatlan éľtékesítésére.

|. A páĺJy ánati felhívás közzététe|e

A pá|yázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabályzat I l ' pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hiľdetőtáb|áján, a Lebonyolító
ügyfélfogadásľa szolgáIó helyiségében, a Józsefuáros című helyi lapban, az Önkormányzat és a
Lebonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Lebonyolító szźmára elérhető kĺĺltségmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési poľtá|okon teszi közzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszttban indokolás nélkül visszavonni,
és erről köteles hirdetméný kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljráľás visszavonása esetén -
amennyiben a dokumentáciőt az aján|attevo ellenérték fejében kapta meg _ a Kiíró köteles az
ellenéľtéket visszafizetni. A pźiyéaati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más
esetben nem fizeti vissza.

2. A'páiyázati kiíľás adatai

A'páiyázat kiírója:

A' pá.Jy ázat lebonyolítój a :

A pá|yázztjellege:

A' páiyázat cé|ja:

A pá'|yázati dokumentáció ľendelkezésľe
bocsátása:

Az ingatlan minimális vételáľa:

A'z ajánl'ati biztosíték łisszege:

Lz aján|ati biztosíték beÍizetésének módja'
számlaszám:

Äz ajánlatĺ biztosíték beérkezésének
hatáľideje:

Ä' pá|y ázatok lead ásának hatá ľidej e :

A pá|yázattal kapcsolatban további

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi
Önkormányzat (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (|082
Budapest, Baross u. 63-67.)

nyilvános, egyfordulós pá|y tuat

tulaj donj og átruházás (elidegenítés)

50.000,- Ft + ÁFA

296.440.000,- Ft + AFA

f9.644.000,- Ft. Az ajánlrati biztosíték befĺzetése
csak magyar forintban teljesíthető, értékpapírral,
garanciaszerződéssel, zźiogfárggya| nem
helyettesÍthető.

átutalás, a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
ZÍt. K&H Banknál v ezetett 1 0403 3 8 7-0002 8 8 5 9-
00000006 szźtmű szám|źĄára

2016' ápri|is f5. (hétfő) f4 őra. Az ajźtn|ati
biztosítéknak a megjelölt határidőig a
bankszám|źlra meg kel| érkeznie.

f0I6. źĺpril'is 26. (kedd) 10.00 óra

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

fazekasnevl
Írógép
1. sz. melléklet Az 55/2016. (III.03.) sz. határozat melléklete 



infoľmáció kéľhető:

A pá|y ázattal éľintett ingatlan megtekinthető :

A. páł|y ázatok bo ntásának időpontj a :

A pá.Jy ánatok bontásának helye:

A pá|y ázat eľed ményét megáIlapít ő szerv ezet:

A páiyázat elbíľálásának hatáľideje és 
^váľható eľedményhiľdetés:

A pá'|y ázati elj áľás nyelve:

3. A pá|yázattal éľintett ingatlan:

Címe:

Ile|yrajzi száma:

Jellege:

Telek alapteľÍĺlete:

Kiizmű ellátottsága:

Teľhei:

El idegenítési Irodáj án

Tel.: 06-l-333-678|/|ff vagy |f3 mellék, 06-1-
fr6-696r

f016. március 16. (szeľda) és f0|6. ápri|is ff.
(péntek) kozött előzetes időpont egyeztetés
a|apján. Időpont egyeztetése a Józsefuárosi
cazdálkodási l(ozpont Zrt' Önkormányzati
Házkeze|ő Irodáján lehetséges (1084 Budapest,
Tavaszmezo u. f., Tel.:'06-1-210-4928, 06-l-
210-4929)

2016. április 26. (kedd) 1005 óra

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 1083
Budapest, Losonci u. f. I. em. tárgya|ó. Az
ajánlattevők a páIyázatok bontásán je|en
lehetnek.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros
Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. július 31.

magyar

Budapest VIII. keľiilet, Bacsó BéIa

34853

építési telek

1.812 m2

ĺisszkcizműves

per-, teher- és igénymentes, 26

területre az ELMŰ ÍIAtozaĺĺ
vezetékjog keľiilt bejegyzésre

nyilvántaľtásba

u.17.

m2 nagyságú

Kft. javára

az ingatlan-

Az iĺgat|anra vonatkozó részletes adatokat a pá|yźzati kiíľás mellékletét képező ingatlanfoľgalmi
szakvélemé ny tarta|mazza. Az ingatlan öv ezeti b e s oro lás a : VK-VIII- 1 .

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- anemzeti vagyonról szóló 20l1. CXCVI törvény 14. $ (2) bekezdése a|apjánaMagslar Államot
minden elővásárlási jog.jogosultat mege|óző elővásárlási jog illeti meg. Az e|ővásárlási jog
gyakorlására a Magyar Allam részére fennálló határidő az e|ővźsárlási jog gyakorlására felhívó
éľtesítés postaľa adásának napjátő| szźtmitott 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adźsáről' sző|ő |99|.
évi XXXIII. tv.39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Főváľosi Önkormányzatnak elővásárlási
joga van.

'l

li:

tll



Eladó az ingat|ant a fent megjelolt elővásárlási jog jogosultjának ilyen irányú nyi|atkozattnak
kézhezvéte|étó|, vagy a teljes vételár beérkezésétől számított 40 napon belül adja vevő birtokába, attő|
függően, hory melyik történik meg később. Amennyiben az e|ővásár|ásrajogosultak bármelyike élni
kíván elővásárlási jogźxa|,űgy az adásvételi szerződés az e|ővásttr|ásľa jogosult és az eladó koz<itt jön
|étre' Ez esetben a beťlzetett aján|ati biztosítékot eladó a nyilatkozat kézhezvéte|étől számított 15
napon be|ü| visszautalja a pźilyáz'at nyertese részére. A befizetett összeg után elacĺó kamatot és bármely
jogcímen igényelt koltséget nem fizet.

4. A'pá|yázat céIja, taľtalma

Az elidegenítésre kerĹilő építési telek a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat
kizárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére a nęmzeti vagyonrő| sző|ő 2017. évi CXCVI. tv., a
Budapest Józsefuárosi Önkormányzat vagyonáról és a Vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáľóI
sző|ő 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet, valamint a Képviselő-testĺilet 47/f0|5. (II. 19.)
számú határozata (Versenyeztetési Szabályzat) vonatkozik.

Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő a vételárat

- egyösszegben, vagy

- banki hitel felhasználásával egyenlítse ki.

A nyertes pá'|yáző köteles apá|yázat elbírálásáľól szóló értesítés kézheméte|ét követő 15 munkanapon
belül adásvéte|i szęrződést kötni.

Vevő a vételár

- egyösszegben tĺjrténő megfizetése esetén _ az aján|ati bizosíték összegével csökkentett _véte|árat
az adásv éte|i szerződés megkotéséi g eladónak me gfizetni,

- banki hitel felhaszná|źsa esetén, az adásvételi szerződés fiiggőben taľtással kerül megkötésľe. A
foglaló összegével csökkentett vételár kiegyenlítésére vevőnek 90 nap áll rendelkezésére. Az e|adő
a tulajdonjog bejegyzéséľe vonatkoző hozzźĘlíľulását a teljes vételár beérkezését követő 5

munkanapon belül adja ki vevő részére.

Az ingat|an birtokbaadásának időpontja: az elővásĺár|ási jog gyakor|ására vonatkozó nyl|atkozat
kézhezvéte|étől, illetve a teljes véte|ár beérkezését követő 40 munkanapon belül, attól fi.iggően, hogy
melyik töľténik meg később.

Az adźsvéte|i szerződés megkötésével a vevőt terhelő kötelezettségek:

a) a telekingatlan birtokbaadásátő| számított2 éven beliil jogerős építési engedélý szerez)

b) a jogerős építési engedély megszerzésétől számított 2 éven belül jogerős haszlálatbavételi
engedélý szetez,

c) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
15.000.000'- Ft; a jogerős haszná|atbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó
késedęlme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek garanciaszerződés
megkötésével biztosítandók. A garanciaszerződésben fogla|tak 60 napnál kevesebb késedelem
esetén időarányosan érvényesŕthetők. Az e|őzoeken túl felmerülő késędelem esetén vevő által
ťlzetendő napi kötbéľ méľtéke 30.000,- Ft.

Az adásv étel i szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő kö ltségek:

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

- 5.500,- Ft + ÁFA eljárási díj,

- 6.600,- Ft/ingat|anlügylet ftjldhivatali eljárási illeték (a ftĺldhivatali eljárási díjat kétszer kell
megfizetni, egyszer az adtsvételi szerződés benyújtásakor, másodszor a tulajdonjog bejegyzési
engedély benyújtásakor).



A Kiíró felhívja aptiyázők figyelmét, hogy a vételárat AFA terheli.

A Kiíró kikoti továbbá, hogy

a) a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljárás soron kĺjvetkezo
he|y ezeĄév e| szerzódést kötn i'

b) jogosult arra, ho5, a versenyeztetési eljáľást eľedménýelennek nyilvánítsa,

c) szÍikség esetén az aján|attevótol az aján|at lényegét nem éľintő technikai-formai kérdésekben
írásban felvilágosítást kéľhet annak előrebocsátásával, hogy az aján|attevő ezze| kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eredményezheti a versenyeztetési eljárásban tett
ajźtn|atźbaĺ megfogalmazott feltételek olyan megvéitozásźú, amely az értéke|és során a beérkezett
aj ánlatok sonendj ét módosítaná.

d) a Ptk 6:7 4. $ (2) bekezdése alapján, a pá|yázati felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb
ajánlattevővel szemben is fenntaľtja a jogát aľľa, hogy ne kössön szerződést.

Az ajánIattevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíró

a) az aján|aÍtételi határidőt indokolt esetben ery alkalommal meghosszabbithatja, amit - az indok
megjelölésével - a Kiírás közlésével megegyezó helyeken' az eredeti benyújtási hatźtridő |ejárta
előtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjelentetni;

b) jogosult az aján|attételi felhívását az aján|attételi hatáľidő előtt visszavonni, de enől a kiírás
közlésével megegyező módon az ajánlattételi hataridő |ejárta előtt köteles hirdetméný
megielentetni,

c) a pźůyázati biztosítékot a kiírás visszavonása, az e|járás eľedménýelenségének megállapítása
esetén, illetve - az aján|atok elbírálását kövętoen - a nem nyeľtes ajánlattevők részére |5
munkanapon beltil visszaťlzeti,

d) az ajźtnlati biztosíték utan kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetésihatáridőt elmulasztja,

e) a nyęľtes aján|attevő esetében a befizetett biztosítékot az ajźtn|attevő á|ta| fizetendő vételárba
beszźtmitja,

Đ nem ťlzeti vissza a nyertes által teljesített biztosítékot, ha a szerződés megkötése a nyeľtesnek
felróható vagy érdekkörében felmerĺ'ilt okból hiúsul meg. A vevőnek felľóható ok az is, ha a
véte|źtrat banki hitel felhasználásźxa| kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt határidőben nem
kapja meg, vagy az afizetési hatĺáľidő napjánakZ4 óráig nem érkezik meg eladó bankszźmlźĄára.

5. Lz aján|at benyújtásának előfeltételei

Az ajttn|at benyrijtasának elengedhetetlen feltétele az aján|ati biztosíték hatźridőigtöľténö befizetése.

A Kiíró az aján|ati biztosítékot a pźúyázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megá||apitása esetén, illetve _ az aján|atok elbíľálását kovetően _ a nem nyertes ajánlattevők részére
kcjteles 15 munkanapon belül visszafizetni.

Apá|yźuaton való résnéte| további előfeltétele, hogy az ajźtn|attevő megismerje apá|yźuattárgyát, az
aján|attéte| feltételeit-vagyis apá|yźzati dokumentációt-és aztmagáranézve kötelezőnektekintse.

A nemzeti vagyonról sző|ő f071. évi CXCVI. törvény l l. $ (10) bekezdése a|apján apá|yźnaton csak
źt|áthatő szervezet vehet részt.

Az aján|at benyujtási határidő leteltét követően ajánlatot a Kiíró nem vesz át'



6. Apáiyázaton ttiľténő részvétel feltételei

Az aján|attevő részt vehet a pá|yázaton amennyiben

a) az aján|ati biztosíték ĺisszeget határidoben megťlzeti, és az beérkezjk a Kiíró által megjelolt
bankszám|ára,

b) az aján|atok leadásának határidejéig az aján|atát benyújtja.

7. Az ajánlat taľtalmi kłivetelményei

Az ajánlaÍtevőnek

a) az aján|atban közölnie kell a nevéVcégnevét, lakcímétĺszék'he|yét, adószámát/adóazonosító jelét,
cég esetében cégegyzékszźtmát, képviselójének nevét és elérhetőségét, bankszám|a számźú,
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b) az aján|athoz csatolni kelr| az aján|ati biaosíték befizetéséről szóló visszavonhatatlan banki
átutalást vagy abankszámla kivonatot.

c) az ajźnlatban nyilatkoznia kell aľról, hogy vállalja a Pályázati dokumentációban, illetve
mel lékleteiben leírt szerződéskĺjtési és e gyéb feltételeket,

d) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozóan a20I5. évi CXLil. törvény 62. $ és 63.

$-ban foglaltkizárő körtilmények nem állnak fenn.

e) az ajtn|atban nyilatkomia kell arról, hogy adó és adók módjára behajthatő könartozźlsa nincs. E
nyilatkozat mellé kel| csato|nia a NAV igazo|ását aľról, hogy nem áll fcnn kĺjztaľtozása.

Đ az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíroval szemben bérleti dij tartozása nincs, továbbá a
Kiíróval szemben szeľződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az ajźtn|atához csatolni kell a tarsaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a táľsaság
képvise|etére jogosultak a|źirási címpéldányának erędeti példányát vagy hiteles másolatát.

h) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy nem á|| vége|számolás alatt, ellene csőd-, illetve
felszámolási elj árás nincs folyam atban.

i) az aján|atban nyilatkoznia kell arľól, hory a nęmzęti varyonľól sző|ő 2011 . évi CXCVI. töľvény 3 .

$ (1) bekezdés l' ponda szerint áLt|źLthatő szervezetnek minőstil.

Az aján|attevőnek a pá|yáaati eljárás során benyújtott ajźn|atźń' továbbá az aján|at mellékleteként
benýjtott valamennyi nyi|atkozatát cégszeru aláírással kell ellátnia. Cégszeru a|áirás során a cég
képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek a társaság kézze|, vagy géppel írt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve a|á nevét/nevüket önállóaďegyĺittesen irjalirják a|á a hiteles cégaláínási
nyilatkozatuknak megfelelően.

A Lebonyolító ajánlott, tértivevényes levélben, hatfuidő kitűzésével felszólíthatja az aján|atĺevőt az
aján|atta| kapcsolatos formai vagy taľtalmi hiányosságok pótlásáľa, amennyiben a szükséges
nyilatkozatokat, igazo|źlsokat nem megfelelően, illetve nem teljes körűen csatolta. Amennyiben az
ajánlattevő a felhívás kézhez-łéte|ét követően az abban megjelölt hatźridőre ahiźný nem' vagy nem
teljes körűen pótolja, űey aján|ata a hiánypótlási hatźtridő elteltenek napját követő naptól
érvénýelennek minősül, és apźůyázattovábbi részében nem vehet részt.

A Lebonyo|ítő a hiátnypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról, a hiánypótlási hatáľidőről
egyidejiĺleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes ajtn|attevőt.

A hiánypótlás nem terjedhet ki az aján|at módosítására.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az aján|attevő aján|ata érvénýelennek minőstil,
amennyiben

a) az ajźtn|ati biztosíték összege a pźiyázati kiírts 2. pontjában megbatźtrozoťt határidőn belĺil nem
kerĺil jóváírásra a Kiíró bankszám|áján,



b) nem jelol meg vételárat.

Amennyiben ajánlattevő nem jelöli meg a vételár megfizetésének módját, Kiíró úry veszi, hogy azt az
adásvételi szęrződés megkötéséig egy osszegben fizeti meg.

8. Az ajánlat foľmai ktivetelményei

Az aján|aÍtevőnek aján|atźt egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, feltüntefre az
adott példányon aZ ,,Eredeti aján|at,, és ,,Másolati aján|at,, megjel<ĺlést, melyeket kĺ'ilön - ktilön
sértetlen. lezárt borítékban kell benyújtania. A példányok közötti eltérés esetén az eredeti pé|dány
érvényes.

Az aján|at elso oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitöltött ,,Jelentkezési lapoť', a második oldalon
a kitöltött ,,Ajánlati összesítőt'', különös tekintettel a megajánlott véte|ár és megťlzetési módjának
megjelölésére. Ezt kĺjvetően kell elhelyezni az aján|ati felhívás mellékletét képező értelemszerűen
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban rész|etezett valamennyi dokumentumot. Az
aján|attevőnek közölnie kell a benyujtó nevét, lakcímét (székhelyét), ahová a páIyźzati eľedmény
közlését kéri, továbbá azt a bankszámlaszámot és a bankszámla kedvezményezettjének nevét illetve
más azonositőjáń, ahova az ajźn|ati biaosíték (bźtnatpénz) visszautalásźú kéri, amennyiben nem
nyeľtese a pálry ázatnak.

Az ajánlat és űz összes melléklet minden oldaldt - összefúzve,
d oku mentálásával - fo Iy amato s s zĺtmo zás s al k e I l elldtni.

Az iratokat mawar nyelven, |ezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benyújtani. A borítékra kizárő|agapá|yázattárgytú kell ráírni, aza|źhbiak szerint:

o,Budapest VIII. keľület, Bacsó Béla u. 17 . szám alatti telek elĺdegenítés e - páiyázat,,

A Lebonyolítő |ezźtrat|an Vagy sértilt boľítékot nem vesz tĺt. Kiíró mindęn, az ajátn|aÍtételi határidőn tul
benyújtott ajźnIatot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az aján|attevo a pá|yázati e|jźrás bármelyik szakaszában meghatalmazott tltján jár e|, a
teljes bizonyítő ereju magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti pé|dányát is mellékelni ke|| az
aján|athoz. A polgári perľendtartásról szóló 1952. évi III. töľvény 196. $-a szerint a teljes bizonyitő
erejű magánokiratnak az a|ábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiratotsaját kezĺĺleg írta és a|źirta;

b) két tanú az okiraton a|áirźsáva| igazo|ja, hogy a kiállító a nem á|ta|a irt okiľatot előttük irta a|á,
vagy a|áírását előtttik sajátkezu a|áirásának ismerte e|; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel
kell ttintetni;

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

d) a gazdáIkodő szervezet ä|ta| uz|eti körében kiállított okiratot szabá|yszeruen a|áírtźl<;

e) iigyvéd (ogtanácsos) az á|ta|a készítetÍ. okiľat szabá|yszeru ellenjegyzésével bizonyitja, hogy a
kiállító a nem á|ta|airt okiratot előtte fita a|á,vagy a|áírását előtte saját kezu a|áirźsának ismerte
el, illetőleg a kiá||ítő minősített elektronikus a|áírásźna| aláírt elektronikus okirat tartalma az
tigyvéd álta| készíteťt elektronikus okiratéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus a|áírásthelyezett el.

Ha az ajźtn|attevó gazdálkodó szervezet, a pá|yźzati eljárás során nevében nyilatkozatot a
cégegyzékben felttintetett képviseleti joggal rendelkező személy, vagy e személy meghata|mazottja
tehet.

9. Az zján|at módosítása

Az ajźlĺ|attevo az aján|attételi hatráľidő |ejártźig módosíthatj a vagy visszavonhad a pá|yázati aján|atát,
az ajźtn|attételi határidő |ejźlrtat kĺjvetően azonban a benyújtott ajánlatok nem módosÍthatók.

az oldalak számának



Azaján|ati kötöttség azajźln|atĺételi határidő lejártának napjáva| kezdődik.

10. Ajánlati kiitiittség

Az aján|attevő legalább 60 napig terjedő aján|ati kötöttséget kĺjteles vállalni, amely az aján|aÍtételi
határidő lejátának napjával kezdődik. Az aján|attevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiírő az
aján|atok eredményének megállapítására vonatkozó határidőt elhalasztotta, tryy vá|la|ja az ajźn|ati
kötöttség meghosszabbítását a pá|yázat eredményének megál|apitásfua vonatkozó hatźridó
elhalasztásának napj ai szttmáva| megegy ezően.

Az ajánlati kötöttség tartalmának meghatároztsára a Polgáľi Töľvénykönyv rendelkezései iľányadóak,
különös tekintettel a6:64. $_ra.

Az aján|at olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot jelent' amely a törvény a|apján
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mazza, s egyértelműen kitűnik belőle, hogy az abban
foglaltak ügyletk<itési akaratot tĺikröznek, tehát a nyilatkozó _ ajźĺn|ata elfogadása ęsetén _ azt magźtra
nézxe kötelezonek ismeri el.

Az ajźln|ati kötöttség azt je|enti, hory ha a másik fé| az adott időhatáron belül az aján|atot elfogadja, a
szerződés a törvény rendelkezése folytán létľejön. Az aján|at megtételével tehát fuggő helyzet alakul
ki, amely azaján|ati kötöttség leteltével érvéget.

Amennyiben az ajźln|attevo az aján|ati kötóttségének ideje a|att aján|atát visszavonja, abeťlzetett
aj án|ati bizto sítékot e lveszti.

A Kiíró az aján|ati biztosítékot a pźiyázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megá||apitása esetén, illetve _ az aján|atok elbírását követően _ a nem nyeľtes ajánlattevők részére
köteles 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíró az ajźtn|ati biztosíték után kamatot nem fizet,
kivéve, ha a vi s szafi zetési határ időt elmulasztj a.

11. A pályázatokbontása

A pá|yázati ajánlatokat tarta|maző zárt boritékok felbontását a Lebonyolíto végzi a pźúyźzati
felhívásban megjelölt időpontban. Az ajźn|atok felbontásán, a Lebonyolító képviselőjén kivu| az
ajánlattevők, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően
( személyi igazo|v ány, meghatalmazás) i gazo lni kell'

Az aján|attevők a bontás időpontjáról külön éľtesítést nem kapnak. Az aján|atok felbontásán jelen
lévők je|enl étuk igazolrźtsáľa jelenléti ívet írnak alá.

Az aján|atok felbontĺásakor a Lebonyolító ismerteti az aján|attevők nevét, lakóhelyét (szé|úe|yét), az
általuk fe lkínált véte lár aj án|atot, a v éte|ár megfi zeté sének módj át'

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

A Lebonyo|ítő az ajánlatok felbontásaró|, az ajéln|atok ismeľtetett taĺta|mttről jegyzőkönyvet készít,
amelyet az ajtln|attevőknek eľre vonatkoző igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzőkönyvet a
Lebonyolító képviselője és a jegyzőkönyvvezető írja a|á, és a bontáson megjelent ajánlattevők közĺ'il
kije|öltek, pedig a|źńrásukkal hitelesítik.

12. A pá|yáłzat érvénytelenségeĺnek eseteĺ

A Lebonyolítő az aján|atok bírálatakor megállapitja,hogy mely ajánlatok érvénýelenek, és ez a|apjźn
tesz javaslatot a Kiírónak az aján|atok érvénýelenségének megá||apítźlsára. A Kiíľó érvénýelennek
ny i|v ánitja az aján|atot, ha

a) azt akiírźsban meghatározott, illetve szabá|yszerűen meghosszabbított aján|attéte|i határidő után
nyújtották be.



b) art olyan aján|aÍtevő nyújtotta be, aki aZ onkormányzattal szembeni, korábbi fizetési
kötelezettségét (helyi adó, béľleti díj, stb.) nem teljesítette.

c) az aján|atÍevő abinosítékot nem, Vagy nem az e|őírÍaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre.

d) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem' Vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta,
ideértve' ha az ajźtn|attevő nem csatolta arról szóló nyi|aÍkozatźlt, hogy nincs köztartozása (adő-,
vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az á||amhánaftás más alrendszęreive| szemben
fennálló fizetési kotelezettsége),

e) az aján|at nem felel meg a kiírásban meghatározott fe|tételeknek vagy az aján|attevő nem tett a
kiírásban foglaltaknak megfelelő aján|atot,

Đ az aján|attevő valótlan adatot közölt.

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

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

Az e|járás további szakaszában nem vehet részt az, aki a)-c) pontokban foglaltak szerint éľvénýelen
p á|y ázati aj án| atot tett.

13. A pályázati aján|atok e|bíľá|ása, az e|bíráIás szempontjaĺ

A pá|yźaati ajánlĺokat a lehető legľövidebb időn belül el kell bírálni. A pźiyázat eredményének
megźi|apitására vonatkoző határidó 

"gy 
alkalommal meghosszabbítható. Az ilj hatríridőľől, illetve

annak fiiggvényében az aján|ati kötöttség időtanamának meghosszabbitásárő| a Lebonyolító köteles
ajánlott levélben tź|ékoztatni az összes pá|yźnőt.

A Lebonyo|ítő a pźńyźnati felhívásban meghatározott értékelési szempontok a|apjttn bírálja el és

rangsorolja az éwényes pá|yázati aján|atokat, szi'ikség szerint szakétők bevonásával.

Az e|bíráiáls fő szempontja:

. az ajánlott vételáľ összege.

A Kiíró a pá|yázati felhívásban igényelt iľatokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgá|ni az
ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok
eredetiségét is ellenőľizheti.

A Kiíró sztikség esetén az ajátn|attevőtő| az ajźtnl.at lényegét nem érintő technikaĹformai kérdésekben,
íľásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az aján|attevő pá|yźző ezze| kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eredményezheti az ajánlatában megfoga|mazott feltételek
olyan megvá|tozását, amely apźiyázat soľán a beérkezett ajánlatok soľľendjét módosítaná. A Kiíľó a
felvilágosítás kéréséről, és annak tarta|mźró| haladéktalanul íľásban értesíti a többi aján|attevót.

A pá|yánat nyertese az, aki a péiyázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellętt a vételár
összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételána tĺjbb ajánlat is
érkezik a pźiyázat lebonyolítój a az azonos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb vételárat
megajánló ajánlattevőknek lehetőségi'ik, van a véte|źma licit formájában újabb ajĺĺnlatot, ajánlatokat
tenni, Az induló vételár abeérkezett legmagasabb vételár aján|at, a licitlépcső 10.000,- Ft, azaztízezer
forint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyeľtese az, az aján|attevo, aki a legmagasabb összeget
ajźn|ja.

A versenýárgya|ásrő| jegyzőkonyv készül, amelyet a Lebonyolító jelen lévő képviselője, a
jeryzőkönywezető, a lebonyolító jogi képviselője és az ajánlattevők jelen lévő képviselői irnak a|á.

A Lebonyo|itő az ajánlatok értékelésérő| jegyzókonyvet (a továbbiakban: értékelési jegyzőkönyv)
készít, amely tarta|mazza

a) apá|yázati e|járźs rövid ismertetését, abeérkezett ajánlatok számát,

b) abeérkezett ajánlatok rövid értékelését,



c) a legjobb aján|atravonatkozó javaslat indokait,

d) aZ ellenérték (vételár) meghatźtrozásának szempontjait (ideérrve a véte|árat befolyásoló
kĺjtelezettségvál lal ásokat),

e) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ a döntések indokát,

g) a pályrízati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt pátlyáző
megjelöIését, ha eľre mód van,

h) abirá'|atban közreműködők által fontosnak tartott körülményeket, tényeket.

14. Osszeféľhetetlenség

A pá|yázati eljárás során összeferhetetlenséget kell megźů|apitani, ha a pá|yźzatok elbíľalásában olyan
természetes személy, szenłezet, illetőleg képviselőjük veszrészt, aki maga is ajánlattevő,vagy

a) annakközeli hozzźúartozója(Ptk. 8:1. $ (1) 1. pont),

b) annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja,

c) annak más szerzodéses jogviszony keretében foglalkoztatőja,vagy fog|a|końatoÍtja,

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

15. A pályázati e|járás éľvénytelenségének és eľedménytelenségének esetei

Érvényte len a pá|y ázati e|jźr ás, ha

a) apá|yázat elbírálásakor az osszeférhetetlenségi szabá|yokat megsértették,

b) valamelyik ajttn|attevó az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit srilyosan sértő
cselekméný kcjvet el.

A kiíró eredménýelennek nyilváníthatj a az e|järtst,ha

a) nem érkezett ajźnlat,

b) kizárő|agérvénýelen ajánlatok érkeztek,

c) az egyik aján|attevő sem tett apźůyázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajátn|atot,

d) a kiíró az e|járás érvénýelenítéséről döntött.

Eredménýelen eljárás esetén a kiíró dönt a további vagyonügyleti eljárásról.

1 6. Eľedményhiľdetés, szeľződéskiités

Apá|yázat eredményéľől a Kiíró legkésőbb 2016. július 31-ig dönt, amelyről Lebonyolító 15 napon
belĹil val amennyi aj ánlattevőt íľásban értesíti.

Kiíró a pźiyázat nyeľtesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghatélrozoÍtak szerint adásvételi
szerződést köt.

A nyertes pá|yźnő visszalépése esetén az e|adő jogosult a pźiyázati e|jríľás soron következő
helyezettjével adásvételi szerzódést kötni, amennyiben a pá|yázat eredményének megállapításakor a
más o d i k l e gj o bb aj án|at me ghatár ozásra került.

A nyeľtes aján|attevő esetében a beťlzetett biĺosíték az aján|attevő á|ta| fizetendő véte|ár összegébe
beszámításra kertil, azonbanha a szerződés megkötése az aján|attevőnek felróhatő,vagy érdekkörében
felmerült más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biztosítékot elveszti. Az elvesztett biĺosíték a Kiírót
illeti mes.



|7 . Egy éb rendelkezések

Az ingat|an megtekinthetó a Kiírás f . pontjában megjelolt időpontban, de a megtekintés előtt két
nappal a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. ÖnkormányzatiHźzkeze|ó Irodájának munkatársával
telefonos eryeztetés szükséges a következő telefonszámokon: 06 | 210-4928, f10-49f9, fI0-4930,
210-4766.

Az aján|attevő az ajźtn|atok felbontásáig köteles titokban tartani az aján|atźtnak tarta|mát, továbbá a
Kiíró által a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden téný,
információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, arró|tź!ékońatást harmadik személynek nem adhat.Ez
a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzorciális ajátn|at esetén a résztvevőkkel való
kapcsolattartásra. Ha az aján|attevő vagy az érdekkĺjľében álló más személy a pźiyázat titkosságát
megsértette, a Kiíró az ajźn|atát érvénýelennek nyilvánítja.

A Lebonyolítő az aján|atok tartalmát a pályázat |ezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról felvilágosítást
sem kívülállóknak, sem a pályázatonrésfuevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajźn|atokat kiztrő|ag elbírálásra használhatja fel, más célú felhasználás esetén az
ajánlattevővel külon meg kell anól állapodnia.

A Kiíró a pá|yázati eljárás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőrizn| továbbá ilyen jellegu e||enőrzés esetén az ellenőrzést végző szerv' személyek
rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabá|yozott kérdésekben a Budapest Főváros VIII. kerĹilet
Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testiiletének 47ĺf0I5. (II. 19.) száműhatározata, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezés ei az irźnyadőak.

Budapest,20l6.
Józsefuárosi onkormányzat

nev ében elj ráró Józs efu áro s i G azdá|ko dási Kozp ont Zrt.
..... sk.

Mellékletek:
1' szźtmű melléklet:
2. számű melléklet:
3. szźtmű melléklet:
4. számű melléklet:

5. számű melléklet:

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

10. száműmelléklet:
11. száműme|léklet:
12. száműmelléklet:

13. száműmelléklet:

Jelentkezési lap
Aján|ati összesítő
Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról
Nyilatkozat a pá|yázati feltételek elfogadásáľó|, szerződéskötésről,
ingat|anszerzésiképességľó|,aján|atikotöttségrol
Nyilatkozat adó és adók módjara behajtható köztartozźsrő|; Kiíróval
szemben fennálló tartozásr ő|
Nyilatkozat pénzijgyi alkalmasságról
Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról
Nyilatkozat át|áthatő szerv ezetr ő|
Nyilatkozat a pźiyázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről' állapotának
megismeréséľől
Adásvételi szerzódés terv ezet fiiggőben taľtással
Adásvételi szerződés tervezet fiiggőben taľtással (banki hiteles)
osszefoglaló a benýjtandó ajánlat foľmai és taľtalmi kĺjvetelményeirol,
tliékoztatásazáú|áthatőszeÍvezetfogalmáról
Ertékbecslés
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1. sziímú melléklet
Budapest VIII. keľület, Bacsĺí Béla u. 17. szám alatti telek elidegenítése

Jelentkezési lap

páIy aző aláirása/ cé gszeru a|áír źs

Budapest,

:

i

Társaság neve, cégformája:

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

Statisztikai szímjel:

Cégnyilvántartási száma..

Adőszáma..

Szźlrriav ezető bankj ĺĺnak neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meghatalmazott nevel:

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mailcíme:

l 
Meshatalmazott esetén

l1



2. sztlmú'mel|é|et

Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 17. szám a|atti telek elidegenítése

AJÁNLATĺ ossznsÍľo

Alulírott. .(névitáľsaság
neve) a Budapest vlil. kerůilet, Bacsĺó BéIa u. 17. szám a|atti telek elidegenítésére kiírt
páIyázatra ď1źlnlatomat az aIábbiakban foglalom össze:

Megajĺánlottvéte|ár: .... '......Ft

A vételar megÍizetésének módja:

Budapest,

páIy áző a|áir źsal cégszeríi aláírás

1.2



3. számú melléklet

Budapest VIII. kerület, Bacsĺó Béla u. |7. szálm a|atti telek elidegenítése

NYILATKOZAT
vége|számolásľĺil, csődeljárásról, felszámolásľól

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

o végelszámolás alatt *á||lnemá||

o ellen csodeljarás folyamatban *vaďnincs
. ellen fe|számo|ási eljáľás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

páIy tno a|áír ása/ cégszeríi a|źit ás

A x-gal megjelĺĺlt részné| a megfelelő szöveg a|źůlűzanďő.

l3



4. számú melléklet

Budapest VIII. keriilet, Bacsó Béla u. |7. szám alatti telek elidegenítése

NYILATKOZAT
a pźiyázati feltételek elfogadásárő|, szerződésktitésről, ingatlanszerzési képességről'

aj ánlati ktittittségről

Alulírott.

... (névltźtrsaság neve) kijelentem' hogy a pá|yázat tárgyát részletesen megismertem) aZ

aján|attéte| feltételeit, apźt|yázatĺ kiírást magamtanézve kötelezőnek elfogadom.

Kij elentem, ho gy Magyaroľs ztlgon íngat|anszeľzé sre j o go s ult v agy ok.

Kijelentem, hogy apáIyázati felhívásban foglalt 60 napos ajáĺůati kötöttséget vállalom.

Budapest,

pá|y áző a|áírása/ cé gszeĺu a|áír źs

!:
i!:

:Í.

1.,
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5. számú melléklet

Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. |7. szám a|attitelek elidegenítése

NYILATKOZ'AT
kiíľóval szemben fennálló taľtozásľól

Alulírott (név)

mint a ... (tĺáľsaság neve) vezetó

ti sztsé gvi s e l őj e kij elentem, ho gy az aj tn|aÍtevőne k,

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

amelyeket az a|ábbi okiratokkal igazolok:

2.

Budapest,

páLy aző aLźirásal cégszeru a|áir ás

A *-gal jel<jlt résznél a megfelelő szöveg a|tlhuzanđő.
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6. számú melléklet

Budapest VIII. keriilet, Bacsó Béla u. 17. szálm alatti telek elidegenítése

NYILATI(OZAT
pénzůigyi alkalmasságról

Alulírott (név)

mint a .... (taľsaság neve) vezető

tisztségviselője, kijelentem, hogy a pźtlyázat tárgyát képezó ingatlan véte|árźtnak

megťrzetésére képes vagyok, a szfüséges anyagi eszkĺjzĺjk ľendelkezésemÍe állnak.

A számlavezető banknźi az e\mult 1 évben soľban állás nem volt, amelyeket az a|źlbbi
okiratokkal igazolok:

Budapest,

p áIy aző aláír ása/ cégszeru a|áír źs

1.

2.
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7. számu melléklet

Budapest VIII. kerület, Bacsĺi Béla u. |7. szálm alatti telek elidegenítése

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéről és bankszámlaszámľĺól

Alulírott ,..... lĺévl mint a
(taľsaság neve) vezető tisztségviselője kérem, hogy a PáLyćuattal kapcsolatos mindennemű
nyilatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más informźrciőt, valamint a Pźńyźnattal kapcsolatos
esetleges jogvitában minden éľtesítést, idézést és bírósági hatáľozatot, stb. az alábbi címĺe
kérem postázni:

Cimzett:.

Cím:.

Amennyiben az á|ta|arn a fentiekben megjelölt cimzett a fenti címen az iratot nem veszi át,
ennek kĺivetkezményeit a gazdasági társaság vállaIja. Tudomásul veszem' hogy amennyiben a
címzett a fenti címen az értesítést nęm veszi át, az értęsítés a postara adást követő 5.

munkanapon kézbesítettnek minősül.

A pá|yázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásáĺ|źsźna fordított
cĺsszegetkéľemaza|ábbíbankszźĺn|aszámravisszautalni:

B anks záml av ezeto p énzintézet:

Bankszámlaszám..'

Bankszámlával rendelkezni jogosult:
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

pźiy áző aláír ásal cégszeru a|áirás

I,'I



8. számŕl melléklet

Budapest VIII. kerĺilet, Bacsĺi Béla u. |7. szálm alatti telek elidegenítése

N YILATKOZAT

Alulíľott kijelentem, hogy cégünk anemzeti vagyoĺľól sző|ő 2011. évi CXCM. törvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja szerinti

a.) átlátbatő szeľv ezetĺek minő sül.

b.) nem minősül át|áthatő szervezetnek.

(a megfelelő szoveg aláhúzandó)

A jelen nyilatkozatomat a szervezet vezető tisztségviselőjeként btĺntetőjogi felelősségem
teljes tudatában teszem.

Budapest,

páIy aző a|áir ása/ cé gszeru aláír ás
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9. számú melléklet

Budapest VIII. keľü|et, Bacsó Béla u. 17. szám a|atti telek elidegenítése

NYILATKOZAT
a pá|yázaton meghiľdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának megismerésérő|

Alulírott a pźiyźnaton meghirdetett Budapest VIII. keľůilet, Bacsó BéIa u. |7. szźlm a\atti
telket előzetesen egyeztetelt időpontban megnéztem, az á||apotát és aľra vonatkozó miĺszaki
táj éko ztatást me gi sm ertem.

Budapest,

pá|y aző a|áirása/ cégszeru a|áirźs

t9



10' számú melléklet
enÁsvÉrnĺI SZERZÓDEy

függőben taľtással

amely létrejött egyrészrő|
Budapest Főváros VIII. keľtĺIet Józsefvárosi Onkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u.

63-67., adősz.ŕl'ma': 15735715-2-42, KSH-száma: 15735715-84ll -321-01, képviseli; dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében e|járő Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (székhely: 1082
Budapest, Baľoss u. 63-67., adószźtma: 2529f499-2-42, cégsegyzék száma: 01-10-048457; KSH
száma:f529f499-683f-|14-01, képviseli: ....), mint eladó (továbbiakban: eladó)

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

kozött az a|u|ir ott n ap on és he lyen, az a|ábbi feltéte l ekke l :

1.

Előzmények

i.1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete .../2016.
(III.03.) száműhatározata alapján egyfordulós, nyilvános pá|yázatot írt ki Budapest VIII. kertilet
34853 hrsz.-ú, az ingatlan nyi|vántartźtsban Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. I7. szźlm a|atti
telek értékesítésére az ingatl'an beépítési kötelezettségéve|.

|.f. A pá|ytuatnyertese a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testĺilet ..ĺf016. (....) számú határozata szerint vevő lett. Yevó pźiyźlzatźtban az ingat|an cé|ra

torténő beépítését v á||a|ta.

2.
A szeľződés tárgyátképző ingatlan adatai

Címe:
IIelyľajzi száma:
Jellege:
Telek alapterüIete:
Közmű e|látottsága:
Teľhei:

Buđapest VIII. kerĺ.ilet, Bacsó Béla u. 17.

34853
telek
l.8l2mr
összközműves
per-, teher- és igénymentes, azELMŰ ÍI^Lozĺrl
Kft. javára f6 m' nagyságú területre vezetékjog
került bejegyzésre az ingat|an-nyilvántaľtásba

3.
Jognyilatkozat

3.1. A nemzeti vagyonról sző|ő 20|1. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése a|apjźn a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az á||amnak' valamint az I99|. évi XXXIII. tV. 39. $
(f)bekezdése alapján a Budapest Fővárosi Önkormányzatnakelővásárlási joga van.
Jogosult elővásárlási jogáva|, postai kĹildemény esetén a ktildemény postai feladásának igazo|t
napjától szĺtmitott 35 napon belül élhet. Amennyiben az e|ővásárlás jogosultja él jogával' jelen
szerződés közte és eladó közĺjtt j<in létre. Ez esetben a ....... á|ta|beťlzet€fi........,- Ft, azaz

forint osszeget e|adő az elővásárlási jogra vonatkozó nyilatkozatok kézhezvéte\étő|
szźmított 15 munkanapon beltil az '.. .,..... által vezetett '.. szźmű szám|ára visszautalja. A
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4.t.

^1

4.3.

4.3.

. ..... tudomásul veszi, hogy a beťlzeteÍt összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszámolandó koltséget, káltérítést nem fizet'

3.2. E|adő kiköti, vevo tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik személy részére torténő
értékesítéséhez abeépítési kötelezettség teljesítéséig eladó hozztýźtrulása szükséges. Eladó abban

az esetben adjahozzźtjáru|ást a továbbéľtékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vá|lalja a jelen
adásvételi szerzodésben fogla|t kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzźĄáru|ását kérni, eladó vevőn követeli ajelen szerződésben válla|t kötelezettségek teljesítését,
illetve eladó érvényesÍtheti visszavásárlási jogát
Felek rögzítik, hogy e|adő hozzájárulása nem szükséges aZ ingatlan harmadik személy részére
töľténő vevő általi továbbéltékesítéséhez, amennyiben az ingat|anra vevő a jogerős hasznźiatba
vételi engedélý megszerezte, és ezt az e|adő felé hitelt éľdemlő módon igazo|ta.

4.
Jog- és kellékszavatosság

Az e|adő kijelenti, hogy az ingatlan jelenleg bérbeadás útjrín hasznosított. A bérleti szerződések
megszÍintetésére 30 nap áll ľendelkezésére. Eladó a bérleti szerződéseket abban az esetben

szĺinteti meg, ha a teljes véte|ér megfizetésľe került.

Az e|adő kijelenti, hogy az adásvétel tźtrgyźú képező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az
ingatlan, a 2.,3.1. és 4.l. pontokban rögzítetteken kívĺil a továbbiakban per-, teher- és

igénymente\ azon harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántaľtásba bejegyzett, vagy
ingatlan-nyilvántartáson kívti|i joga, amely a vevő birtoklását, vary tulajdonjog bejegyzését
akadá|y ozná, kor|tńozná, Y dgY meghiúsítaná.

Az e|adő kijelenti és szavatosságot vtil|a| azért, hog7ĺ az ingat|ant adó, illeték, vagy más adók
mődjára behajtható koztaľtozás nem terheli. Az e|adő kijelenti és szavatolja, hogy az ingat|an

tekintetében kcirnyezetszennyezés nem történt.

A vevő kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeri, többször bejárta, megvizsgá|ta, és á|ta|a felméľt
állapotban, az ingat|anról készült ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeretében írja alá jelen

adásvételi szerző dést.

Az e|adő a jelen szerzodés aláírásźna| kijelenti, hogy a vevot az ingatlan minden lényeges
tulajdonságárő| tájékoztattą beleéľtve az źital. ismeľt esetleges rejtett hibákat is. A tájékoztatas
esetleges elmaradásábóI eredő minden kár eladót terheli'

5.
Az ingat|an véte|ára, a vételáľ megÍizetése

5.|. Azingatlanvételara Ft+.........,-FtÁFAösszesen Ft,azaz......... forint
+ ... ... .... forint ÁFA, clss'esen .. forint, amely összeg a vevő pá|ytnatźban ajánlott
véte|ána|azonoS.

5.2. Szerződo felek egyezően rogzítik azt téný, hogy

5 .3 . Az i n gatl an v éte|źlr tnak me gfi zetés e az a|ábbiak szerint történ ik :

5.3.1. A vevő pá|yázatźnak benyújtásakor megťlzeteÍt az ę|adő szám|ájára 29.644.000,- Ft, azaz
huszonkílencmillió-hatszźnnegyvennégyezer forint cisszeget ajźnlati biztosíték címén. A

4.4.
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szerződő felek úgy ľendelkeztek, hogy a beťlzetett aján|ati biztosíték jogcímét foglaló jogcímre
vá|tonatják. A foglaló összege a véte|árbabeleszámit. Szerződo felek úgy nyilatkoznak, hogy a
fog|aló jogi természetéve| tisztában vannak. Tudják, hogy a szerződés meghiúsulásáért felelős
fé| az adott fogla|ót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszafizetni.
Amennyiben az adásvéte|i szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fél' vagy egyik
fél sem fele]ős, az adoÍIfogla|ó a vevőnek visszajár. A foglaló teljes összegének megfizetése az
adásvételi szqződés megkĺitésének feltétele. Szerzódő felek egybeh angzőan rögzitik azt a téný,
hogy a foglaló teljes összege megfizetésľe keriilt.

5.3.2' Felek rögzitik, hory a vevő a jelen szeľződés a|túrásttig megťlzette az ingat|an vételárának
50 %o-át, bruttó Ft-ot, azaz forintot, amelybe beleszámít az e|őzetesen
megfizetett ajźtn|ati biaosíték (29.644.000,- Ft), mint foglaló összege is, így vevó által a jelen
szerződés a|áírásáva| egyidejűleg ťlzetendő vételárrészletbľuttó ......'- Ft.

5.3.3. Felek rögzítik, hogy vevő az elóvásárlási jog jogosultak nyilatkozattételéről szóló értesítés
kézhezvéte|ét követő 8 napon belül köteles a vételár fennmaradó 50 yo-źLt, bruttó ..,.,- Ft-
ot, azaz .... forintot e|adő részére megfizetni abban az esetben, ha sem aMagyar Allam'
sem a Budapest Fővárosi Önkormányzat nem él a jelen szerződés 3.l. pontjában biaosított
elővásárlási jogźna|.

Amennyiben a pőthatáridő alatt vevő nem fizeti meg a fennmaľadő véte|źtrat, eladó póthatáridő
kitűzése nélki.il jogosult, je|en szerződéstől egyoldalú nyilatkozatta|, érdekmúlás bizonyítása
nélkĺil elállni.
A vételaľ megťrzetéséről eladó a számlźú" a vételár-részbeérkezését követően állítja ki.

5.3.4. Az ingatlan biľtokának éúĺuházása legkésőbb a Magyar ÁIlam, illetve a Budapest Fővárosi
onkormányzat e|ővźsárlási jog gyakorlásáľól szóló nyi|atkozatának Józsefuárosi Gazdálkodási
Kozpont Zrt.-hez töľténő megérkezését, vagy aZ arTa törvényben rogzített határidő
eredménýelen leteltét, és a teljes vételár megťlzetését kovetően legkésóbb 45 napon belül, felek
á|tal e|őzetesen egyeztetett időpontban, átadás-átvéte|i jegyzőkönyvben kertil sor. Vevő a biľtok
źńvéte|ére köteles és a binokátruházás időpontjától szedi az ingatlan hasznait és viseli azok
terheit.

6.
Beópítési kötelezettség

6.1. A vevő vállalja,hogy azingat|ant a Józsefuáľos Kerületi Épftési Szabá|yzatáľól szóló 66/2007.
(XII. 12') onkormányzati rendelet 1ĺorÉsz) előírásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget
a) az ingat|an bitokbaadásától számítottf éven belül megszerzi az építésére vonatkozőjogeľős

építési engedélý;
b) a jogerős építési engedély megszerzésétő| szźtmított 2 éven belül megszerzi a jogerős

haszntiatb avéte l i en gedé lý.

6.2. Az ingatlan beépítési feltételei:
Az ingat|an ov ezeti besorolása: VK-VIII- 1

A közműfej|esztéssel kapcsolatos <isszes k<iltség (pl. fejlesztési hozzájźlrulás, tervezés. stb.) a
vevőt terhe|i.

A beépítés szźna|ék, építménymagasság, szintszám, szintterĹilet, stb. tekintetében az országos
Településrendezési és Építési Kovetelményekről (oTÉK) sző|ó f53l|g97 ' (xII. 20)
Kormányrende|et, az 5/20|5. (II. 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ)' és Józsefuáros Kertileti
Építési Szabá|yzatárő| sző|ő 66lf0o7. (XII. l2.) önkormányzati rendelet 1ĺórÉsz) e|őirásai az
irányadók.

6.3. Az eladó visszavásáľlási joga
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Yevő az eladónak az ingat|anon jelen szerzóďés ke|tétol szźtmitotI 5 évig _ a 6.|. pontban
meghatźtrozott valamely kötelezettsége teljesítésének késedelme esetéľe - visszavásárlási jogot
enged, és hozzź|átrul ahhoz, hogy a visszavásáľlási jog az ingat|an tulajdoni |apjfua bejegyzésre
kertiljon. Vevő egyútta| már most feltétlen és visszavonhatatlan hozztĄtlru|ását adja ahhoz is,
hogy amennyiben eladó a 7.|.|. pont szeľinti esetben visszavásárlási jogát je|en szerződésben
meghatározottak szęrint egyoldalú nyi|atkozaÍtal gyakorolja, íIgy ezen egyoldalú nyilatkozat
a|apján a füldhivata| eladó tu|ajdonjog visszavásárlásának tényét az ingat|an-nyilvántaľtásba, 1/l
arányban, visszavásárlási jog jogcímén bejegyezze. A visszavásáľlási jog aZ ingatlan-
nyilvántartásba tortént bejegyzés a|apján az ingatlanon később jogot szerzőkkel szemben is
hatályos.
Vevő jelen szerződés a|áirásźwa|hozzájáru| ahhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásárlási jogát
gyakorolja, úgy a je|en szerződésben meghatározoÍtvéte|árat a késedelem idejére meghatározott
késede|mi kötbér mértékével csökkentve fizesse vissza arészérę.

7.
A' szerződésben vállalt ktitelezettségek nem teljesítésénet illetve késedelmes teljesítésének

jogkiivetkezményei

7.I. Az beépítési kĺjtęlezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén a|ka|mazhatő
jogkövetkezmények:

7.|'|. Visszavásárlásijog
Eladó visszavásárlási jogával a jelen szerzodés 6.3. pontjában meghatározottak szerint élhet,
ha a vevő a 6.1. pontban meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésével késedelembe
esik. A visszavásárlási ár azonos a vételárľa|, de az eladó jogosult a felhalmoződott késedelmi
kötbér összegével a visszavásár|ási źtrat lecsökkenteni a visszavásáľlásijog gyakorlása esetén.
Vevő jelen szerzodés a|áírtsźtva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzźýétru|ását adja ahhoz,
hogy amennyiben eladó él a visszavásárlási jogával, tulajdonj ogát az ingatlan-nyilvántaľtĺásban
eladóegyoldalúnyilatkozatáva|bejegyeztesse.

7.I.2. Késedelmi kötbér
Ha a vevő a 6.|. pontban meghatározott valamely kötelezettségével neki felľóható okból
késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles ťlzetni aze|adőnak.
A késedelmi kotbéľ méľtéke:
- A jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

kötbér összege l5.000.000'- Ft;
- A jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbér <isszege 7.500.000,- Ft.
Fe|ek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban megllatározott összegeken felül vevő
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigénye keletkezik, úgy annak méľtéke
30.000,- Ft/nap.
Vevő kijelenti, hory a jelen pontban meghatározott kĺjtbér összegét közös megegyezéssel
állapították meg, és aztnem tekinti eltúlzottnak.

7.2. Szerződő fe|ek egybehangzóan rögzítik azt a téný, hogy a késedelmi kĺjtbér teljesítéséhez vevo
garanciaszerzódés nyujtási kotelezettségének eleget tett, a..... Bank által kibocsátott . ... sztmtl
garanciaszerzó je|en szerzódés a|áitásź*a| egyidejűleg átadásra kertilt az e|adő részére.
A garanciaszerzodés osszege a jogerős építési engedély megszerzésére a 6'I' pont szerint
rendelkezésľe álló határidő elteltét követő 60 napig 15.000.000,- Ft' ahasználatba vételi engedély
iránti kérelem benýjtásáraa6.7. pont szerinti rendelkezésre álló határidő elteltét k<jvető 60 napig
7.500.000,- Ft. A garanciaszerződés az e|adő javźtra lehívásra kerül a je|en szerződésben
meghatározott késedelem esetén' A garanciaszęrződésbęn foglaltak 60 napnál kevesebb
késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Felek rögzítik, hogy csak olyan bankgarancia
fogadható el' amelyek a|apján eladó egyolda|űtájékonató nyilatkozatźxa| a bank źúuta|ja a jelen



szęrződésben meghatározott késedelmi kötbér osszegét az e|adőnak. mindenféle egyéb feltétel
nélkül.

8.
Ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre vonatkozó nyilatkozatok

Az ęladő a jelen szęrződés a|áírásáłva| egyidejűleg kĺilön nyilatkozatban fęltétlęn és visszavonhatatlan
hozzájáru|ását adja ahhoz, hogy vevő tulajdonjoga az ingat|an tekintetében IlL arányban' vétel
jogcímén az ingat|an-nyilvántartásba bejegyzésre keľüljön.
Felek kozösen kérik a Földhivatalt, hory a tulajdonjog bejegyzési eljárást tartsa függőben bejegyzési
engedély benýjtasáig, de maximumf0I6. ....... napjáig jegyezzefe| azingat|an tulajdoni |apjźra.
Felek már most kérik az illetékes Földhivatalt _ és ehhez vevő is feltétlen és visszavonhatatlan
hozzźĄáru|źtsát adja -, hogy vevő tulajdonjogának a bejegyzésével egyidejűleg az ingatlan-
nyi|vántartásba a jelen szerződés keltétol számított 5 év határozott időtaľtamra ęladó visszavásiírlási
j o ga a j elen szęrző dés tár gy át képező ingatlanľa b eje gy zésr e kerü lj ön.

9.
Az ingatlan birtokának átruházása

9.I. Az ingatlan binokátruhrázása legkésőbb a Magyar Állam, illetve Budapest Főváros
onkormányzata e|ővásárlási jogának gyakorlásáról szóló nyi\atkozatának eladóhoz, vagy a
képviseletében eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-hez történő megérkezését, vagy az
arra törvényben rogzített határidő eredménýelen leteltét, és a teljes véte|ár megÍizetését követő
40 munkanapon belül, felek á|ta| előzetesen egyezteteĹt időpontban, tÍadás-áÍvéte|i
jegy zőkonyvben kerül sor.

9 .2. A birtokátruházźs napjáig az ingat|annal kapcsolatos költségek az e|adőt, a birtokátruh énźs napját
követően felmerült költségek pedig a vevőt terhelik. A birtokátruházás napjától a vevő jogosult
szedni az ingat|anhasznait, viseli azok terheit, valamint az ingat|anban bekĺjvetkező kárveszé|ý.

10.
Egyéb ľendelkezések

l0.1. Az e|adő Magyarország töľvényei szerint miíködő helyi önkormttnyzat. Vevő képviselője
kijelenti, hogy Magyarországonbejegyzett gazdasźąi társaság' Ĺigyletkötési és ingatlanszerzési
képessége kor|tńozva nincs, kijelenti továbbá, hogsl a nemzeti vagyonľól szó|ő f01|. évi
CXCM. törvény 3. $ (l) bekezdés 1. pontja a|apjánát|áthatő szervezet.

10.2. A szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő költségeket maguk viselik.

10.3. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruhtzási illetéket kell fizetni'

10.4. Felek a Polgári Törvénykĺinyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevő
fe ltűnő értékar ánýal anságon aI ap ul ó e setl e ges me g!źmadás i j o gát.

10.5. Eljáró ügyvéd téĄékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása
megelőzéséről és megakadá|yozásáról szóló 2007 . évi Cxxxu. törvény ľendelkezései szerint
azonosítiĺsi kötelezettség terheli Felek adatai vonatkoztlsában' Felek kijelentik, hogy adataik a
szeľződésben helyesen kerültek rogzitésre az źital'uk bemutatoff személyi azonosító okmányok
a|apján.
Felek jelen szerzodés a|áírásáva| feltétlen és visszavonhatat|an hozzájáru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró i'igyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adata1kat a
szerződéssel együtt kezelj e.
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10.6. Felek tudomásul veszik eljáró ĺigyvéd tźtjékoztatását, amely szerint adataikat az információs
ĺinrendelkezési jogról és az infoľmációs szabadságról szóIó f}|I. évi CXII. törvény
rendelkezései szerint kizárő|ag jelen szeľződéshez kapcsolódó megbizás, illetve a
jogszabályokban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.
Felek kijelentik, hogy jelen jogtigylet nem ütkĺjzik a pénzmosás és a terrorizmus ťlnanszirozása
megelőzésérĹĺI és megakacĺályozásáról szóló 2007. évi CXXXU. törvénybe.

I0.7. Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljárási
díj összeget, 2*6.600,_ Ft ťoldhivatali eljáľási illetéket és I'670,- Ft/fó JÜB eljárási dijat a
szer zó dés a| áít ás át me ge|ő ző en me gfi zetett.

10.8. A szerződő felek szerződést aláíró képviseloi kijelentik, hogy az adásvételi szerződés
megkotésére és aláíľására a szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek.

10.9. Je|en szerzodés a Ptk. és a vonatkoző egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően
irányadőak.

10.l0. A szerzodés Felek teljes megállapodásźń tarta|mazza. A felek között a szerzódés előtt létrejott
szóbeli vary írásbeli megállapodáshatá|yát veszti. A szerzódés módosítása kizárő|ag írásban
töfténhet.
A szerzódés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénýe|ensége nem jelenti automatikusan a
szerzodés egészének érvénýelenségét. Ilyen esetben a Felek köte|esek az érvénýe|en
rendelkezést tiryleti akaratuknak és a szerződéSkötéskor fennálló céljuknak leginkább
megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni.

10.11. A szerzodő felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzéséve|, valamint az illetékes
ftjldhivatal előtti képviselettel ..... (... ....)bízzákmeg, és meghatalmazzákaz illetékes
ťoldhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyző Íigyvéd a meghatalmazást e|fogadja.

A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződés elolvasás és egyező értelmezés után,
m i nt akaľatukkal és ny i|atko zataikkal m indenb en e gyező t írj ák a|á.

Budapest,2016..

Budapest Főváľos VIII. keri'ilet Józsefuárosi
onkormány zat e|adó megbizásáhól elj áró
Józsefuárosi Gazdálkod ási Központ Zrt.

képviseli: ....

képviseli:

Je|en okiratot ... (..... ... .) budapesti ügyvéd készítettem és ellenjegyzem, Budapest,2016.. ....

okiratkészítő üg1rvéd
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11. számú melléklet
ADÁyVETELI SZERZőDÉS

fůiggőben tartással (banki hitel fe|használásával)

amely létrej ött egyrészrő|
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi Onkoľmányzat (székhe|ye: 1082 Budapest, Baľoss u.

63-67., adőszáma: |5735715-f-42, KSH-száma: 157357I5-84II-3Ż|-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. (székhely: 1082
Budapest, Baross u. 63-67., adőszáma.. 2529f499-2-4f, cégsegyzék száma: 01-10-048457; KSH
száma:25f9f499-683z-II4-0|, képviseli: ....), mint eladó (továbbiakban: eladó)

másľészről
..... (székhelye: .........; cégjegyzéksztlma.. ..,..; adőszáma.. .....; statisztikai számjele: .......;
képviseli: ..........), mint vevő (továbbiakban: vevő)

közĺjtt az a|u|ír ott napon é s h e lyen, az a|ábbi fe l téte l ekkel :

1.

Előzmények

1.2. Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete .../2016.
(III.03.) száműhatttrozataa|apján egyfordulós, nyilvános pá|yźnatot írt ki Budapest VIII. kerület
34853 hrsz.-ú, az ingat|an nyilvántaĺtźtsban Budapest VIII. kertilet, Bacsó Béla u. |7 . szźlm a|atti
telek éltékesítésére az iĺgat|an beépítési kötelezettségével.

I.f. A pá|yázat nyeltese a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Jőzsefvárosi Önkormányzat Képvisető-
testiilet ../2016. (....) számú hatttrozata szerint vevő lett. Vevő pályázatában az ingat|an cé|ra

töľténő beépítését v á||a|ta.

2.
A szeľződés tárgyátképző ĺngatlan adatai

Címe: Budapest VIII. kertilet, Bacsó Béla u' 17.

Ilelyľajzi szíma: 34853
Jellege: telek
Telek alapteľülete: |.8|f m2

Kőzmű ellátottsága: összkcizműves
Teľhei: per-, teher- és igén^ymentes, azELMÚ ÍIÁLozĺľĺ

Kft. javára f6 m, nagyságú terülętre vezetékjog
kerültbejegyzésreazingat|an-nyilvántartásba

3.
Iognyilatkozat

3.1. A nemzeti varyonról szó|ó f0|1. évi CXCVI. torvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a helyi
önkormányzat tulajdonában Iévő ingatlanra az tůlramnak, valamint az I99|. évi XXXil. tv. 39. $
(2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnak elővásárlási joga van.
Jogosult elővásárlási jogáva|, postai küldemény esetén a küldemény postai feladásának igazo|t
napjától számított 35 napon belül élhet. Amennyiben az e|ővásárlás jogosultja él jogával, jelen
szerződés kĺjzte és eladó közcjtt jön létre. Ez esetben a ....... źita|beťĺzetett Bt, azaz

foľint összeget eladő az elővásárlási jogľa vonatkoző nyi|atkozatok kézhezvéte|étő|
számított 15 munkanapon belül az . ,. '.. .... á|ta| vezetetÍ. számű szám|ára visszautalja. A



...... tudomásul veszi, hogy a befizetett osszeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
el számo landó költséget, kártérítést nem ťlzet.

3.f. E|adő kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik személy részére töľténő
értékesítéséhez abeépítési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájárulása szükséges. Eladó abban
az esetben adjahozztĘárulást a továbbértékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vállalja a jelen
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzájźru|źsát kérni, eladó vevőn követeli aje|en szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését,
illetve eladó éľvényesítheti visszavásárlási jogát
Felek rögzítik, hogy e|adő hozzájárulása nem szükséges aZ ingatlan harmadik személy részére
történő vevő általi továbbéltékesítéséhez, amennyiben az ingat|anra vevő a jogeľős hasznźiatba
vételi engedélý megszerezte, és ezt az e|adő felé hitelt éľdemlő módon igazolta.

4.
Jog- és kellékszavatosság

4.I. Az eladó kijelenti, hory az ingat|anjelenleg béľbeadás útján hasznosított. A bérleti szerződések
megszüntetéséľe 30 nap áll rendelkezéséľe. Eladó a bérleti szerződéseket abban az esetben
szünteti meg, ha a teljes vételár megfizetésľe került.

4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adásvéte| tárgyát képező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az
ingatlan, a f.,3.I. és 4.1. pontokban rögzítetteken kívti| a továbbiakban per-' teher- és
igénymentes, azon harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy
ingatlan-nyilvántartáson kívüli joga, amely a vevő birtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését
akadá|y ozná, kor|átozná, v aE! m e gh i ú s ítaná.

4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot vźń|a| azért,hogĺ az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
módjáľa behajtható konartozás nem terheli. Az e|adő kijelenti és szavatolja, hogy az ingat|an
tekintetében környezetszennyezés nem töľtént.

4.3. A vevő kijelenti, hogy az ingat|antjól ismeri, többször bejźlrta, megvizsgálta, és általa felméľt
állapotban, az ingat|anról készült ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeretében, írja alá jelen
adásvételi szerzódést, Tudomással bír anő|, hogy a telken két darab felépítmény áll, amelyek
elbontandóak. A bontlással kapcsolatos költségek és feladatok a vevőt terhelik.

4.4. Az eladó a je|en szerződés aláírásával kijelenti' hogy a vevőt az ingat|an minden lényeges
tulajdonságárő| tź!ékonaftą beleértve az á|ta| ismeľt esetleges rejtett hibákat is. A tájékoztatás
esetleges elmaradásából eredő minden káľ eladót terheli.

5.
Az ingatlan véte|ára, avéte|ár megfizetése

5.|. Azingatlan véte|źra Ft+.........,-FtÁFAösszesen Ft,azaz......... forint
+ ........'. forint AFA, összesen '.. forint, amely tisszeg a vevő pźůyázatában ajánlott
véte|źlna| azonos.

5.2. Szerződő felek egyezóen ľogzítik azt téný, hogy

5 .3 . Az in gatl an v éte|fu ának me gfi zetés e az a|źtbbiak szerint történ ik :
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5.3.1. A vevő pályázatának benyújtásakor megfizetett az eladó szám|ájára 29'644.000,- Ft, azaz
Huszonkilencmillió-hatszáznegyvennégyezer forint osszeget aján|ati biztosíték címén. A
szerződő felek úgy rendelkeztek, hogy a beťĺzetelt ajźn|ati biztosíték jogcímét foglaló jogcímre
vźitoztatják. A foglaló osszege avéte|árbabę|eszámít. Szerződő felek úgy nyilatkoznak, hogy a
foglaló jogi természetével tisztában vannak. Tudják, hogy a szerzodés meghiúsulásáért felelős
fé| az adott foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszafizetni.
Amennyiben az adásvéte|i szerzódés olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fél, vary egyik
fél sem felelős, az adoĺt foglaló a vevőnek visszajár. A foglaló teljes osszegének megfizetése az
adásvételi szerződés megkötésének feltétele. Szerződő felek egybehangzőan rogzítik azt aténý,
hogy a foglaló teljes összege megfizetésre keri.ilt.

5.3.2. Felek rogzítik, hogy a vevő a jelen szerződés aláírásáig megfizette az ingat|an vételárának
50 yo-át, bruttó '.,- Ft-ot, azaz . foľintot, amelybe beleszámít az e|ózetesen
megťlzetett ajánlati biaosíték (29.644.000'- Ft), mint foglaló összege is' így vevő által a jelen
szerződésaláirásź.ľa| egyidejűleg fizetendővéte|trrész|etbruttó .''...'- Ft.

5.3.3 Felek rogzitlk, hogy vevő a véte|źr fennmaradó 509/o-źLt, bľuttó ...,- Ft-ot, azaz
.... forintot banki hitel felhasználásáva| ťlzeti meg eladó részére abban az esetben, ha

sem a Magyaľ Állu-, sem a Budapest Fővárosi onkormányzatnem él a jelen szerzóđés3.I.
pontjában biaosított elővásárlási jogáva|. Vevő a fizetési kötelezettségének az e|adó erre
vonatkozó felhívásának kézheméte|ét követő 60 napon belül köteles eleget tenni.
Amennyiben vevő nem ťrzeti meg a fennmaľadó véte|árat, eladó póthatfuido kituzése nélkĺil
jogosult, jel en szeruődéstől egyoldalú nyilatkozatta|, éľdekmúlás bizonyítása nélkül elállni.
A vételár megfizetéséľől eladó a szźtm|át a vételár-részbeérkezését követően állítja ki.

5.3.3. Az ingatlan birtokának átruhźnása legkésőbb a Magyaľ ÁIlam, illetve a Budapest Fővárosi
onkormányzat e|ővásźrlási jog gyakorlásáľól szóló nyi|atkozatźnak Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-hez torténő megérkezését, vagy az affa törvényben rogzitett határidő
eredménýelen leteltét, és a teljes vétel'źlr megťlzetését követően legkésőbb 45 napon belĹil, felek
źita| e|őzetesen egyeztetett időpontban, źltadás-ttĺléte|i jegyzőkönyvben kerül sor. Vevő a biľtok
źLtvéte|ére köteles és a bitokátruházás időpontjától szedi az ingatlan hasznait és viseli azok
terheit.

6.
Beépítési kiitelezettség

6.1. A vevő vállalja, hogy az ingat|ant Józsefuáros Kerĺileti Építési Szabá|yzatáról szóló 66/2007.
(XII. 12.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) előírásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kö'telezettsé gnek az alábbiak szeľint tesz eleget :

c) az ingat|an birtokbaadásátő| szźmitott f éven belül megszerzi az építésére vonatkozó jogerős
építési engedélý;

d) a jogeľős építési engedéIy megszerzésétő| számított 2 éven belül megszerzi a jogerős
haszná|atb avéte li en ge dé lý.

6.f. Az ingatlan beépítési feltételei:
Az ingat|an ovezeti besorolása: VK-VIII- 1

A közműfejlesztéssel kapcsolatos <isszes kdltség (pl. fejlesztési hozzźĄźrulás, tervezés. stb.) a
vevőt' mint nyeľtes pá'|ytnőt terheli.

A beépítés szěna|ék, építménymagasság, szintszźtm, szintteri.ilet, stb. tekintetében az oľszĺgos
Telepĺilésrendezési és Építési Követelményekről (oTÉK) szóló 25311997. (xII. f0.)

ĺormányrende|et, az 5120|5. (II. 16.) Főv. KGY. ľendelet (BFRSZ)' és Józsefuáros Keľiileti
Építési Szabźt|yzatttról szóló 6612007. (XII. l2.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) e|őirźsai az
iľányadók.



6.3. Az e|adó visszavásáľlási joga
Yevő az ęladónak az ingat|anon je|en szerződés keltétől számitott 5 évig - a 6'1. pontban
meghatározott valamely kötelezettsége te|jesítésének késedelme esetére - visszavásár|ási jogot
enged, és hozzájárul ahhoz, hogy a visszavásárlási jog az ingat|an tulajdoni |apjttra bejegyzésre
kerülj<ĺn. Vevo egyúttal már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz is,
hogy amennyiben eladó a 7 .1.1. pont szerinti esetben visszavásárlási jogát jelen szerzodésben
meghatározottak szerint egyoldalú nyilatkozattal gyakorolja, .(Igy ezen egyoldalú nyilatkozat
a|apjźn a füldhivatal eladó tulajdonjog visszavásáľlásának tényét az ingat|an-nyi|vźntartásba, 1/1

arányban, visszavásárlásijog gyakorlásajogcímén bejegyezze. A visszavásárlásijog azingat|an-
nyilvántaľtásba töľtént bejegyzés alapján az ingat|anon később jogot szerzőkkel szemben is
hatályos.
Vevő jelen szęrződés a|źÁrásáva|hozzájáru| ahhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásárlási jogát
gyakorolja, úgy a jelen szeľződésben meghatározottvéte|árat a késedelem idejére meghatározott
késedelmi kotbér mértékével csökkentve fizesse vissza arészére.

7.
A szerződésben vállalt kötelezeffségek nem teljesítésének, illetve késedelmes teljesítésének

jogkiivetkezményei

7.1. Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén a|ka|mazhatő
jogkövetkezmények:

7 .|.1. Visszavásárlási jog
Eladó visszavásárlási jogával a jelen szerzodés 6.3. pondában meghatározottak szerint élhet,
ha a vevő a 6.|. pontban meghatźtrozott valamely kötelezettsége teljesítésével késedelembe
esik. A visszavásárlćsi ár azonos a vételárra|, de az eladó jogosult a felhalmozódott késedelmi
kötbér összegével a visszavásárlási ĺárat lecsĺikkenteni a visszavásárlásijog gyakorlása esetén.
Vevő jelen szerzódés a|áirásáva| feltétlen és visszavonhatatlan hozztĘźlru|ását adja ahhoz,
hogy amennyiben eladó é|avisszavásárlási jogával, tulajdonjogátaz ingatlan-nyilvántaľtásban
eladó egyoldalú nyilatkozattwa| bejegyeztesse.

7.I.2. Késedelmi kötbér
Ha a vevő a 6.|. pontban meghatźlrozott valamely kötelezettségével neki felróható okból
késedelembe esik, késedelmi kötbé't köteles ťĺzetni az e|adőnak.
A késedelmi kĺjtbér méľtéke:
- A jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

k<jtbér összege l5.000.000'- Ft;
- A jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme

esętén a kötbéľ összege 7.500.000,- Ft.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatźtrozott összegeken felül vevő
késedelmes teljesítéséľe tekintettel eladónak kötbérigénye keletkezik, úgy annak mértéke
30.000'- Fťnap.
Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott kötbér összegét közös megegyezéssel
á||apitották meg, és aztnem tekinti eltúlzottnak.

7 .2, Szerződo felek egybehangzóan rögzítik azt' a téný, hogy a késedelmi kĺjtbér teljesítéséhez vevó
garanciaszerződés nyujtási kötelezettségének eleget tett, a..... Bank által kibocsátott .... számtl
bankgaranciajelen szerződés a|áírásźxa| egyidejűleg źúadásra került aze|adőrészére.
A garanciaszerzódés összege a jogerős építési engedé|y megszerzésére a 6.|. pont szerint
ľendelkezésre á||ő határidő elteltét követő 60 napig 15.000.000,- Ft, ahaszná|atba vételi engedély
iľánti kérelem benyújtásálraa6.I. pont szerinti rendelkezésre álló határidó elteltét követő 60 napig
7.500.000,- Ft. A garanciaszerzodés az e|adő javára lehívásra kerĹil a je|en szerződésben
meghatźĺrozott késedelem esetén. A garanciaszęrződésben foglaltak 60 napnál kevesebb
késędelem esetén időarányosan érvényesÍthetők. Felek rögzítik, hogy csak olyan bankgarancia
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fogadható el, amelyek a|apjtn eladó egyoldalú
szerződésben meghatározott késedelmi kötbér
nélkĺ'il.

tź!ékoztatő ny||atkozatáva| a bank źńutal'ja a jelen
összegét az e|adőnak, mindęnféle egyéb feltétel

8.
Ingatlan-nyilvántaľtási bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

Az eladó a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg külon nyilatkozatban feltétlen és

visszavonhatatlan hozztjárulását adja ahhoz, hogy vevo tulajdonjoga az ingatlan tekintetében 1/1

arányban, vételjogcímén az íngat|an-nyilvántartásbabejegyzésľe kerüljön.
Felek közösen kérik a Fĺjldhivatalt, hogy a tulajdonjog bejegyzési eljárást tartsa függőben bejeryzési
engedély benyújtásáig, de maximum2016. ....... napjáig jegyezze fe| azingat|an tulajdoni |apjźtra.
Felek már most kérik az illetékes Földhivatalt - és ehhez vevő is feltétlen és visszavonhatatlan
hozzź$áru|tsát adja -, hogy vevő tulajdonjogának a bejegyzésével egyidejű|eg az ingatlan-
nyi|vźtntartásba a jelen szerződés keltétol számított 5 év határozott idótartamra eladó visszavásárlási
j o ga a j el en szęr ződés tár gy át képező ingatlanra bej egyzésre kertilj ön.

9.
Az ingatlan biľtokának áúruházása

9.|. Az ingatlan biľtokátruhazása legkésőbb a Magyar Allam, i|letve Budapest Főváros
onkormányzata e|ővásárlási jogának gyakorlásáróI szóló nyi|atkozatźnak eladóhoz, Yagy a
képviseletében eljáró Józsefuárosi Gazdźikodási Központ Zrt.-hez történő megérkezését,vagy az
arra törvényben rogzítetthatáridő eredménýelen leteltét, és a teljes vételár megf,rzetését követő
40 munkanapon belül, felek źůta| előzetesen egyeztetetÍ időpontban, átadás-átvételi
jegyzőkonyvben kerül sor.

9.2. A birtokátruházásnapjźńgazingat|annal kapcsolatos költségek aze|adőt, a birtokátruhźzásnapját
követően felmerült költségek pedig a vevőt terhelik. A biľtokźúruházás napjától a vevő jogosult
szedni az ingat|an hasznait, viseli azok terheit, valamint az ingat|anban bekovetkező kárveszé|yt.

10.
Egyéb ľendelkezések

10.1. Az e|adő Magĺarország torvényei szerint működő helyi önkormányzat' Vevő képviselője
kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társastĺg, i'igyletkotési és ingatlanszerzési
képessége kor|átona nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. $ (l) bekezdés 1. pontja alapján źt|źthatő szewezet.

I0.2. A szerzodő felek jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő költségeket maguk viselik.

t0.3. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzettvagJon után vagyon átruházásiilletéket kell fizetni.

10.4. Felek a Polgári Töľvénykönyv 6:98. $ (2)bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevő
feltűnő értékar tnýal anságon alapuló esetleges megtámadási j o gát.

l0.5. E|járő Ĺigyvéd tźĄékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terroľizmus finanszírozźsa
megelőzéséről és megakadźiyozźsáról szóló 2007. évi CXXxu. töľvény rendelkezései szerint
azonosítĺĺsi kötelezettség terheli Felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szerződésben helyesen keľĺiltek rögzítésre az á|ta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apján.
Felek jelen szerződés a|tńrástxal' feltétlen és visszavonhatat|an hozzźýáru|źsukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikľól fénymáso|atot készítsen, és azokban rögzitett adataikat a
szerződéssel együtt kezelj e.
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10.6. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tźĄékoztatźsźú, ame|y szerint adataikat az információs
önrendelkezési jogróI és az információs szabadságľól szóló 2011. évi CXu. törvény
rendelkezései szerint kizárő|ag jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás, illetve a
jogszabályokban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.
Felek kije|entik, hogy jelen jogiigylet nęm titközik a pénzmosás és a terľorizmus ťlnanszírozása
megelőzéséről és megakadá|yozásźtró| szóló 2001. évi CXXXM. tĺĺrvénybe.

|0.7. Vevő a szerzódés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljárási
díj összeget,2*6.600,- Ft ťoldhivatali eljárási illetéket és l.670,- Ft/fő ruB eljárási dijat a
szerződés a|áirtstt mege|ózően megťĺzetett.

10.8. A szeruódő felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerzodés
megkotésére és aláírásáľa a sziikséges felhatalmazásokkal rendelkeznek.

l0.9. Je|en szerződés a Ptk. és a vonatkoző egyéb jogszabá|yok rendelkezései megfelelően
irányadóak.

10.10. A szerződés Felek teljes megállapodását tartalmazza. A felek között a szerződés előtt létrejĺitt
szóbeli vagy íľásbeli megállapodáshattr|yát veszti. A szerződés módosításakizźrő|ag írásban
történhet.
A szerződéS egyes rendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szerződés egészének érvénýelenségét. Ilyen esetben a Felek kötelesek az érvénýe|en
rendelkezést ügyleti akaratuknak és a szerzódéskötéskor fennálló céljuknak leginkább
megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni.

10.11. A szerzódő felek je|en Szerződés elkészítésével és ellenjegyzéséve|, valamint az illetékes
ftjldhivatal előtti képviselettel ( ......)bízzźlkmeg, és meghata|mazzákaz illetékes
ftjldhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyzó ngyvéd a meghatalmazźste|fogadja.

A szerzódó felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződés elolvasás és egyező éľtelmezés után,
mint akaratukkal és nyi|atkozataikkal mindenben egyezőt irják a|á,

Budapest,20l6

Budapest VIII. kerület Józsefuárosi
on kormány zat e|adő me gbízásábó l e lj áró
Józsefu árosi Gazdálkod ási Kozpont Zrt.

képviseli:....

képviseli:

Jelenokiratot...(...........)budapestitig'rvédkészítettemésellenjegyzem,Budapest,2016......

okiratkészítő Ĺigyvéd
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12. számumellék|et

osszefoglaló a benyrĺjtandó aján|at foľmai és taľtalmi ktivetelményeiľől, tájékoztatás az
át|áúhatő szerv ezet fo gal m á ľó |

Az aján|atot atärsaságképviselője minden oldalon kézjegyéve| köteles ellátni'

Az ajźln|atnak folyamatos sorszámozással kęll rendelkeznie.

A borítékon nem szerepelhet a benyújtóra vonatkoző je|zés.

Az aján|atot két példányban, kĺilön |ezártborítékban kell benyújtani, az egyik példányon feltüntetve az

,,Eredeti példány'', a másikon a ,,Másolati példány'' szöveget.

A borítékon a következő szĺiveget ke|| és lehet felttintetni: ,,Budapest VIII., Bacsó Béla u. |]. szám
alatti telek elidegenítése - ptiyázat,,

Az aján|atot sértetlen boľítékban kell benýjtani, sértilt, felnyitott borítékot a Lebonyolító nem vesz át.

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

Az aján|ati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beírni: ajźn|ati biaosíték

Az ajźn|attarta|mźú a következő sorrendben kell összefiĺzni:

1. Jelentkezési lap

2. Aján|ati ĺjsszesítő

3. Eľedeti,30 napnál nem régebbi cégkivonat

4' Eredeti a|áirási címpéldány

5. A Pp. előírásai szerinti bizonyitő erejű meghata|mazźs, amennyiben az ajźtn|atot nem a cég
képviselője irjaa|á

6' Pá|yázati dokumentáció megvásárlásaról szóló bevéte|ipénztźrbizonylat másolata

7. Ajánlati biĺosíték befizetéséről szóló igazo|ás másolata

8. Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról

9. Nyilatkozat apá|yázati feltételek elfogadásáről,szerzódéskötésľől, ingatlanszerzési képességről,
aj źtn|ati k<itötts é grő |

10. Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásről; Kiíróval szemben fennálló
tartozźstő|

11. NAV igazolása

12. Helyi adóigazo|źs (beszerezhető: Budapest Józsefuárosi onkormányzatPo|gtrmesteri Hivatala
1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

13. Béľbeadóval szemben fennálló taĺtoztls igazo|ása (beszerezhető: Józsefuáľosi Gazdálkodási
Kozpont Zrt. 1083 Budapest, Losonci u. f., és Budapest Józsefvźrosi Önkoľmányzat
Polgármesteľi Hivatala Pénzügyi IJgyosztźńy 1082 Budapest, Baross u. 63-67.II. em.)

14. Nyilatkozat pénziigyialkalmasságról

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszám|aszámrő|

16. Nyilatkozat źLt|źLthatő szervezetró|

17. Azadásvételi szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosításijavaslatok
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Atlátható szetvezet:

Af0|1. évi CXCVI. tv.3. $ rendelkezései alapján át|áLthatő szervezet:

I. dtldtható Szervezet:

a) az á||am, a köItségvetési szerv' a köztestület, a he|yi <inkormányzat, a nemzetiségi önkorm ányzat,
a társu|ás, az egyhá,zi jogi személy, az o|yan gazdá|kodó szervezet, amelyben az á||am vagy a
helyi önkormányzat külĺin-külön vagy együtt 100%-os ľészesedéssel rendelkezik, a nemzetkozi
szervezet, a kĺ'ilťoldi állam, a kĺilľoldi helyhatóság, a külfloldi állami vagy helyhatósági szerv és az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes á|lam szabá|yozottpiactra bevezetett
nyilvánosan működő részvénýársaság,

b) az o|yan belťoldi vagy külťoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szewezet, amely megfelel a következo feltételeknek:

ba) tu|ajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus ťlnanszirozása megelőzéséről és
megakadáIyozásárő| szóló tĺjrvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagáIlamában, az Európai Gazdasźryi Térségről szóló megállapodásban részes
államban' a Gazdasági Együttműk<jdési és Fejlesztési Szervęzet tagáL|amában vary olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős ađőnatás
elkerüléséről szóló egy ezmény e v an,

bc) nem minősül a társasági adóľól és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatźtrozott
ellenőrzĺjtt külfr ldi táľsaságnak,

bd) a gazdźllkodó szervezetben közvetlentil vagy kozvetetten több mint fí%o-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati jogga| bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdá|kodő szervezettekintetében a ba), bb) és bc) a|pont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civi| szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételęknek:

ca) v ezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civi| szervezet és a vízitźrsulat, valamint ezek vezeto tisztségviselői nem áttláthatő
szery ezetben nem rendelkemek f S%o-ot meghaladó részesedéssel,

cc) szé|<he|ye az Európai Unió tagá||amában, az Euľópai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagá||amźban vagy olyan államban van, amellyel Magyaľországnak a kettős adóztatás
elkerĹiléséľől szóló egy ezmény e v an;

9. meghatúľozó befolyds: az a kapcsolat, amelynek révén természetes személy, vagy jogi személy egy
jogi személynek tagja vagy résményese, és

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének
megv á|asztására és visszahívására, vagy

b) a jogi személy más tagjaiva| vagy részvényeseivel kotott megállapodás a|apján egyedül
rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával:

3. $ (2) Az (I) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt fe|tételeknek való megfelelésről a
szerződő félnek cégszerűen aláílt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat a|apjźn
kötött szerződés semmis.
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telekhatáľon
1.812m2
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:20|S.október 12.

Áz ĺngađĺn foľgalmĺ éľŮéke : 260.fil0.0fil'. Bt
nu Kettős z dzłatv anní I l i ó la rint

Failasos telekéĺték :143.488 Ft/m2
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A Józsefvárosí Gazdálkodásĺ Központ z,rt. (lÜ82 Budapest, Baľoss utca 63-67.)

E"i megýína a Grĺfton Property Kft.-t a 1084 Budapest, Bacsó Bélautca I7. szttma|attl,
ĺ l 34853 hrsz-ú ingatlao éľtéketesével.

ĺ'l Áz ingatlanértékel,és célja az ingatlanforgalni értékének a megállapítasa,
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2. AĺZ^KÉRTOI VIZSGÁLÁT MóDSZERE

2.1. Áz értékelési szabdlyzaĄ jogsr'abúly, amelynek ĺnegfelelően az énékelés Msziitt

Az ingatlaĺértéke|ő adatlap a foľgalmi érték egyszeľiĺsített dokumeĺĺílási foľmában ttirténő
megá!ĺapiffi56- A vonatkozó _ a Magyar Ingatlanfoľgalĺnazók Szövetsége szalonai
bízottšága áltat kidolgozott - ajánlasoknak megfelel.őeĺr, azabbaĺ'meghataĺozott e|ánísokat
követve, az Allóęszkoz Eľtékelők Európai Csoportja (TEGovA) szakmai tifinutatásai
szerint az lngattanjellegére tekintettel a piaci adatok összehasonlító elemzésén aĺapulô
módszeľt és a maľadványelvĺl módszeľt alka|maztuk. Az éltékelésnél figyelembe vettiĺk a
25/t997. (XLl.) PM és az 54lL997. (x.1) FM sz. rendeleteket továbbrĺ a helyl
onkormĺĺnyzat speciális kitételeit is. Az alkalmazott módszer és a levont kdvetkeztetések
értelmezése ezekben a jogszabályokban és inínymutatĺísokban rĺigzítettek
firyelembevételével, az ott megh atÍlrozottzk szerint értęndők.

2.2. A szakértői jelentésben husznóIt éľtékformúk, módszerek megnevezése

Figyelemme|' az értékelendő ingatlan sajátosságaira, továbbá az értéke\és eéIjára az
éľtékelési gyakorlatban hasznáĺt eljĺírások kłiziil a vizsgált e'pítési telek esetében a piaci
j..c-*r.j!t- ^|^--!-r-. .l-..!ĺ! {----Ĺ.^--l!L! -= ! 3--.e 

'- = '' 1 ! 1 Ęli'tu'tlllaul('rl 9lI'll .'st'[g €PurU oUszęu.li'UülltĐ Ilrouöz&rĹ es a InEra(wanyetvu mooszerť
alkalmaztuk.

2,3. HelyszÍní szemle és ídőpontja

Helyszíni szemle időpontja :20L5. olctóber 12.

2,4. FelhasalóIt dokumentamok

. tulajdoni lap (nem hiteles, 20t5. október 7.)

. térképszelvény
- Józsefuáros Kertlleti Építési Snbä|yzata(részlet)

Az ingatlanról fényképfelvételek készĺiltek" melyeketmellékletként csatoltunk.
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INGATLAN IsMERTEľÉsp

3, I. Ingatlan-nyilvóntartósi adatok

il
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Teleptilés
Besorolás
Cíĺn
Helyrajzi szám
Megnevezése
TeľÍilet
Tulajdonos (ok)
Széljegyek
Terhek

Budapest, Vĺtr. ker.
belterĺilet
Bacsó Béla utca 17.

348s3
kivett beépítetlen tenilet
1.812m'
Józsefu áľosi onkorman yzat L / 1 trrlajđoni hányad

vezetékjog,f6 Ĺn? terúletre, Elmiĺ Hálózati Kft.

3. 2. Ar ingatlgn tógabb kiirnyezetének leírós a

Budapest és közvetlen kł!ĺryezete bazánkraĺ<ĺtu fejlett és fejlődőképes régiója. Az
ország fiĺváros kĺiąpontusága sok szempontból nem szerencsés, de a részben ennek
eredményeképp kialaku$ .eľős gazdasági centralizáiődás itt is jól megfigyelhető. A
frváľosbót kivezető főútvonalak, autópáIyĺĺk mentén' továbbá a ffivlĺľosi kertiletek regi
munkahelyteľemtó tertiletein folyamatos, nagywányú beruhŁĺísok valósulnak meg.
Budapest VItr. keriiletét északnyugatróI Budapest Vtr. kerĺilete, északról Buđapest XIV.
keľiilete' keletről Budapest X. keľĺllete, délnyugahólBudapest Đ(. kerĹĺIete, végĺil nyugatľó|
Budapest V' keľiilete hatáľolja.

3. 3, Informóciők B udap est WII. IerüIaéről

Budapest ł1[ii. keĺtĺiete B.ĺdapest egyik pesfi ol'ja!'on fekv.ő keĺtilete. .v1III. kei-iĺlei a kiseiĺb'
alapterületű budapesti kerÍiletek közé brtozik, 6,8 négyzetkilométeľnyi feliiletével a 19. a
soľban Q3-bőÍ). Ugyanalĺí<or lakosságát (88-90.000) és azitt lévő lakások szánát'tekintve
Gb.43.000) a .,felsőbb középmezönyben.,található, és a szomszédos MI. keriilettel egyĹitt -
legatábbis a kiĺlső könĺton belĺili teriileten - a legsrirübben lakotľpesti városrész. Gondozott
partiainak feliilete Ż99-000 ĺégy,zenn*er, mel1mek jeĺentős részét - mintegy a fe|ét - az
orczy.kert adja. A kerĺilet építeszeti szempontból nem egységes; a magasabb stĺäaszu
Józsęf könlthoz ktĺzelebb eső részeken a szĹĺk utcak által baüárolt kisméretíĺ tiimbökben' a
kéĺhĺĺromemeletes, egy.egy sarkon négy.ötemeletes szecessziós s"ázadfordulós bérházak
mellett, megÍalálhatóak a hajdani ipaľosok és kereskedóktágas uđvaru, földszintes épttletei
is. A mĺihelyet kísťizemek többsége ma máľ nem ĺizemel, illetve raktáľként funkcional. Ez
aĺagyvŁrosi és kisvłĺrosi elemeket ötvöző beépítesi mód válik a koruttól kifelé távolodva
egyre kisvrłrosias abbá.

A kiilönböző háztípusok adott teľĺlteten belüli keveredesének arányai szabáiyozz:áI< a
lakóhelyí szegregácíót, a kĺilönböző táľsadalmi, etníkai és demogľáfiai csopoĺtok térbeni
etkiitciniilését. Emellett a köľfolyosós bérházak utcai és udvari frontjainak takásai közötľi
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státuszHĺlönbségek is jelentősek. A lakóépiiletek változatassźrya ellenéľe a kömyék
általános jellemzője a leľomlott ĺáĺlapot és a lakások jelentós ľészének komfoľthianya. A
taIajvíz míatt nyirkosat dohosak ahtpakfalai, aládŕrcoltak ftiggőfolyosók, de előforđulnak
a tetőbeszakadásot falo mlások és fiiggófolyosó leszakadasoŁ

.Jelentős a kĺizépĺiletek, intézmenyeŁ iskolĺĺk száma. A Íöváľos miĺkddését szolgáIó
közĺizemek központjainak egy része is itt található. Ezek jelenléte még sincs nagyobb
hatással az itt élő emberek életéľe, a váĺosľész fejtődésére. Ez a váľostész szaggatott,
mindig ełakadó fejlódésének köszönhetĺí. Ha be is indult időszakosan a fejlödés, mel1ĺrek
batźsźra a koziĺtéz:tnények megépĺĺltek , egy.ew negyed felértékelődését a kerĺilet kedvező
központi helyzete és az 1,990-es évektől lijra elótérbe keriĺló városfelujítísi tĺiľękvések
ereďményezik.

3.4. Á kerlźletben folyamatban lévő és teľvezett fejlesztések

A keľĺilet a fejlesztések tekíntetében a fóvráľos egyik legdinamikusabban fejlödő része. A
közismert Coľvin _ S?ĺgony Projekt ŕtlrta|, ĺagyszámú régi bérházat bontanak le, helyĺikbe
modern tarsashĺĺzakat, ltodahźĺzakat építenek, illetve egy bevasárló, szóľakoztats és
kulturális kÖzpontot is lébehoznak. Az lnkormányzat a kertilet egyik legelmaradottabb
régzén, a Magdolna negyedben, 16 trrlajdonában lévő tarsashánt tjít fel és korszenĺsít.
Euľópai Uniós fomísból újul meg a Paĺota negyed" az ,'Ewópa beĺvárosď' program
keľetében a kerĺ.ilet gazdaság1és kultunĺlis központját fogi.ík itt kialakítani. A nagyszabású
projekteken kíviĺi szĺmos kisebb beľuhĺízĺás is folyik a kertiletben, az rltfelťrjíuásoktól a
közmrĺfejlesztésekęn źtt a könntéz.ĺĺények koľszerĺĺsítéséig sziĺmos teľiĺleten próbálják a
lakosok számáltaélhetőbbé tenni a keniletet.

3. 5. Az értékelt iłgatlan kłizvetlen kiirnyezetą ruegközelíthetősége

Az éľtékett ingatlan a Csamok neryedben, a Bacsó Béla utca NęszÍnház utca és a
Ď2-ĺ-.--:- -.t.. 1-ý.'! ..4 ....'1..-.-'|'- .'|,11' ,,.Dł'flŚUcsls uĹ(J:d 

'śO,/& 
ętí() sZaKasZaJJ |.ŕl'La,ÍIato, Ąz vlgauan Kozvetlen KÔrnyezeteben

vegyesen találunk ľégebbi epítésű, bérház jellegu ingatlanokat, vďaĺĺlint újabb építésiĺ
társasházakaĺ Az epilletek földszintjén és szuterén részén ttibb iŁtethelýség is tizemel'
Közvetlen környezetében van a forgaĺnas Btaha Lujr'atér. A teriiĺet megközelíthetősége a
közelben közĺekedő autóbuszokkal, villamosolĺlraĺ és meŕóval, valąmint
személygépjármiĺvel tÓrténhet. Az értékelt terĺĺlet kĺizvetlen közelében számos alapfokri
eltátísi funkció megtalĺílható. A kcĺrnyék összkĺĺzműves, az utcák burkoltak, a
kd'zbiztonság átlagosnak mondható.

3.6. A telek leírósa

A34853 hrsz-ú fiĺlđreszlet l.812 m2 nagyságu.
A v,lzsgźit te|ek 3 belyrajzi szám ö,sszevonásával jött létre. igy magába fogtatja a Bacsó
Béla utca I7 _ 19 - zL _ 23' számot. A telek városközponti övezeti besoľolásą mely fĺileg
lakófunkciójú övezetbe illeszkedik, felszíne sík, a nrlajdoni lapon szereplö
megnevezése kivett,'kivett beęítetlen tęľĹilet'. Formája fordított ,L' 

a|ak<ll, az utcafľonton
és egy röviđebb belső részen kerített a többi részen a szomszé,dos takóhrízak tlazfalai
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hatáľdiák' A felszín aszfa|tozott, ziłzott kavicsos és füves' A telelúaÍáron valamennyi
kozmú megla|áihato. A vizsgált ingatlan az utcařonton dróthálós kerítéssel kerített. A
telek két végén fémlemezes illewe đrótfonatos kétszámyas kapu biztosí{a a
gépjĺírrntĺforgalmat. Mindkét végén ftildszintes szĺn jeĺlegti, gépkocsi be-állásra hasznĺílt
rossz állapotu építmények vannak. A vizsgalt ingatlan három telelaészre keľített. A
közęső részt kuýafuttatónak hasznrílják a kĺimyékbelí lakók. A két széIső kerített részen
személygépkocsik parkołnak.

:

Äz iĺgat|an ovezetl besorolása szerint VK.vItr-l jelrĺ, zlłrtsoru vĺĺrosközponti terĺ.ilet. A
j e|zett övezeti elő íľĺásnak az a|ábbi hatírértékek felelnek meg :

o Minimális telekméret: 800 m2,
. Beépítes módja: Zártsoľfi (az uteĺjetlegéből adĺídóan)
c Maximális beépítés teĺepszint felett: 7s vo,
o Maximális beepítés terepszint alatt: 85 a/o, tetőkeľt esetén t00 vo,
o Maxímális szintteľiĺleti mutató: 4mf lmf ,
o Maximális epítrnénymagassága: 23 méter,
. Zölđfeliilet méľtéke: 10 o/",tetőkeľt esetén 0 7o,

A teľületen létľehozható: . .

o közintézmény
. igaz$atÁsi épĺilet
o iľodaépiilet
r szálláshely-szolgáltató épĺilet
o vęndéglátó épület
. egyéb kłĺzösségí szóľakoztató éptilet
. spoľľlétesíĺnények
e kutatás, fejlesztés nem iizemi technológiájú épülete
. l-!+1.2 x::===+Ĺ.:r 
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kiskereskedelmi épiilet
e lakóéptilet
o parkolóbáz, aéIygarázs.

A ľészletes szabá|yozási előíĺásokat a mellékletben csatoljuk
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4. Érték meghatározás

Az értćkelés célja a kijelölt ingatlan piaci értékének me$atźrozása volt. A
25/1997.(ĺW.1.) PM. rendele! valamínt a TEGOVA iľányelveiben (etenleg: EVs 2003)
előírt módszeÍtani elvek és kÖvetelmények által eifogadott definíció szerint:

'"Piaci (forgďmí) érték azt a piaci árat jelenti, amely összegéľt egy vagyontargyban való
éľdekeltség mé}tányosan, magĺĺnjogí szęrzóđés keretében es az értékelés időpontjában
váľhatóau eladható, feltétęlezve a kovetkezőket:

} az elađó hajlandó az eladásra
. az ađásvéteĺi tárgyalások lebonyolításźůloz, figye\embe véve a vagyontlĺľgy jeltegét

és a piaci helyzetet, megfelelő bosszuságu iđőtaľtam ál1 renđelkezéste,
. atfuwalás ídŐszalüábmaz ffiéknem változik,
. a vagyoĺtétgy szabadon kerĺil piacra, meghirdetése megfelelő nýlvĺĺnossággal

A vagyontáľgyak piaci éľtékének megiatráro zásáĺaa szakirodalom hiírom nemzetközileg
elfogadott és alkalmazott éľtékelési módszert ajátĺl a piaci összehasonlító adatokon
alapuló, a köIts.es.ďapú és a bozam-atapú megközelítést. Az egyes konkrét esetekben
alkalnazandó módszeľ megvőůasztásttt az éľtékbecslés célją az éľtékelendő vagyontárgy
jeltege és a módszer adatigénye is befoýásolja.

Az ingatlan piaci értékének becsléséľe a Grifton Property Kft. szakértői jelen esetben a
piaci adatok alapján töľténö ĺĺsszehasonlító és a maradvfuiyelvü módszeľt tartották
allĺalmasnak

Áz éľtékbecslés készítése sonłn azt feltételeztiilq hogy a vag5ĺontáľgyak tulajđoni viszonyai
ľendezettet azok forgalomképesek, szabadon źnuházhatćk. és az így megállapított piaci
értékben nem tĺilcôződik semmilyen terhelés éľtékcsĺikkentö batÁsa.
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4. I. Forgĺlmí értéh meghatőrozása pÍłcí összehasonlitó módszerľel

Á. pĺacĺ iĺsszehasonlĺtó megközelítés lényege az, hogy a közelmúltban eladott, ílletve
értékesítésľe felkínált vagyontárgyakat összehasontítjuk a jelen éľtékbecslés tárg1ĺźtkepea
íngatlanokkal. Az iisszehasonlítás több, kĺilönfele szempont alapjan történik. Ezek kĺĺzul a
műszaki, az építészeti, abuzná|ati és ą hasznosíthatósági szempontot az infrastruktura, a
kömyezeti jelle'mzők, a jogl és a szabáLyoziłsi szempontok a legfontosabbak. Ha a felsoľolt
jellernzők valamelyike tekintetében az értéke|enđö ingatlan lényegesen kiilonbĺ:zik a
hasonlításľa kiválasztott, viszonylag homogen ingatlan.cśopoľttól, azt a fajIagos alapénék
(Ft/o'' ár) kialakítasakor értéknövelő vagy-+sökkentő ténye'őként figyelembe kell venni.

A módszer alkalmazásánakaz a ťeltétele, hagy az éľtékelendő vagyontĺĺrgyhoz hasonlítható
ingatlanoknak legyen valós piaca, s az értékelő rendelkezzen az osszehasonlítást lehetővé
tevő adatokkal. Az összehasonlító elemzés kĺiľébe 5 darab, a vizsgáút ingatlanhoz
leginkább hasonló íngatlanokaí voĺtrrnk be. osszehasonl'ítási egységrck _ a vizsgált
ingattanok jellegéből adódóan _ L Ílĺł hasanos telekterilletet választottuĺk.

Az összeha'šonlítĺĺs elemeit az ingat|anazonjJnemzői akották,melyek a vételráĺaťajánlati
áľat legiobban befolyásolják. A Íiryelembe vehető fontosabb tényezők az a|ábbiak:

o a telek ĺagysága
. elhelyezkedése, . .

r hasarĺĺlhatóságą
r beépíthetőségę,
o az ingatlan ktizmúvesítettsége és
. az ajánlat jellege.

Az értékeĺésben kínálati adafokkal dotgoztunt mivel az éťlntett ingatlanpiacra a kínálati
piac jellemző, ezért -l5% árkonekciót alkalmaztunk' A vizsgált ingatlan és az
összehasonlíüásba bevont ingatlanok közötti különbözőségeket konekciós tényezők
a|ka|mazźlsával hidaltuk át. A keriilet városközponti övezetbe (Vl{-utr-l) sorolt ingatIanľa
vonatkozó részletes számítiísokat a következö oldalon tallá|ható éľtékelő telbLázat
tartalmana

A ľészlete.s számíÚások alapján a pĺaci összehasonlító módszer ďkďmazásával
męhatároztuk a Budapest vlil. ker., Bacsó Béla utca ĺ7. szám alatti (34853 hľsz-ú)
telekÍngatlan éľtékét:

249.000,000,- Ft,
azaz

Kettősr'Ĺnęyvenkĺlencmĺllĺó foľĺnt
összegben szímszenisítettiĺk.

A fenti érték visszaigényelhető eľÁ.t nem taľtđmaz. A telekingatlan piaci éľtékére
vonatkozó elemzést a következő oldalon látható táblrázatbaĹ közölitĺk

H-l139 Budapest Váci út 95. Te|.l +36 (1) 27o 90 E6 řax: +36 (1) 2;7o 90 87 E.ma|tš orooeľtv@orifron'hu
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Tctep|llée
Utcr' házgzáo
Telek tcÍllletc

Megnevezés

Erté|tett

Jcllcmzók
Kď.ÚílÝe8ttctt8ég
Aiánlad áĺ Ft.ban
A'Állnt ldeie
ÖoszchaooElĺtÚ ađrt forĺáee. bcazoĹNlÚret.ĺrł'Á

' |III, ker., Bacsö Bélą utca l?. telek

:..-.........".,,.

Az éttäkclcĺ(lÜ
lngĺrlen iellemz6i

tpitési tľ&k
Bp.,VIII. ker.

BacsÓ Bé|a utca 17.

r8.t
\IK.\TII.1 ôvczcti besorolásŕt

teht maxímátis
lbcépÍthłtôsdg 75 o/o'

ezintr:dt|ctĺ mutarô 4'o m2/m2,
maxilnátis építméaymagaoság

23 mérer.

ÖsgłlđzmlÍvcs

Épírési tclek
Bp.' VItr' kcľ.
ts&kocsis utca

r 184

Ll.\.ln-l Öľcfcti
besorolás teĺek,

nnxirrĺílił bcćníthet6

t

*-ł.'ę'':.,'.,''''''''.'''''j
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A figrclembc vctt srityszámok

Pajbgos ldnátati ĺi'ĺ (Ftlm)

Koľrigdlt e lyozott Áilag cladĺĺsi ír ŕPlm2)

75 !ĺ, szinteĺiileti
muut Ą5ru2lm2'

naxiĺrrális

Ęítmnyĺnegasság 23

ĺrÉteĺ. .
t

ÖsszkozmIiľcs
1e4 800 000

2Ar5
irezt|en. ct> m / ) 1 Ą? R}tl)

Iipítesi teleh
Bp.' YItĺ. keľ.

IŁcske utca' 
300

I,l-vlÜ.l ÓtrcŻcti

bcsorc|ás rc|ck,
maximí|is bcépíchctóség

65 c'b' szintcľĺileti ĺrutat6
4,0 n2 ĺ ĺÍa, rnaxim'dlis
épitmćnymagasság 23

méter.

()sszkłjzmrÍľcs

65 000 000
201 5

mrat|aĺcom/ 27.?2??77

ĺ:hclyezkcdés (l)
Ę;rtlaa mérce (2)

tlcćpfitctôség (3)
hsrzíálhĺrÓság (4)

lđzlnűvcsĺtctĺség (5)
eiáalrti nren'ehdásl 4r í6l

A plhcÍ lłorekciö t,én?éIG ósłaeeen

Összehasonlítő adatok iellemzói

KotrÍgák failagos ckdésÍ ánk (Ft/m2)

2

Epítési elek
Bp., \'IIt. kcr,

\{agdolna utca

879

Ll-\.III.1 Öľezcti
besorclásri telclĺ,

ĺnaximális bcépíthet6sć2

75 0b, łzintcĺiilctĺ
mutatÚ 4,0 m2lm2,

mŃmális
építĺncnymga*ság 23

mćtcĺ.

tsszk zĺnűr.es

85 000 000
2015

iaat|ąa rt,a | )1 )R)t<:|z

J

Száza|ékrls krlę|ĺriĺi

Ĺ64 52?

hasonlÓ

hasonkl
hasonlĺj
azoms
hason]ćl

aiáĺlat

H-1139Budapest,Váciűtg|5.Te!'l+36(1)zzosoeoFax:+36(t)z7o90m

Iipítési telek

ĎP.' l tll. licÍ.

Jĺizscí utca

864
I,ĺ.VItI.2 (h.ci<eti

bes<lrtllás tclet
mximá|is bcépíthltôĺcp

60 o o, szintcĺil|cti
muutő 3'5 m2,/m2,

rĺnximílis

. .éPítrrcn'vmagessíg 
23

tneter.

()sszLłrzmÍĺcs

1 20 000 000
2015

IO0o/o

0"',o

Ôob

0oo

0oo

00i
-150,đ

137 6t5

4

Százalékos koÍÍekci

f1()667

Íosszabb

kisebb
kitebb

aZoílos
basonlÓ
ai,źł|a t

-t 5%

r39 848

Epítési tclck
Bp., VilL ken

lt{átyás téĺ
306

I,1.VilI.1 ćJvczcti

bcsorolásri telcIł,

(o/-

.ĺ 00i
to'-

00h

09'"
.rio;

200.,o

5

Százalékos korckciô

96 701

Íosszabb

kiscbb
hasonlĺj

a7rÍĺ)s
hrsonlĺj
łi,áoląt

-75%

75 i.or sainrcÍtilcti mumtÚ
4'5 ĺĺolĺn2' mrimátiĺ
építményĺmgasság 21

ĺtÉter'

()sszkÜzmlÍr'cs

60 000 000
2015

L84t67

to1.

-50b

0o i'

0ni'

0c;
-l50b

fro'o

Szá:alékos kor*kcirj

138 8E9

roŠźabb
kiscbb
kisebb
a70nos

hasonlő

aiárrlat

"í 5o/o

82796

50ä

-51;
5!b
0oi
00b

.150'o

?io,o

Százaĺŕkos lłomkciŕr

196 078

rcsszrbb
kiscbb
hasonl

áfonoś

hssonl
łiłn|ąr

.í0%

125 000

50b

-10o'o

00b

0qb

0eu
.15Đ'o

20ei

Kat ös zá aep w enk i I e n cmi I I í ő forln t

-20%

156 863

200'o
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4. 2, Áz ingatlan értéIłn jövedelem alap,ú megWizelűtźssel

A jöveđelem älapú megkłĺzelítés azon a feltéta|ezésen alapul, hogy összeftggés vafl az
ingatlan bevételteľĺrelő képessége és az éľtéke kozott. A szánítások soran abbót indulunk
ki, hogy bármely eszköz éľtéke amý, mint a belóle származó tiszta jövedełmek
jelenéĺtéke. Tiszta jtĺveđelem atatt az osszes . az iizemeltetés érdekében fehnenilt -

kiadĺíssal csiĺkkentett bevételt &tjiik. A'',tjszta,, bevételt ä|talźhan két módśzęľ segítségévet
alakíthatjuk át értékfté' Ezekamódszerek a kĺjzvetlęn tőkésítés és a díszkonüĺlt pénzfo}yam
elemzése. A közvętlen tőkésítés esetében egy év bevéteĺét alakítjuk át értékké, a hozam
tókęsítési módszer szerint a jÖv(ĺbeni haszon jelenlegi éľtékét batÁtozzllkmeg.

A számíüĺs eredményét alapvetően három föbb tényező befolyĺásolja:

. az ingatlan fejlesztéséľe vonatkozó előínások szerinti maximálisan elérhető
beépítés,

o a teĺvezett beruházás bnÍttó bekerĺilési költsége,
. az ingatlanľa építhető és ertékesíthętő teľiiletek (lakások, iizletek, gépkocsi

parkolóhelyek stb.) értékesítési árszintje. .

A kialakítandó ingatlanok áľszintjét a környéken kialalailt eladási és kínálati árakból
álIapítottuk meg.

A maradványéľték szĺámítás esetében atarvezett beruhĺázás ktiltségtényezőinek összességét
kell a lakások és parkolók vrĺľható eladĺĺsi íráłval. osszevefiri. A beruházási költséget illetve
a projektszeľvezők hasznźt, hasonló specifikációkkal foglalkozó kivítelezőkkęl, illetve
ťovźń|a|kozókkal tdrtént eryeztetés alapjĺĺn becstilffü meg.

Mind a beruházási ktĺltség mind az eladásí ár jelentős méľtékben fiigg a beruházás
milszakí színvonďától. Számítísainlcnál átlagos miĺszaki taĺta|mat valószínrĺsítettĺink,
igazodva a kĺimyezeti adottságotüoz.

Aszámitźsok alapjáulszolgáló többszörmóđosított |2|fa08.@.18.) számú önkonnánpati
rendelet szerinti övezeti besorolás szęrinti mutatók szolgáltak.

Az ngarĺan ôvezeti besorolásrĺnak megfelelő maximális- beépítést vďószínťisítettiik A
terłezett épületegyiittes összese,n 103 db, 30 - 75 ĺrl}-es, többségében 50 m2 nagysági
lakóegységet foglal magálba. A szabá|yozási teľvnek megfelelően az építménpragasság és
atercmgatázs sz:rikséglet alapján mélygaĺázsszjnt+ fs*. + 6 emelet +tetőtéĺ szintszámú
éptilet helyezhető el.
A gepkocsik etheýezésére terepszint a|atti gańzst és felszíni parkolót teľveztĹink. A
terepszínt alatt 100 %-os beépítés eľejéig terveztĺink teĺemganĺzst es lakásoĺként 3 m2
tĺíľolót. Az erkélyeŁ teraszok mérete az ätlagosaĺ 50 mz-es lakás61*51 lakrísonként 3 m2'
ľel kalkuláltunk. Az épület és az épĺtleten belill a lakások elhelyezesét, i|1. az éptĺlet
aĺyasasmÄIatźt szintéĺ nem ľészleteztiik A kivitelezési kÖItségek tervezésekoľ átlagos
szerkezetiÍ és igényszintű épiĺletet téÚeleztĺink fel.
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Az építésÍ projekt alapadatai

ľregnevezés megengedett#, db,r/,

Tebk teľĺilete 1812 m2

Ovezetjelľ; VK-VItr-I

Beépfrésirmd Z
Iebk bgftĺsebb teľiibte 800 m2

Tebk leekisebb srelessésę 18m
Lęepag/obb beépftettsópB (terepszirrt abtt) 8s%
Legnagobb beépftetsége (terepszint ftlett) 7s%
Ird<bebb zĺldĚlĹ{bti aľány r0%
S?inffiertibtíhatáľérÉk ': 4,0 |łltł
Epftménym&sság bgąbbb 16,0 m
Epíľnényľmgassĺáe leg&liębb 23"0 m

BnĺÍó beépfrés terępsfu, abtt I 540 ftł
Brufió beépítęs teľepszint ftbt | 35g nł
MaxiĺníIb szintterttbt 7 2481.lł

Maximális sziľŕteĺĺjbt (épfunéĄĺĺneassáe alapián) lt 099 m2

Netjo beépíns teľepszjnt alat I 386 m2

Netto beépftes tęľepszjnt Ébtt 6r6t#
FöHszinti bľuttó tedibt 880 ď
FöHszinti ii*tek bľrĺtó terĺibte M0 mz

I.ahisok retró össźerĺibte 51,4g fił
uĺetek nettó össŻerĺibte 396 m2

Kôzis Úeľĺibtek 616 ď
Eľkétv/teras z (l nł luuxl 309 ď
Tárolók (3 ďnakás) 309 m2

Ialcásszíĺn (5 o m2 lbkás) 103 db

Te[ies netró beépftes paĺkob.łal 6535ď
Tereľneanĺnhefuek szá,ą 72 db
Fets?íąi paÍkobhelyek szźtrru 3l aĺ

l;l

ai

H-tl39Buđapest, Vácíút95.ĺel.: +36 (1) f7a90B6 Fax: +36 (L)27o go87E-maĺ* pĹooerty@g.ńfton.hu 4r,
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A ľészletes számítások alapján a jłivedelem alapú móđszeľ a|ką|mazásával a Buđapest
W[I. ker., Bacsó Béla utca |7. szám (34853 hľsz.) alattĺ telekingatlan értékét:

280.000.000,- Fr,
az,az

KettőszäzlyolcvanmĺIlĺó fo rint

összegben áliapítotĺrk meg. 
:

A' tervezett építési projekt nettó építési kölťségeit a kdvetkező oldalon található tábLázatban
összesítetttik. A jövedelem alapú megkĺizelítéssel számított ingatlanértét<ľe vonatkozó
táb|ázatot utána közöl i ük.

H-l139Budapest, Váci ŕlt95. ľel.l +36 (1) 27o9086 Fax: +36 (l)27o 90 87E.maĺh orooerty(ôgrifron.hu ,//ci,,-
n lrg'

Ku r'ĺ,(YI

YIII. ker.' Bacsó Béla urca 17. íeleł,

GR IFTON
Property
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1084 Budapest Bacsĺí BéIa utca 17. szám alatti telekĺngatlan

Á. fej|esrŕés nettó költségei

? l-/Uiĺ,-
ł, ,gÜ

/ .2"\t/
/@

Terü|eti adaüok

Eladható lakás terĺilet ,l' i''' ll:'. ''. iis'..lłs:*'
Eladható Ĺtz]ęt tęrülęt lliii,.Jiiiiiriiii,ii lri S9ó. *t
fudható terasz, loggia, kert '', 

iii1;r:''. i.'.' !irui:iiir309 m2

Köaĺs terÚIetek i,,.1:i': :ii,':.,, ii1,,..,..6i6:m2

Eladbató táĺoló r.ilt.i.il:.iii illi;3C9. m2

Eladható tererĺgaľázs l::''.+ill.i.iiii;lli.':É :i I j : i: i,:lłf; db
Eladható fels zíni paĺkoló L.l:ii'.'.ĺii. 'il''.::.rii:]r:li..'','' :,::3l j db
Iakásszám 103 db

A feileszt& kiilÍséee
Bontasi költsée :i.'.'.'.+;:ł:.'lĺl.;ii::ll.l.ll.li,l.:.l.l;'.{ Ft

foítési költség - t'l.4s

Ęĺtesimmeg -Íidctek ł lli .l:i:ii.';:.. llłi::.'l.poffi ľĺm2
fu ĺtas i kotseg . eĺtéĘ/terasz iiii#ifLi.:#ir
Éprcs köhség. táÍoló illiil.l|';'..... . 

ll:l lililp.ffi rĺnn,
Epítés költség tercrĺganĺa iii il:i'.+Li.'.5iiffi.oołi.p17*z
Epítési költség fe|szíłi parkoló'k r,,.,-,riil irrlr,rtgo.mo: Ft/db

Épĺtesi rctseg közös területek

Bontási és épÍtési kö|Bés .isszcsen I I93 159496 Fr
Köa{ivek és kö zrrlnvilatkozatok Az épÍtési kóItsée .i:i:ii.i!i.,3;a,o/o..a 3s794785 Ft
Mĺisaki ellenőraes. szkértői díiak Az éoítes i költsée :.:..:łi:la0.%.a 23 863 190 Fr
ľeľveŕs díia - ensedélyes tervek Az épĺtés i költs és }i.:.,.'.i j0. %.a 35,194785 FÍ
Terveds dfia - kivitoli tervek Az építésí költség .ł..lł].}0' %-a 23 863 190 Fr
BeruháŹói dĺi. tarta|éHaĺet Az ép ítés i költs és j.;í;:lii'.4.o] o/o.a 47726380 Ft
Osszes kö|bée L360201 825 Fr

H-l l39 Budapest, Váci út 95. ĺel': +36 (1) 27o 90 86 Fax: +36 (L) z?o go 87 E.mai|: prooertv@orlfton.hu
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VIII, ken, Bacsó Bé]a utea I7. telek

GRIFTON
Prope'rty

FhnkcÍók
BrutŮí

tfńllet(El) NetüíErület(o1
trgůató úerluet

(m-/darab)

Bruttó eladísĺ áľ
(Fťmz;FUň)

&tétesítés hutó
berótele

Étékesítrs netó
berěúele

.alĺások sTzl 5Iđ 5 t49 450 000 23t69{ń857 I &53 520 6E6
detek ffi 3% 396 450000 n82Ź3rct t12578s14

irl<etylterasz 3{D 3B W ?2Jmo 69fi|Ü26 55 6(b 62r
ľżĺroló 343 3D 30s 2250m 695U1026 5sffi621
Gaľáa z3qł 2155 't1 2m0m0 t43 6:34651 n4wrT2l
Paĺ|ĺob Ttg 1T) 3T ĺ 500000 ĘT34w 37 381 2s5

2 25ý őír5.ĺ t 7

A 1084 Budapesto Bacsó Bé|a utca 77. szám alattĺ telekingat|^néľtéke DCF módszeťrel

H-l 139 Budapest, váci út 95. ľď.: +36 (1) 27o 90 86 Fđx! +36 (L) 27o 90 87 E.mail: pÍppeľ&ĺagľtfton.hu
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1. 3 Á Ůűrgi ingetlan érté kěnelł meg,illap{űÍs a :

Az értćketést készítő szakértő az ingatlant kívĺilľól 2015. olĺtóber 12.én megtekintętte. A
szakéľtö az ingatlant a körtllméĺryek figyelembe vételével elvárt sze'mĺevételez*sel
felméľte, így eztaz időpontot tekintiiik az éľtékbecslés érvéĺryes dáfu'mának.

Az ingatlan tulajdoni stáfuszát a2015. október 7-i, nem híteles tulo{donĹlap ańztei alapján

azonosítottuk.

Az ingatlan egyezetett piaci éľtékét a piaci összehasonlító elęmzéssel és a maradvaoyéľték
elv{i módszeľľęl kapott értśk70{'0%-os figyelembe vételével javasoljuk elfogadni.

Az ismerteteŕt módszeľrol és feltétellel a Budapest VIII. ker., Bacsó Béla. utca 17.
szám (34853 hľsz) alatti telekingĺtlan půacĺ értékét kerękítve:

260.000.000 Fú-baĺ'
a!,Đz

' Kettőszázhatvĺnmit|if foľintbłn

hatrározÍuk meg.

A foľgďmi éľték tehemĺeĺrtes ingatlanľa voĺafkozit * Áľe..t nemtaĺtalnaz!

Budapest' 2015. októbeľ 14.

Toľonyĺ Ferenc
Ingatlĺnfoľgaĺmi éľtékbecslő
név iegr.ékszđm : 03 4ilna02

Gľifton Pĺoperry Kft.

ĺffj#-{iifdr-š.3j.ľ#1

4.ąľ

YIII. lęr., Bącsó BéIautcą I7. telek

GRIFTON
Pr.o.p.e'ĺ t.y

A|ka|mĺłott módszerck Piĺci össze hasonlító móđsze r Ilozrm alapt nódszer

.Ĺi,l it.ĺ:...ĺĺ'. iti:ü 3{i%

Piaciértek 249 000 000 Ft 280 000 000 Ft
Eľ,eúetsttniacÍ éľték 258 000 000 řl

H.I l39 Budapest Váci út 95. .ľo!.l +36 (Đ 27a 90 B6 Fłxl +36 (1) 270 90 87 t-maÍ|l orooeľw@!ľlfton.hu
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5. Specidlis feltételczéset kołhźnzdsok

A megállapított éĺték azngatlaĺ forgalomképas, te[ies per., igény- és tehermentes állapotu
tulajdonjogáľa vonatkozit a helyszíni szemlén megismert ĺĺtlapotban.

Az értékelő kijelenti, hogy az éľtéke|és tźttgyźttképező ingatlanhoz semminemii személyes
es anyagĺ éľdekeltsége nem flizódik, az źitalra meghatározott érték semmilyen
összefüggésben nincs a aegbízási díj nagyságával.

Az éľtékelést a készítendő szakvéleménýen ľészletesen felsoľolt, kapott szóbeli és ínísbeli
információk alapján készítetttik el. A Megbíző az ő|taLa szo|gálltatott és az értéketésnél
fe|haszĺźůt adatok hitelességét és vďodiságát szavatoĺja.

ig1 a Megbízó źl|t^| ren.delkezésiinkĺe bocsátott iratot egyéb dokumenarmok
tanulmányorÁsán tulmenően jogi természettĺ vŁsgálatot $ogcím, vagyoqiogok
érvéĺyessége, stb.) nem folytattunk Az ingatlaĺ forgalomképességének jogi eredetĺĺ
koľlátozĺásáról a ĺrlajdoní tapon bejegyzetteken tulmenĺĺen nincs tudomrĺsunŁ de ezért
felelősségetnem vállalunk :

A ľeĺdelkezésÍinkĺe bocsátott ađatok és információt melyeket az éĺteke|és soľáľt
felhaszľtĺĺltunt fudomásunk szęrint helytíllóak és pontosĄ azonban tďies köťiĺ
ellenőľzésÍiket nem volt módunlúan e|végean, erÁrt felelősségÍiĺk e vonatkozásban
koľIátozotĹnak tekintendő. A szakvéleménybez csatolt iľatok és dokumentumok csak az
ingatlan bemutatását szolgátjrák.

Megbízó tudomásul veszi, hogy az ertékelő az értékelést szemľevéte|ezés és a Megbízó
adatszolgiitatÄsai ďapjan készítí' Az esetlegesen fenĺálló, de szemľevételęzéssel nem
észlelhető értékbefolyĺĺsoló fényezőkért az éĺékelő felelősséget nem vá|la| (pI.:
épületszerkezeti, taLajfelszín alatti, stb. problémák).

y'^z i:ngatlanon #.ék-eht. fe!ęíF^én;,ek #+,śkę naglbłĺl fuglalja az éplilet rendelietésszeń
basznźůatźhoz sziĺkséges felszereléset gepészeti berendezések értékét, de nem tafta|mazza
az adatt funkcióhoz kapcsolódó telepített vary mobil eszközök éľtékét.

Az éltéke|és időpontja 2015. október hó' a kiszgazdasźęs' jogi feltételęk és píaci viszonyok
elöľe kellö pontossággal nem prognosztiz,á|hatő vĺíltozásai móđosíthatják, íllefve
érvénýeleníthetik a szakértői vélemény forgalmi értéke vonatkozó megátlapításait, ezéfi,
az éŕrékelés fordulónapját kĺĺvető 6. hónapon tul tČiľténő felhasználás esetén a megadott
ft ék felĺilv izs gá|ata inđokolt.

Az áltahJnk megllatźłrozott érték a fentiekben vő.zolt feltételeken alapul, és a Megbízó által
megielölt célra történő fęlhasaútĺásban érvényes.

H-l l39 Budapest' Váci lit 95. Tel.: +36 (r) 270 90 86 Fax: +36 (Ĺ) 27o 90 87 E.maiľ! Epoeĺy@orifton.hu
//Vľr
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WII. ker., Baaó Béla utcą I7. telek

GRIFTON
Propeľ.ty

MELLEKLETEK

Tulajdoni lap
Térképszelvény

ovezeti előírások
Fényképek

Téľkép
A telek és a kalkulált epítési pĄekt alapadatai

H.l139 Budąest, vácí úÍ 95. Te|.: +36 (1) 27o 9a 86 Fax: +36 (1) z7o 90 87 E-mail: PtĺlpF|.tv@ořifron.hu 4ĺo4



1084 Budapest, Bacsó Béla utea 17. telek Hľsz.:34853

Kornyezet, utca

A vizsgált íngatlan utcafrontja

Jelenlegi bejaľatok a területre

2015. október 12.
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b)
tytrfrEtô eI.
áełIpm ryĺĺscdfÍt m reĺđelÍętmB aľn*aĺen b€ffil a fii ĺŃsńfot tisolgáIň
hlylstg*tĺl kŕgiit đnáHĐ Í#tEÚÉ$É egĘEú
1. t,renĺĘ.ĺtĺsi
2. mffiĹ
3.. iradäĹ
{. ffilg;Ĺlt*äsĹ
5. igll?8Đtási"lilIltłIrźlĘ đĘtöĺlesiésoffiási céltL
ő. ffifoekođtrfoi"
7. ffieyĹfficiáIĘęÉäzĹ8. +ofttÉltŁg. ÍJtÍn EeTIeffi bäüfuekisipffii Eľf,đą motgältrÍĺĺ-

flĺkđú is đfrelpńrĺft m ěvme{i ęJňÍnĺsok ffi&ĺ*wĹ
A lIľĺ-vm jEłÉ qpíhsi fimaeń* HiileÍm nem ÉE*Ífuľfiô:
t. ĺa5'kereĺhđefui lntĺmitr fuáIló ipäÍi' ľďĺÍáľmłsi trlet
2- iF6ÍĹ negľ|meďnndelmi ülĺecíó'ją őnáHĺi'ĺęndeüeÚ&iegnegef ĺaĺtrfoaaÍ€gÉb

ĺęnelÍttffiĘtÍEf'
3. ÍEffi a fiü ĺęntrÍ*t rnsr ffi 6náltô ĺďľsetfui wĘet sm|eĺtđr ľat#fooľáni

bďyisľg
Ą nľľnĺłĺĺlpsh,ĺtü áfuffiá$ MtLĺan \Esr ÍĘí" ĺeĺđďftilési EFĺnľ*nen
A mtÉĘenn*si ttr'tEn lnüätátĐil Erűefien bffit ł ta&odnmiĺmciáľ biánsiMi třIt ůj
ffitet tÉbsÍffie ďflpffdtĐtđfoĘ mÉIygruĺes kiľéĺtlÉ''EÍ - a nero ĺefuás ottti fiIukciok
a qltĺłö wIđ płnoes*4ią frl*Ei4iéÍt iltstälę Ĺ etrlľreE szinlieu
ĺuegrĺrseĺ|hefđ&.

e} + tEÍWitr e|*t őff*ĺlň iáĺmffiárulđk ffitďhttflĹ
f} tł'fuďdet e|bÍJŕffiÉI łte|tcenbęĺülĺpaltoľĺľ csthtertmganäroüm" fuál!đ

mełľeu*Etaą Eflaffi t€ffiti ffiolňházfum rľ*Hľ a pg|mlági rcnđľJGfuÉ
ľnegbaľärnaott tłĺĺotsásffi. bełüti pe*olo.lfimímĘům olđbďđ ry"

s) A@ffiffit
1. ffifuiďfifgt
Ł EEřti fftmÉüs;
Ż t.á.+; .J*ł. ÉEr{'l vl'.1JÍl[:tE.Fl.Eł

4- ft€rti tqgas-
5. gĺhaďoĺáIló &trti ľttö lcg&[iebb 2su2+ vÍłmieÍE*vtfalĺÍhl
fi" Eeĺtisaabeđlepcsň'
T. fu€plęc$ö'
&. ľásztđúutń FłÍoF
blľtuhctö ď.

A !,:E-1,]E-L riE-liltr-l éÉ1!*ŕ öffiaefi* ttÍtifu#n
a}. *.ffilđmim l0ffio-osbeffi*' vłgľkđiĺłasnuáIaŕ ctliífof, áffit t€ÍtiH emtÉna

ginfEĺtreti ffiÍEtó đftttili m Sffs &tÉÍffi.
b) A tđ* miĺ.|eĘ sei4Íe l0łĺ#Ę tľfuffinto & a ő- ęrirrui Éáb&ánłftan ĺ6gzÍEľt

saitrtsĺÍÍÍeÉi ffiItäütĺ trtÉh e!&ttri a 5"süs &GÉ|nt:
1. te a telh m*mnłtĘ nffiĺsi' ffiítl6đ&i Ęnjfuŕken'I ethet:nzfuľą ilktlt

Ęlétiđ Ępileĺ'ĺenđelt*Ése itytlt ctÍnn lnoŕ@
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2. ésba aqrľelnľítilt*taz đnfuuänľat e ailĺjĺilorckrtffiĘ Effl ffiđłńhT!frfl
ffiö.lÉs Íögafi' f,ďytr€frEtrtđfugn:ĺI*t cáljäÍa áłłtrsĺa hĺfĺt a HzteľÍilrtüEu
Ha*rotlĺĺfl csaüalrozó ffilđsainÍŕ täüH l€g*Iáhb Żtg/q'ą.

bítglÉĺ# ÍđđtÉrtęryrncĺą de *z iĘilIe bÉtlíffit ůj ÍffitÉťÉ$i tĐEég kietakíłása
eseťfu au 5'5 ĺaintEÍileÍi ffiffi(ĺ éü#|$ď nnm balĺđHja mł9
A H* ffiiEđ€ü szintje l{lüľ.rigte@ĺłö És a 6- safui ĺäbláffim rĘrfi*tt
saGďłerfrtefi ffió &tr&t u *läbbíakba* Ęhaüĺ@Ít ffiveÍelmcn3pak Íf,tjesítrst
táffi'Ľ ďđÍhctÍ a 6'üc früé|n*
1. ha a tđ* ffiô ĺumłsÍíĺil [tféifüb. 1{l0 m*e lrm és äEzat a hfuuęfkn ťť"fuzfu

äláti gnlogos kłFc$slet &ia|ĺtitĺqra kfü|' ds
f- bła ftlkmaz'Épĺllcf giuÍtgüleffuklcf;atfub 2fiŕr'rab*tuĺális- ďtĺt|fiđésĘ rleffiľ

ĺEĺĺcztmľ smęgmee e||cz|młs fiEkciôjů' és
3. ha höfuszr'i!łt céljáĺa átrđá$a fuEÍül e köaffikfrez kfrnm*leffit matĺabaCI

fii|dsgiÉí teÍEtt* tEgeláffi 20 01ľą m*Ęňň'l a ffi ffiffiĺdtn ÉÍEfut altrfi
gntqgľs ffigtfrtrüíđse €sEfiéil 5Pń'eEÍEpstiffi aleÍt ig' big|ďcilhafu.

a. AakpfiÉmmileaÉsi ctl0&-kEatfrÍfi1đf., ilIEŕIÉ aÍ.üljfoóÍEfuäłffiIiüĺcią pakatoeplts
- 'uegĺnlđsffiáf 

wgr az qgrtb dfmđŕtá# ffiffséEeiŃ trgátlf,l.ł$.ĺt
TďEňtéĺmndnaÉsi srnľĺ6đÉben klt ÍEgąífrili.

e} Az wl|tÍt|Ĺffiĺđtítrti befpđr[Ése - Etogĺĺ*a, vtndÉgtáÉą usfuergł.gctm'
molgiĹlBtĄ ilttnr ÍúeĺmÉuyí frütÍtió létffíĺÉfit ffitľn'- G|ÉÍtgti e lOfitrľot. đe .

t€fcf,gtr]fu * hmlołgatĺ $ft' ÍÍFÍ'#ü ĺgĺľ a|ehíůaló ki a teĺemgil&s te- é* kiilfoatr és
az athm csďlĺfuoąĺ ncłľĺĺ*gdtrtr tÍ'ľüt

Á T':E-liln-5 j6lů ffi öt'Wľtt betpítfue kíalakuft.
Aa ffileĺek ffiłdsainľi hüE$ÍrHś - ttĺwgilfu' tmdÉgläIäs" rĺgmr*g*ľeg'
saolgáltnfás, ĺnĺemmľĺ fi'nkciĄ ilhtttt ee* rcgľm l&mÍtěm esdÉn - đ&heti a
10ÜłÉ.fit đt ł ĘwÉa e tmlohti * ĺľp'Én nrn a|a&íĺffi ti a Eĺemgmłĺs he.
ffiĘilfua đsg ahk csďtalmm tgľĺs*sđt€ÍtH[řfrl.

Á Tn-}m{ jďn ryĺÉsí ĺ'ĺnacnŁ tefuTm Eíe|atłnlÍ
a} ÁE ryřífÍEt fnildgiĺÍi heđFÍtÉ* - tu.emgľłros' ľeuđĘláľĘ usnemstgaľem'

molg:łtĺttásl'!łtľ ĺnpmĺnyĺ fin!ffiią íltthte ĺą*ręgps lŘ€sftfut ffien_etr&htri a
1üľ1c{ą đeł tĺľłmgĺľfu afu|đroti sfoffitfunem e|ĺkíĺta|óki ĺEmgäđe$
t'e đs lliľata ik az alüpz mtlłlioaĺ txlľĺseegífil ŁfEüĹ

b} JŁ fr[đgitr 10{lĘt/e-osü*píHsą vą$ĺhmüamäIet ffsftä áHdoĺfi ftn]lď eseten a
gńnüłeĺüIđi ffiffiÍó đáhtti a 5.5{ľ ffifuE*.
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