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Határozati iav as|at a bizottsáE' számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés

mestársvalását.

Tisĺelt Képvi selő-testület !

I. Tényállás és a döntés tartalmrĺnak részletes ismeľtetése

A Budapest Főváľos VIII. keľtilet Józsęfuáľosi Önkományzat Képviselő{esttiletę a I53l20I4. (YIJI.
f7,) szźmű hattrozatában elfogadta a ,,Megállapodás a Corvin Sétány projękt keretszeľződés közös
megegyezéssel tĺjrténo |ezárásźlľőI,, elnevezésĹĺ megállapodást (a továbbiakban.: Megál|apodás). A
Buáapóst Főváros VIII. kerĺ'ilet Józsefuáľosi onkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a
megvalósításban ľésztvevő FUTI-IREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap (továbbiakban: Befektető)
közösen úgy döntöttek, hogy a területen lévő eryes ingatlanjaikat cseľeszerződések ľévén, három
ütemben itua1at. egymásnak, így mind a Corvin Zrt., mind az Öĺkormányzat megvalósíthatja a

teľületet éľintő fej lesztési.terveit.

A Megállapodás alapján Ingatlan Cseręszęrzodés III. E|oszerződés kerĺilt megkötésre a FUTIJREAL
1. lngatlanbefektetési A'appal. 
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Az ingat|ancsere 3. titemében kerül soľ a Tömő utca l6. szám a|atti társashán önkoľmányzati tulajdonú
albetéteinek és a FUTLIREAL 1. Ingatlanbefektetési Atap érdekeltségébe tartoző Szigony u. 32. szám
alatti iires telek cseréjére.

A Megállapodás éľtelmében amennyiben a kiegészített szakértői vélemény szeľint a Tömő u. 16. szám
alatti társasház albetéteinek összértéke 55.000.000,- Ft - 75.000.000,- Ft közötti sávban kenil
meghatározásra, akkor az értékkülönbözet megfizetése mellett kötik meg a felek a csereszeÍZődést.
Amennyibenazuj értéka fenti sávon kívül esik, úgy felek a Megállapodás 3.16. pontja szerinti eljárást
(T16eljáľás)a|ka|mazzźlkazalrźhbiakszerint:

- a7, onkormányzat a tu|ajdonźń képező Tömó utoa 16. szrím alatti önkormányzati tulajdorrú
albetétekľe elővásárlási jogot alapít a Befektető által kijelölt cég javára (ez az előszerződés
a|áír ásźx a| e gy i dej ű l eg m egtörtént),

- az önkormányzati lakásokat és helyiségeket az Örlkormźnyzat' 2O|5. decęmber 31-ig kiiiríti (a
kiĹirítésre 2015. július hónapig sor kertilt),

- az onkormányzat a tulajdonźúképezó,kiĺirített Tömő utca l6. szźtm a|attiépĺ'iletben elhelyezkedő
albetétek együttesen történő éľtékesítéséľe nyilvános pźt|yźr'atot ír ki a vonatkozó jogszabáiyokban
előíľtak szerint, a kiegészített éľtékbecslésben megh atźrozottforgalmi érték figyelembevéteiével,

- síkertelen pźiyázat esetén, apźůyázatotmindaddig ismétli, amigazértékesítés sikerrel jiár'

- amennyiben a Befektető a Tĺimő u. 16. szám alatti társashź.z łjnkormźnvzati tulajdonú albetéteit a
nyilvános éľtékesítés soľán megvásárolja, a Felek az a|betétekre vonatkozó adásvételi szerződéssel
egyidejrĺleg adásvételi szeľződést kötnek a Befektető tulajdon źtban|évő,Szigony utca3}' szátm a|atti
telekrę az irányadó értékbecslésben meghatározott vételaron'

2015. janrľár 6-án készült igazságügyi szakéľtői vélemény az albetétekösszértékét |o7 '767.o0O,- Ft-ban
á|Iapította meg, ezért a T16 eljarás Megállapodtsban rogzitett a|ka|mazási feltételei teljesültek. Erre
tekintettel a Képviselő-testiilet - a felülvizsgált értékbecslés a|apjźn, amely 184.600.000,- Ft-ban
á|IapitoÍta meg az összértéket _ a I94/2O15' (x. 17.) számu határozatának 2. pontjában úgy döntött,
hogy

,,elfogadja ahatźrozat mellékletét képező, a Budapest VIil., Tömő u. 16. szźtm a|atti,36259/0/NI,
36259/01N4,36259101N5,36259/01N7,36259/OtNrO,36259/0/N1r,36259/O/N12,36259/0tN13:,
3625910/N18, 36259/0/Nr9, 36259/0lNzO, 3625glotN23, 36259/0/N24, 36259/0lN26,
3625910lN27, 36259/0/N28, 36259/0lN29, 3625910lN3O, 3625910/N3I, 3625glo/N32 |tsz.-Íl
lakások és nem lakás céljara szo|gá|ő helyiségek együttes elidegenítésére vonatkozó pźiyázatifelhívást
az a|ábbi feltételekkel :

a.) a minimális vételár: 184.600.000,- Ft,

b.) a pá|yázat birá|ati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételar,

c.) a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekľe csak együttesen tehető éľvényes ajźn|at.',

Apályázat2015. szeptember 28-tól 2015. október 19.napjáig került kifiiggesztésľe, továbbá megje1ent
a Józsefoáros című he|yi lapban, az onkormányzat inteľnetęs honlapján ésá www.kisfalu.hu hoĺrlapon,
továbbá az ingat|an.com hirdetési felületen.

A páiyźaati hatĺáľidőn belül a dokumentációt senki nem vásárolta meg, igy ajźnlat benyujtására sem
kerĺilt sor.

Az onkormáĺyzat a Corvin Sétány Program kapcsán a helyiség folyamatos pźúyáztatását vállalta
mindaddig, amig a pźůyázat eredményes nem lesz.

AztĄabb pá'|yźnat kiínásáról a Képviselő-testület 20Í6. februźr 4-i ülésén hozott döntést a2612016. (r.
04.)szźuműhatźtrozatábaĺaza|ábbiakszerint:

,,elfogadja ahatározat mellékletét képezo, a Budapest VIII., Tömő u. 16. szám a|atti,3625gl0ly|,
3625910/N4, 36259/0/N5, 3625910/N7, 36f59/OtNlO, 36259/OtNr1, 36259/0lN12, 36259/0/N13,
36259/0/NÍ8, 36259/0/NI9, 36259/0lN2O, 36259/0/N23, 36259/0/N24, 36259/0/N26,
36259/0/N27, 36259/0/N28, 36259/O/N29, 3625ą/O/N3O, 3625glO/N3I, 362śg/O/N32 hrsz.-u
lakások és nem |akás cétjára szo|gáIő helyiségek együttes elidegenítésére vonaiko ző páiyázatifelhívást
az a|ábbi feltételekkel :

a) a minimális vételár: 184.600.000.- Ft. 7i
ťi..,,
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b) a pá|y źnat bir źiati szemp ontj a : a legmagas abb megaj ánlo tt v éte!áĺ,

c) a lakások és nem lakás céljáľa szolgáló helyiségekre csak együffesen tehető érvényes aján|at,,'

A pá|yázat 2016. februźÍ 9-tő| 2016. februźr 29. napjáig került kifiiggesaésre, továbbá megjelent a
Józsefiláros címĺĺ helyi lapban, az onkormányzat internetes honlapjĺán és a www.kisfalu.hu hôilapon,
továbbá az ingat|an.com hiĺdetési felületen.

A páůyźaati határidőn belül a dokumentációt ery jelentkező vásárolta meg. Ajánlati biĺosíték nem
érkezett a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.baĺlkszám|źĄźra. Apá|yázatifěhívásra ajánlatot nem
nyujtott be senki.

Az onkormányzat tulajdonában ti|ő ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átnlházására
vonatkozó veľsenyeztetési szabályairól szóló 47/2o|5. (II. 19.) sńmű Képviselő-těstiileti hatźrozat (a
továbbiakban: Versenyeztetési Szabá|yzat) a|apján a döntéshozónak |eńetősége volt csökkenteni a
minimális vételaľ ĺisszegét akár 50o/o-ka1. A piaci viszonyokat vizsgtt|va ęzt a mértéket nem taľtottuk
a|áÍźtmasztottnak, mivel ahivatkozotthatźrozat alapján ettől eltérő mértékű véte|źr megá1lapítása is
lehetséges, ezért javasoltuk a minimális vételarat a hatfuozatban megfoga|mazotthoz tep".i kisebb
méĺékben csölĺJ<enteni. Tekintettel az ingat|anpiaci trendekre, a minimális vételár mepýatirozásánźl,| a
vonatkozó rendeletben első ízben megýatározott csökkentési mérték (25%) felével, azaz csupán12,5 yo
alapul vételével láttuk indokoltnak a csölĺkentést. Ezek ą|apjźn a minimális vételár 
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184.600.000,-Ft 87,s%o-a, azaz 161'525.ooo,- Ft (a vételáratÁFA nem terheli) volt.

Ennek megfelelően a Képviselő{estület 7212016. GV' 07) sz. hattrozatában megállapította a péiyázat
eredménýelenségét, és újabb pźůyázat kiíľásáról dĺintött az a|źhbiakszerint:

,,elfogadja ahatározat mellékletét képező, a Budapest VIII., Tömő u. l6. szám alatti,36259ĺ0lNI,
36259101N4, 36259/0/N5, 36259/0/N7, 36259/OtNtO, 3625gto/N11, 3625gt\/Ntz,
36259/0l&13, 36259101N18, 36259t0/N19, 36259/O/N20, 3625glotN23,
36259/01N2436259/01N26, 36259/0/N27, 36259/0lN28, 36259/0lN29, 3625gt)lN3o,
36259/0/N3I, 36259l0/N32 hrsz.-tl lakások és nem lakás céljara szolgáló helyiségek együtteś
elidegenítésére vonatko ző pá|yázati felhívást az a|ábbi feltételekkel :

a) a minimális vételár: l61.525.000,- Ft,

b) apáůyázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott Vételar,

c) a |akásokľa és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre csak együttesen tehető érvényes aján|at,,,

A pźiyázati felhívás 2016' ápn|is 9. és május 3. napja közĺitt vott kifiiggesztve a Józsefuárosi
Polgármesteri Hivatal Szociális Iľodájának hiľdetőtábláj án, a lőzsefvárosi GazááIkodási Kózpont Zrt.
ügyfe|fogadási helyiségeiben, megjelent a Józsefuáros címrĺ helyi lapban, Józsefuáľos hôn|apján,
valamint a wwwjgk.hu honlapon, továbbá az ingatIan.com hirdetési felüieten.

Az ajáĺ|ati biztosíték beérkezésének hataridej e 20|6. május 2. (hétťo), f4 őravo|t.

A pá|yázati dokumentációt egy jelentkező vásárolta meg hatáľidőben' Ajánlati biztosíték20|6.04,29.
napján _ határidőben - a pá|yźzati dokumentációt megvásárló ľészéľől érkezett a Józsefuárosi
Gazdá|kodási Központ ZrI.bankszźlmlájfua' Apá|yźnatifelhívásra ajánlatot nem nyújtott be senki.
E|őzőek a|apján javasoljuk, hogy a tisztelt Képviselőtesttilet a lefolytatott eljáľást nyilvánítsa
érvényesnek és eredménýelennek.

A Corvin Sétrány Projekt megvalósítása.során vállalt k<jtelezettségek te1jesítése érdekében újabb
pźiytzatkŕizzétete|e szĹikséges, mivel az onkoľmányzataztvźi|a|ta,-hogy äzngat|anpźiyázatitján
töľténő elidegenítésére mindaddig kísérletet tesz, amig az nem lesz eredményes'

Az űjabb pźiyźnat kiírása során az onkormányzatnak két lehetősége van a minimális vételár
megá||apítása tárgyában :

- új értélĺne gá||apitő szakvéleméný készittet v agy

- a Versenyeztetési Szabá|yzat74.pontjźhanfoglaltaknak megfelelően határozzameg'
Mivel a Versenyeztetési Szabályzathívatkozott ponda a|apjźna d<jntéshozónak lehetősége van avételár
megźi|apitźtsára, a fentiek figyelembevételével az űjabb pźiyázatí |<llrás az e|ozo pá|yäzati felhívás
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minimális vételártwal- megegyező értéken indokolt, tekintettel arra, hogy a korábbi kiíráshoz képest a
jelenlegi vételáron is tapasztalható piaci érdeklődés.

Fentieknek megfelelően aztljabb pźiyázati felhívást az a|źbbi feltételekkel javasoljuk kozzétennĺ:

A páiyźzat cé|ja: a Budapest VIII., Tömő u' 16. szám a|atti, 36259 hrsz.-ú társasházban ta|áihatő 20 db'
36259/0/NI, /3-5, /7,lI0-I3, 118-20,f3, l24, /26-32 hrsz.-ú lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek együttes elidegenítése.

A p á|y ázat mininłáli s v éte|étr a: 1 6 1 . 5 2 5 . 00 0, - Ft.

A páiyázat bká|ati szempontja: a lep1nagasabb vételrár.

Az érvéĺyes pá|yézatra vonatkozó kikĺjtés: az ingat|anokľa csak együttesen tehető érvényes aján|at.

II. A beterjesztés indoka

A pźůyázat kiírásával kapcsolatos döntés meghozata|źra a Képviselő{estiilet jogosult tekintettel arra,
hogy az ingatlan éľtéke meghaladja a 100 millió Ft-ot.

m. A döntés célja, pénziigyi hatása

A döntésse| az Oltkormźnyzat a Corvin Sétány Program megvalósítása során kitűzött és vállalt
kötelezettségeit telj esíti.

Az onkormányzat szźtmźrapozitiv hatás a lakások és helyiségek elidegenítése esetén lesz, amerľryiben
a pźiyázatra érkezik ajźln|at, és az e|járás lezárása érvényes és eredményes lesz. A 2016. évi
költségvetésben az ingatlan érétkesítésbő]l I07.767 e Ft bevétel lett tervezve.

A döntés megýtozata|a fedezetet nem igényel.

rV. Jogszabályi köľnyezet

Az onkormányzatvagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaról szóló 66/2012. (x;g.
13.) önkormányzati ľendelet 16. $ aa) pontja a|apján, a Képviselő-testület a tulajdonosi joggyakorló a
100 millió Ft feletti éľtékű vagyon tulajdonjogának és éľtékhatártól fiiggetlenül az onĹórmányzat
töľzsvagyonába tartoző _ elidegeníthető - Vagyon tulajdor{ogának átrvházźlsával kapcsolatos döntés
meghozata|źtnźi.

A versenyeztetési eljárás lebonyolításának részletes szabályaira az onkormányzat tulajdonában álló
ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának áiruházásźra vonatkozó versenyeztetési szabályairól
sző|ő 47 /20 12. (I. 1 9. ) számú Képviselő-testtileti határ ozat irányadó.

A Versenyeztetési SzabéĺIyzat 11. ponda éĺelmében: A nyilvános versenyeztetési eljarás kiírását közzé
kell terľri:
a) a Polgármesteľi Hivatal hirdetőtáb|źtjźn,
b) a Lebonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben,
c) a Józsefuáros című lapban,
d) az Onkormányzat és alebonyolító intemetes honlapján,
e) az onkormányzat és a Lebonyolító rendelkezésére á1ló egyéb internetes hiľdetési portálokon,
Đ az a) - e) pontban foglaltaktól túlmenően a Kiíľó döntése szerinti más helyen illetve módon.

A Versenyeztetési Szabá|yzat 12. pontja szerint a hiľdetmények kifiiggesztésének időtartama, valamint
a megjelentetés és azajźnl'atokbenyrijtásának határideje közĺitt legalább 15 munkanapnak kell eltelni.

A Versenyeztetési Szabá|yzat l 3. pontja szeľint a hirdetmény ękkozzełtételének ktiltsége nem haladhatja
meg a vagyontárgy forgalmi értékének az I %o-źt. A Kiíľó döntése a|apjźn ettőI el lehet térni.

A Versenyeztetési Szabályzat74.pontja a|apjána minimális véte|źrat,ha a Kiíró másként nem dönta) első ízben azingat|anéľtékbecslésében megállapított forgalmi éľték 100 oÁ-aképezi,
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b) másođik pályénat esetébenazingat|anértékbecslésében megállapított foľgalmi érték75 %o-aképezi,
ha az első árverés azért vo|t sikeľtelen, mert az árverés megkezdését megelőzően senki nem
regisztrźit,

c) haľmadik árveréstől az ingat|an éľtékbecslésben megállapított foľgalmi érték 50%o-a képezi, ha a
második árverés azért volt sikerte|en, mert az árveľés megkezdését megelőzően senki nem
regisztrźit.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Képviselő-testĺilet, hogy a pźl|yázatta|kapcsolatos döntését meghozni
szíveskedjenek.

Hatőrozatljavaslat

A Képviselő-testiilet úgy d<int' hogy

1.)a Budapest VI[. kerület, Tömő u. 16. szám a|atti,36259l0lN1,3625910/A14,3625gl0/N5,
36259/0/N7, 36259/0/Nr}, 36259/0/NrL, 36259/0/N12, 36259/0/Nr3, 36259/0tNr8,
362519/0lN19, 3625910/N20, 36259/01N23, 3625910tN2436259/OtN26, 3625glotN27,
36259/0/N28, 3625910/N29, 36259/0lN30, 36259/0/N31, 3625910/N32lvsz.-tllakások és nem
lakás céljára szolgá'Iő helyiségek elidegenítésére kiírt pá|yázatot érvényesnek és eredménýelernek
nyilvánída.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Hatáľidő: 201 6. június 2.

2.) hozzájtlru| a Budapest VIII. kerület, Tömő u. |6. szám a|atti, 3625gl0/NI, 3625g/0lN4'
36259101N5, 3625910/N7, 3625910lNtO, 36259/0/Ntr, 36259/0lNrz, 3625gt)lNr3,
3625910/N18, 36259/0/N19, 36259/0/N20, 36259/OtN23, 3625910lN243625gl\tNzd,
36259/01N27, 36259/01N28,36259/0/N29,36259/0/N30, 3625910lN3l, 36259/0lN32 tusz.-u
lakások és nem lakás céljára szo|gát|ó helyiségek nyilvános, egyfordulós pźúyźu,at útján töľténő
együttes elidegenítéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatója
Határidó: 20 1 6. június 2.

3.) elfogadja a hatźrozat mellékletét képező, a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 16. szźtm a|atti,
36259/0/Nr, 3625910/N4, 36f59l\tN5, 36259/OtN7, 36259/0/N10, 36259/0/Nrr,
36259/0/N12, 3625910/N13, 36259/OtN18, 36259tolNrg, 36259/0lNzO, 36259tO/N23i,
36259/01N243625910/N26, 36259101N27, 36259/0/N28, 36259/OtNzg, 3625gt)lN3O;,
36259/0/N3|, 36259/0/N32 hĺsz.-tllakások és nem lakás céljĺára szoIgźúó helyiségek egytitteś
elidegenítésére vonatko ző pá|yázati felhívást az a|ábbi feltételekkel :

a) a minimális vételiár: 161.525.00o,- Ft,

b) a pál.y ázat bír álati szemp ontj a : a legmagasabb me gaj ánlot t v éteIár,

c) a lakásokľa és nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségeke csak együttesęn tehető érvényes aján|at.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zľt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. június 2.

4.) pźiyázati felhívást teszkozzé a Képviselő-testület 47/2o|5. (II. 19.) száműhatźrozatábanfoglaltak
szeńnt.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagĺongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 2.



5.) felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodási K<izpoĺtZĺt.-t a versenyeztetési eljĺárás lebonyolítására és a
páIyźzat eredményére vonatkozó javaslat Képviselő-testĹilet elé töľténő beterjesztésére jőváhagyás
végett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végm szervezeti egység: Józsefuiárosi GazdálkodásiKöryofiZrt.
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjének javaslata aközzététe|
módjára: a honlapon.

Budapest, 2016. május 23.

ígazgatőság elnöke

Töľvényességi ellenőrzés:

a|jegyző 
20i6 ľ.,iÁ ĺ 2 3

Melléklet: pźiyázati dokumentáció
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Pźůyázati felhívás

A Budapest Főváľos VIII. kerület Jőzsęfvźrosi onkormáĺyzat Képviselő-testületénęk ......
számű hattnozata a\apjáĺ nyilvános egyfordulós pá|yázatot hirdet a tulajdonát képezo
Budapest VIII. keľü|et,36259l0lN1,36259l0lN4,36259l0lN5,36259l0lN7,36259/0lAl10,
36259t0tNrt, 36259t01N12, 36259t01N13, 3625910/Nr&, 36259101Nr9, 36259101N20,
3625910/At23, 36259t0tN24, 36259t0/N26, 36259101N27, 36259101N28, 36259101N29,
36259/0lN30, 36259l0lV31, 36259l0lV32 hrsz.-il lakások és nem lakás céljára szo|gá|ő

helýségek kízźrő|ag egyĹittes elidegenítésére.

1. A p ályázatĺ felhívá s közzététele

A páIyáľlati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal
hirdetotábl ájtn, a Lebonyolító ügyfélfog adásra szo|gá,Iő helyiségében, a Józsefuáros című helyi
lapban, az onkoľmtnyzat és a Lebonyolító honlapján, továbbá az onkormtnyzat és a
Lebonyolítő számára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló
internetes hirdetési portálokon teszi közzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélktil
visszavonni, és eľľől kĺjteles hiľdetményt kifüggeszteni. A veľsenyeztetési eljáľás visszavonása
esetén _ amennyiben a dokumentációt az ajánlattevó ellenéľték fejében kapta meg _ a Kiíró
köteles az e||enértéket visszafizetni. A péiyźv;ati dokumentáció ellenéľtékét a Kiíró ezen kívül
semmilyen más esetben nem fizeti vissza.

2. Apáůyálzati kiíľás adatai

A'pá.tyánat kiíľója: Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuĺíľosl
onkormán yzat (1082 Buđapest, B aross u' 63 -

67.\

Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
(1082 Budapest, Baľoss a.63-67.)

nýlváno s, egyforduló s páIyázat

tulaj donj o g átr,,:ŕ'Lźĺzás (elidegenítés)

ľendelkezésľe 50.000.- Ft + AFA

A p á'Jy ázat leb onyolĺtój a :

A'pá.tyázat jellege:

Apályázzt célja:

A' p.źiyázati dokumentácĺó
bocsátása:

161.525.000,- Ft

16.152.500,- Ft. Az ajźn|ati biztosíték
beÍi zetése csak m agyar foľintban telj e síthető'
éľtékpapírral, gar anciaszerző dé s s e l,
zźlLo glár ggyal nem helyette síthetÓ.

Äzajńn|atibiztosítékbefizetésénekmódja, átutalás a Józsefuárosi Gazdálkodási
szám|aszámz Központ Zrt. K&H Banknál vezętett

10403387-00028859-00000006 szźlmtl
számlájára

Az ajánlati biztosíték befizetés 2016. augusztus 1. (hétfő) 24 fua. Az ajänlati
beérkezésének hatáľideje: biztosítéknak a megjelölt határidőig a

bankszáml ára mes. kell érkeznie.

Az ingatlanok minimálĺs vételáľa:

Az ajánllati biztosíték összege:

Az aján|atok leadásának határidej e :

A pźůyáuaítal kapcsolatban további
infoľmáció kéľhető:

2016. augusztus 2. (kedd) 10:00 óra

Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
Elidegenítési hodáján



A pźiyźnattal éľintett ingatlanok
megtekinthetők:

Äz aján|atok bontásának ĺdőpontj a :

Az ajánlatok bontásának helye:

A pź.Jyá.zat eľedményét megállapító
szervezet:

A páiyánat elbírálásának hatáľĺdeje, és a
váľható eredményhiľdetés :

A p áiy ánati elj árás nyelve :

Tę1.: 06-1-333-67811122 vagy I23 mellék,
06-r-216-696r

2016.június 15. (szerda) és2016,július 29.
(péntek) kozott előzetes időpont egyeztetés
alapján. Időpont egyeztetése .a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. onkormányzati
Házkezeló Irodáján lehetséges (1084
Budapest' Tavaszmező u. 2., tel.: 06-1-210-
,4928,06-1-210-4929)

2016. augusztus 2. (kedd) 10:30óra

Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt..
1083 Budapest, oľ u. 8. floldszinti tárgyaló.
Az ajánlattęvők a páIyázatok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi
o nkorm ány zat Képv ise l ő -testtil ete

2016. szeptembeľ 30.

magyar

3. A pályázatta| éľĺntett ingatlanok:

ApáIyazattal érintett lakások és nem lakás céljáľa szo|gáIő helýségek kiürítése meglortént, az

ingatlanokľa vonatkozóan nincs érvényes béľleti, vagy haszná|ati szerződés, azok üľesen

kerülnek elidegenítésre, és a leendő tulajdonos részérę bitokbaadásra.

Az elidegenítést ĺ.pa. nem terheli, mivel a lakások és helýségek elidegenitésérę az

onkormányzat az AFA körbe nem jelentkezęttbe.

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- a nęmzeti vagyonrő| sző|ő 20I|. CXCVI torvény 14. $ (2) bekezđésę alapjáĺ a Magyar
Államot minden elővásárlási jog jogosultat mege|oző elővásárlási jog illeti meg. Az
elővásárlási jog gyakor|ásźra aMagyat Allam tészétę fennálló hatáľidő az e|ővásárlási jog
gyakorlásara felhívó értesítés postára ađźsźnaknapjátő| szźtmított 35 nap.

- azegyes állami tulajdonban lévő vagyontáľgyak önkormányzatoktulajdon-ba adásáról szóló
1991. évi Xxxm. tĺr' 39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnak
elővásárlási joga van.

- a tulajdonos onkormźnyzat a Corvin Zrt. javára szerzőđésęn alapuló ęlővásárlási jogot

a|apított,amelyazingat|arl-nýlvántaľtásbanbejegyzésrekerült.

Eladó az ingat|anokat a fent megjelcjlt elovásárlási jog jogosultak elővásárlási jogról lemondó
nyilatkozatánakkézhezvéte|étő|, és a teljes vételár beérkezésétől számított 5 napon belül adja
vevő birtokába. Amennyiben az e|ővtsttrlásľa jogosultak bármelyike élni kíván elővásárlási
jogźtva|,így az adásvételi szerzodés elővásárlásľa jogosult és eladó közöttjön |étre.Ez esetben

abeťlzetett aján|ati biztosítékot eladó a ný|atkozat kézhezvételétől szźlmitott 15 napon belül
visszautalja a vevő részérę. A befizetett összeg után eladó kamatot és bármely jogcímen

igényelt költséget nem fizet.

/
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4. A'páiyálzat célja, taľtalma

Az elidegenítésre kęrülő lakások és nęm lakás céljára szo|gźiő helyiségek a Budapest Főváľos
VIII. kertilet Jőzsęfvárosi onkoľmźnyzat kizárólagos tulajdonát képezlk, elidęgenítésükľe a
nemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény, a Budapest Józsefuárosi onkormźlĺyzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66120112' (XII. 13.)

önkormányzati rcndelet, valamint a Képviselő-testtilet 47l20I5. (II. 19.) szźtm,í hatérozata
(Veľsenyeztetési Szab źiyzat) vonatkozik.

Kiíró lehetovéteszi, hogy a vevő a vétęIźLÍat

- egyösszegben, készpéĺzbe\ vagy

- banki hitel felhasznáIásáva| fizesse meg.

A nyeľtes pźůyáző kĺiteles a páIyázat e|bírá,|ásáről szóló éľtesítés kézhęzvételét követo 15

munkanapon belül adásvételi szerződést kötni.

Vevő avéte|tr

- egyösszegben történő megÍizetése esetén _ az ajttn|ati biztosíték összegével csökkentętt _

vétęIźĺratlegkésőbb az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg eladónak megfizeti,

- banki hitel felhasználása esetén, az adásvételi szerzodés fiiggőben taľtással keľül
megkĺitésre. A foglaló összegével csökkentett vételár kiegyenlítésére vęvőnek 90 nap ál1
rendelkęzésére. Az eladó a tulajdonjog bejegyzésére vonatkoző hozzájźmlását a teljes
vételáľ beérkezését követő 5 munkanapon belül adja ki vevő részére.

Äz ingat|anbirtokbaadásának időpontj a: az ę|ővásźĺrlási j og gyakorlására vonatkoz ő nyi|atkozat
kézhęzvételétol, és a teljes vételár beérkezését követő 5 munkänap.

Az adásv éte|i szer ző dé s me gköté sével kapc solatban felmęriilő kĺiltsé gek :

- 7.670,- Ftiszemély ĺÜn elerasi d!j,

- 5.500,- Ft + ÁFA eljárási díj,

- 6.600,- Ftlingatlan/igylet ťoldhivatali eljárási illeték.

A Kiíró felhívja apá|yázokfigyelmét, hogy a vétęIáratÁFA nem terheli.

A Kiíľó kiköti továbbá' hogy

a) a nyeľtes ajánlattevő visszalépése eseténjogosult a veľsenyeztetési eljáľás soľon következő
he|y ezettj év eI szer ző dé st kötni,

b) jogosult aľra, hogy a versenyeztetési eljárást eľedménýelennek nýlvánítsa,

c) szükség esetén aZ aján|attevótő| az ajźn|at lényegét nem érintő technikai-formai
kérdésekben íľásban felvilágosítást kérhet annak előľebocsátásávaI, hogy az ajźlnlattevő

ezzel kapcsolatos íľásbeli vá|asza semmilyen formában nem eľedményezheti a
veľsenyeztetési eljárásban tett ajánlatélbanmegfogalmazottfe|tételek olyan megvá|toztsát,
amely az értéke|és során abeérkezętt aján|atok sorľenđjét módosítaná.

d) a Ptk 6:74. $ (2) bekezđése alapján, a pá|yźnati felhívásban foglaltaknak megfelelő,
legkedvezőbb aján\attevővel szemben is fenntaľtja a jogatana,hogy ne kĺjssĺjn szęrzođést.

Az ajáĺ|aÍtevő tudomásulveszi és elfogadja, hogy a Kiíľó

a) az aján|attételi hatáľidőt indokolt ęsetben egy alkalommal meghosszabbíthatj a, amit - az

indok megjelölésével - a Kiíľás k<jzlésével megegyező helyeken' az eredeti benýjtási
határiđő|ejárta előtt tegalább 5 nappalköteles hirdetményben megjelentetni;

,?



b)

c)

d)

ę)

Đ

jogosult az ajtnIattételi felhívás źĺt az ajźn|attételi hatáľidő előtt visszavonni, de erről a kiírás
közlésévęl megegyezo módon az ajánIattéte|i határido |ejttrta előtt kötelęs hirdetményt
megjelentetni,

a péiyazatí biztosítékot a kiíľás visszavonása, az eIjárás eľedménýelenségének
megá||apítása esetén, 1l|etve _ az aj ánlatok ę|birá|ásźlt követően _ a nem nyeľtes aj ánlattevők

részére 15 munkanapon belül visszafizeti,

az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszaťĺzetési hatáľidőt

elmulasztja,

a nyertes aján|attevó esetében a beťĺzetett biztosítékot az ajánlattevő által fizetenđo
v étel árb a b eszélmítj a,

nem fizeti vissza a nyertes által teljesített biĺosítékot, ha a szerződés megkötése a

nyertesnek felróható vagy érdekköľében felmertilt okbólhiúsulmeg. A vevőnek felróható

ok az is, ha avďelátaÍ' banki hitel felhaszná|ásával kívánja kiegyenlíteni, đe a banki hitelt
határidőben nem kapja meg' vagy az aťlzetési határidő napjának 24 őráignem érkezik meg

eladó bankszźmlájára.

5. Az ajánlat benyűjtásának előfeltételei

Az aján|at benyújtásának elengedhetętlen feltétele az aján|ati biztosíték határidőig tĺjrténő

befizetése.

A Kiíró az ajánlati biztosítékot a pźiyázatí felhívás visszavonása, aZ eljarás

eredménýelenségének megá|Iapitása esetén, illetve - az ajźn|atok elbírálását követően - a nem

nyertes ajánlattevők részéľe ktjteles 15 munkanapon belül visszafizetni.

A péiyázaton való részvéte| további előfeltétele, hogy az aján|altevő megismerje a pźiyázat

tźrgyát, az ajáĺIattétel feltételeit - vagýs a pá|ytnatí dokumentációt _ és azt magáta ĺézve
kcitelezonek tekintse.

A nemzeti vagyonľól sző|ő 20|1. évi CXCV. töľvény 11. $ (10) bekezdése alapjáĺ, a
ptiyázaton csak átláthatő szervęzet vehet részt.

Az ajánlatbenyújtási határido leteltét kövętően ajénlatot a Kiíró nem vesz át.

6. A pályázaton tiiľténő részvétel feltételei

Az aján|attevő részt vehet apá|yázaton amennyiben:

a) az ajánLatibiztosíték ĺlsszeget határidőben megťlzeti, és az beérkęzik a Kiíró által megjel<ilt

bankszám|ára,

b) az aj án|atok leađásának hatttť,dej éig az ajáĺIatät benýj tj a.

7. Az ajánlat tartalmĺ követelményei

Az aján|attevőnek:

a) az aján|atban kĺizölnie kell a nevét/cégnevét, lakcímétlszék,helyét, adőszámátladőazonositő
je|ét, cég esetében cégegyzékszámát, képviselójének nevét és elérhetőségét,

bankszámlaszźtmái', az elektronikus levelezési cimét, ha ilyerurel ręndelkezik.

b) az aján|athoz csatolni kel| az ajánIatibiztosíték beÍizetéséľől szóló visszavonhatat|an banki
átutalást v agy abankszám]a kivonatot.

c) az Ąáĺ|atban nýlatkoznia ke|| arľól, hogy vállalja a Pá|yazati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leírt szerződéskötési és egyéb feltételęket ) "
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d) az ajánlatban nyilatkoznia kęll arľól' hogy rá vonatkozőan a 2015. évi CXLil. törvény 62. $

és 63. $-ban foglalt kizárő körülmények nem állnak fenn.

e) az ajánlatban nýlatkozniake|| arról, hogy adó és adók módjáľa behajthatő koztartozása
nincs. E nýlatkozat meI|é kell csatolnia a NAV igazo|źsát arról, hogy nem á1l fenn
koztartozása.

Đ az ajźnlatban nýlatkoznia kęll arról, hogy Kiíróval szemben bérlęti đíj 1ľlrtozása nincs,
tovźhbá a Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az ajánlatźlhoz csatolni kęll a társaság 30 napnál nem ľégebbi hiteles cégkivonatźt és a
társaság képviseletére jogosultak alttírási címpé|dáĺyának eredeti péIdányát vagy hiteles
másolatát.

h) az aján|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve
felszámolási elj áľás nincs folyam atb an.

Đ az ajánlatban nýlatkoznia kell arról, hogy a ĺemzęti vagyonról szőIő 2011. évi CXCVI.
törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint át|áthatő szeĺĺezetĺek minősül.

Az ajánlattevőnek a páIyázati eljárás során benffitott ajźnlattú, továbbá aZ ajtnlat
mellékletęként benyújtott valamennyi nyilatkozattú cégszertĺ aláíľással kell ellátnia. Cégszertĺ
a|źlirás során a cég képviseletéľe jogosult szeméIylszemé|yek a taľsaságkézze|, vagy géppel íľt,
előnyomott, vagy nyomtatott cégneve a|ćĺ nęvétlnevüket onáI\őan/egyiittesen irja/irják a|á a
hitelescéga|źńrásinyi|atkozatuknakmegfelelően.

A Lebonyolító aján|ott, téľtivevényes levélben, határido kitűzésével fe|szőIíthatja az
ajén|attevőt az ajźnlattal kapcsolatos formai vagy taľtalmi hiányosságok pótlására, amennyiben
a szĹikséges nyilatkozatokat, igazo|ásokatnem megfelelően, illetve nem teljes kĺjnĺen csatolta.

Amennyiben az ajánlattevő a felhívás kézhezvételét követőęn az abban megjelölt hatźľidőre a
hiányt nem' vagy nem teljes kĺinĺen pótolja, ugy Ąźtn|ata a hiánypótlási határidő elteltének
napjátkövętő naptól érvénýelennek minőstil, és apá|yázattovábbi részében nem vehet részt.

A Lebonyo|itő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelolt hiányokról, a hiánypótlási
határidőről egyidejtileg, közvetlenül, íľásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevőt.

A hiánypótlás nem terjedhet kí az aján|at módosításara.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajánlattevo ajánlata éľvénytelennek
minősül, amennyiben

a) az ajźn|atibiztosíték <isszege apá|yázatikiírás 2. pontjaban meghatáľozotthatźnidőn beltil
nem keľĹil jővźirźsra a Kiíró bankszámlźĄán,

b) nem jel<il meg vételarat.

Amennyiben ajánlattevő nem jelöli meg avéte|ár megfizetésének módját, Kiíľó úgy veszi, hogy
azt az adásvételi szerzó dés me gköté séi g e gy ö ssze gben ťĺzeti me g.

8. Az ajánlat foľmaĺ kłivetelményeĺ

Az ajźn|attevőnek aján|atźú egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, felttintetve
az adott példányon az ,,Eređeti ajtĺn|at,, és ,'Másolati aján|at" megjelölést, melyeket kĺilön -

kiilon séľtetlen. lezárt borítékban kell ben}rújtania. A példanyok közotti eltérés esetén az eredeti
példány érvényes.

Az ajćn|at első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kit<ĺltĺĺtt ,,Jelentkezési lapot'', a második
oldalon a kitöltött ,,Aján|ati összesítőt'', külĺjnös tekintettel a megajánlott vételáľ és megf,lzetési

móđjának megjelölésére. Ezt követően kell elhelyezni az ajźlnIati felhívás mellékletét képező
éľtelemszerűen kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban részletezett valamennyi
dokumęntum ot. Az ajánIattevőnek közölnie kell a benffitó nevét, lakcímét (székhelyét), ahová

a bankszámlaszćtmot és a bankszáĺria ,,'
,, 
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kedvezményezettjének nevét illetve más azonosítóját, ahova az ajánlati biztosíték (báĺatpénz)
vis szautalását kéń, amennýb en nem nyertese a páIy ázatnak'

Az ajánlat és az iisszes melléklet minden oldalát _ ĺisszefiĺzve, aZ oldalak számának
dokumentálásával _ folyamatos szdmozdssal kell ellátni.

Az iľatokat magyaÍ nyelven, |ezźtrt, sértetlen boľítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benffitani. A borítékľakizáltő|agapáIyázattfugyátkellráírni, az aläbbtak szerint:

o,Budapest VIII. keriilet, Ttimő u. 16. szám alatti lakások és helyiségek elĺdegenítéseo'

A Lebonyolitő |ezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. Kiirő minden, az ajttĺIattételi
hatáľidőn túl benyúj tott aj ánlatot érvénytelennek nyilvánít.

Amennyibeĺaz aján|attevó apáIyźlzati eIjárźłs bármelyik szakaszźlban meghatalmazottutjtn jár

el, a teljes bizonyító eľejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredetipéIdányźń is mellékelni
ke|| az ajtnlathoz. A polgári perrendtartás ról szolő 1952. évi III. törvény 196. $-a szeľint a
teljes bizonyító erejtĺ magánokiľatnak az a\ábbi feltételek valamelýkének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiratot sajźĺkezíj|eg íľta és a|tirta;

b) két tanú az okiraton a|źĺírásttva|igazoIja, hogy a kiállító a nem á|tala íľt okiratot előttük íľta
alá, vagy aIáirástú előttük sajátkezu a|áirásának ismerte e|; az okiraton a tanúk lakóhelyét
(címét) is fel kell ttintetni;

c) a kiállítő a|áirásavagy kéĄegye aZ okiraton kozjegyzo által hitelesítve van;

d) a gazđźt|kodő szęwezet źital üzleti köľébęn kiállított okiratot szabá|yszeruen aláírták;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az á|ta|a készített okiľat szabźůyszetrĺ ellenjegyzéséve|bizonyítja,
hogy a kiállító a nem á|ta|a íľt okiratot előtte irta aIá, vagy a|źirźlsát előtte sajtú. kezu
a|áirásźnak ismerte 9l, illetőleg a kiállító minősített elektronikus a|áirásával a|áirt
elektronikus okiľat taĺiaIma azigyvéď á|ta|készitętt elektronikus okiratéva| megegyezík;

Đ az elektľonikus okiraton kiátlítója minősített elektronikus aláíľást helyezett el.

Az ajtnLattevő gazdtĺlkodó szervezet, a ptiyázati eljárás soľán nevében nyi|atkozaÍot a
cégjegyzékben feltüntetett képviseleti joggal rendelkező személy, vagy e személy
meghatalm azottja tehet.

9. Az ajánlat módosítása

Az ajáĺ|attevő az ajánlattéte|i hatáľidő \ejártáig módosíthatj a vagy visszavonhatja pá|yćnati

aján|atát, az ajtnIattételi hatáľidł| |ejártft. kcjvetoen azonban a benyújtott ajánlatok nem

módosíthatók.

Az aján|ati kötcittség az ajánlattételi határidő |ejártának napjával kezdődik.

10. Ajánlati kiittittség

Az ajáĺ|attevő legalább 60 napig terjedő ajánlati kötöttséget köteles vállalni, ame|y az

aján|attéte|i hatźridő |ejártźnak napjáva| kezdődik. Az aján|attevő köteles nyilatkozni, hogy
amennýben a Kiíró az ajánlatok eredményének megá||apítźsétta vonatkozó hatáľidőt
elhalasztotta, ilgy vá||a|ja az ajźn|ati kötöttség meghosszabbítását a pá|yázat eredményének
megállapításáľavonatkozőhatáridóe|ha|asztásánaknapjaiszźlmávalmegegyezoen.

Az aján|ati kötöttség tartalmának meghatározásttta a Polgáń Törvénykönyv rendelkezései
irányadóak, ktilönös tekintettel a 6:64. $.ra.

Az aján|at olyan megállapodást kezdeményező nyi|atkozatot jelent, amely a töľvény a|apján
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mazza. s egyéľtelműen kitűnik belőle, hogy az ,í
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abban foglaltak ügyletkotési akaratot tükröznek, tęhát anýlatkozó - ajźn|ata elfogadása esetén

- aztmagáranézve kötelezonek ismeri el.

Az ajánlati kötöttség azt je|enti, hogy ha a másik féI az adott időhatáron belül az ajźn|atot
elfogadja, a szerzoďés a törvény ľendelkezése folýán létľejön. Az ajěn|at megtételével tehát

fiiggő helyzet alakul ki, amely az ajźnlati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az ajáĺ|attevő az aján|ati kötottségének ideje alatt ajźnlatát visszavoĺja, a
befi zetett ajátnlati bizto sítékot elveszti.

A Kiíró az ajánlati biztosítékot a ptlyazati felhívás visszavonása, az eljárás
eredménýelenségének megá||apítźtsa esetén, illetve _ az ajźtn|atok elbírását követően - a nem

nyertes ajánlattevők részéľe köteles 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíró az ajáĺ|ati
biztosíték után kamatot nem Íizet, kivéve,ha avisszaťlzetési hatáľidőt elmulasztja.

11. A páůyázatok bontása

Aptlyźnati ajánlatokattarta|maző zárt boľítékok felbontását a Lebonyolítő végzi apá|yźzati
felhívásban megjelölt időpontban. Az aján|atok felbontásán, a Lebonyolító képviselőjén kívül
az ajánlattevők, illetve meghatalmazotlaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot

m e gfe l e l ő en ( szem é ly i igazo|v ttny, m e ghatalm azás) i gazolni kell.

Az aján|attevok a bontás időpontjáról kültjn értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán
j elen lévők j elenlétük igazoIásźtraj e lenl éti ív et ímak aIá.

Az ajánlatok felbontásakoľ a Lebonyolító ismeľteti aZ ajánlattevők nevét, lakóhelyét
(székhelyét), az áItaLukfelkínált vételár ajánlatot, avéte|źr megfizetésének módját.

Az ajźn|attevo a fenti adatok ismeľtetését nem tilthatja meg.

A Lebonyo|itő az ajánlatok felbontásárőI, az ajźĺn|atok ismertetett tartalmárőIjegyzőkönyvet
készít, amelyet az aján|attevőknek erre vonatkoző igéĺy esetén átad, illetve megküld. A
jegyzőkönyvet a Lebonyolító képviselője és a jegyzőkönyvvezető irja aIá, és a bontáson
me gi elent aj ánlattevok közĹil kij elöltek, pedi g aláíľásukkal hitele sítik.

12. A pá.ily ánat érvénytelenségeinek eseteĺ

A Lebonyo|itő az ajánlatok bká|atakot megállapítja, hogy me|y aján|atok érvénýelenek, és ez

a|apján tesz javaslatot a Kiírónak az ajánlatok érvénýelenségének megá|Iapítźlsara. A Kiíró
éľvénýelennek nýlvánítja az ajttn|atot, ha

a) aztakiíľásban meghatározott,illętve szabźiyszeruen meghosszabbított ajánlattételi határidő
után nyrijtották be.

b) azt o|yan ajźĺn|attevo nyújtotta be, aki az Önkormányzatta| szembeni, korábbi fizetési
kötelezęttségét (helý adó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette.

c) az ajáriattevő a biztosítékot nem, Vagy nem az e|őírtaknak megfelelően bocsátotta
rendelkezésre.

d) a kiíľásban szereplő adatokat, igazolásokat nem, vagy nem az elófuásnak megfelelően
csatolta, ideérrve, ha az aján|attevő nem csatolta aĺĺ.ől szóló nýlatkozatát, hogy nincs
közbrtozása (adő-, vám-, táľsadalombiztosítási járulék és egyéb, az áIlamháztartás más
alľendszereivel szęmben fęnnálló Íizetési kĺitelezettsége).

Đ az aján|at nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az ajźnlattevo nem
tett a kiírásban foglaltaknak megfelelő ajánIatot.

Đ az aján|attevő valótlan adatot kcizöIt.

g) az aján|attevő a hiźnypótlási felhívásban foglaltaknak nem' Vagy nem teljes k<jľtĺen tett
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h) olyan ajánlatérkezett, amely ameghatározoÍtťlzetési fęltéte]ektőleltérő ajánlatottartalmaz.
Az e|járás további szakaszában nem vehet részt az, aki a)-h) pontokban foglaltak szerint
érvénýel en p áIyázati aj źn|atot tett.

13. A pályá.zati ajánlatok elbíľá|ása, az elbírálás szempontjaĺ

Apźůyázati ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül el kell bíľálni. ÄpáLyźaat eredményének
megáIlapítására vonatkoző határidő egy alkalommal meghosszabbítható. Az iĄ hattľiđotőI,
illetve annak fuggvényében az aján|ati kötottség idotatamárlak meghosszabbításárő| a
Lebonyolító köteles ajáĺIott levélben tájékoztatni az összes pźiyázőt.

A Lebonyo|itő apźůyźtzati feIhivásban meghatározott értékelési szempontok a|apjánbírá|ja eI

és rangsoro|ja az érvényes páIytzati ajánlatokat, sziikség szerint szakéľtők bevonásával.
Äz e|bíráliás fő szempontja:

. az ajánlott vételár összege.
A Kiíró a páIyázati felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult
megvizsgáIni az ajánlattevok alkalmasságtlt a szerzőđés teljesítéséľe, és ennek soľán a csatolt
dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíró szükség esetén az ajánlattevőtőI az aján|at lényegét nem érintő technikai-foľmai
kérdésekben, íľásban felvilágosítást kérhet annak előľębocsátźtsźxa|, hogy az ajźlnlattevő
ptiyáző ezzel kapcsolatos írásbeli vá|asza semmilyen foľmában nem eredményezheti az
ajźn|attlbaĺmegfogalm azott fe|tétęlek olyan m egvá|tozását, arne|y apźiyäzat sońn a beérkęzętt
ajánlatok soľľendjét módosítaná. A Kiíró a felvilágosítás kéľéséről, és annak tarta|márőI
haladéktalanul írásban értęsíti a többi ajtnIattevőt.

A páiyáuat nyertese az, aki a pá|yázati felhívásban rogzített feltételek teljesítése mellett a
véte|ár összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennýben a legmagasabb vételána több
ajźn|at is érkezik a pźtlyázat lebonyolítój a az azonos ajánlattevőket behívj a és az addigi
legmagasabb vétęlárat megajánló aján|attevóknek lęhetőségük, van avéte|ána licit formźĘában
újabb aján|atot, ajánlatokat tenni. Az induló vétę|źr abeérkezett legmagasabb vételár ajźn|at, a
licitlépcső 10.000,- Ft, azaz tizezer forint, negativ licit nem lehetséges. A licit nyertese a4 aZ

ajtn|attevő, aki a legmagasabb összeget aján|ja.

A versenýárgya|ásről' jegyzőkönyv készül, amelyet a Lebonyolító jelen lévő képviselője' a
jegyzők<ĺnyvvezető,a lebonyolító jogi képviselője és azajźln|attevők jelen lévő képviselői ímak
a|á.

A Lebonyolítő az ajánlatok éľtékeléséről jegyzők<inyvet (a továbbiakban: éľtékelési
j e gyzokönyv) ké szít, amely tarta|mazza..

a) a p áIy ázati elj źlr ás rövid i sm erteté s é t, a b eérkezett aj ánlatok szämźú,

b) abeérkezett ajánlatok rövid értékelését,

c) a legjobb aján|atra vonatkozó javaslat indokait,

d) az e|Ienerték (vételáľ) meghatátozásának szempontjait (ideértve a véteIárat befolyásoló
kötel ezettségvállalásokat),

e) a kikotött biztosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ a döntések indokát,

g) a pá|yázati eljárás eľedményének osszefoglaló értékelését, az e|so két helyľe javasolt
páIyáző megjelölését,ha erľe mód van,

h) abirá|atban közreműkĺjdok által fontosnak ártofi kĺiľiilményeket, tényeket.

14. osszeféľhetetlenség
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Apá|yźzati eljárás során <jsszefęrhetetlenséget kell megállapitani,haapäIyázatok elbírálásában
olyan teľmészetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjĹik vesz részt, aki maga is ajánlattevő,
vagy

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

b) annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja,

c) aĺmak mźs szeruodéses jogviszony keľetében foglalkoztatőja,vagy foglalkoztatottja,

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

15. A pá.ilyázati eljárás éľvénytelenségének és eredménytelenségének eseteĺ

Érvénytele n a páIyźuati elj árás, ha

Đ apá|yázat elbírálásakor az osszeférhetetlenségí szabá|yokat megséľtették,

b) valame|yik aján|attevő az e|jźnźs tisztaságátvagy a többi ajánlattevő éľdekeit súlyosan sértő
cselekméný követ el.

A kiíró eľedménýelennek nýlváníthatj a az eljárést, ha
a) nem érkezett ajtn|at,
b) kízárő|ag érvénýelen aj ánlatok érkeztek,
c) az egylk ajánlattevó sem tett apźiyázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajźĺn|atot,

d) a kiíró az e|járás érvénýelenítéséről döntött.
Eredménýelen eljárás esetén a kiíró dĺjnt a további vagyonügyleti eljáľásról.

16. Eľedményhiľdetés, szeľződéskötés
A ptiyázat eredményéről a Kiíró legkésőbb 201'6. szeptember 30. napjáig dĺint, amelyľől
Lebonyolító 15 napon belül valamennyi aján|attevőt íľásban éľtesíti.
Kiíľó a pźůyázat nyertesével a jelen dokumentáciő 4. pontjában meghatározottak szerint

adásvételi szerződést kĺjt.

A nyertes pá|ytző visszalépése esetén az e|adő jogosult a pá|yázati eljárás soľon kĺivetkező

helyezettjével adásvételi szerződést kĺjtni, amerľryiben a pá|yázat eredményének

megá|Iapitásakoramásodiklegjobbajén|atmeghatározásrakerült.
A nyeľtes ajźtn|attevó esetében a beťĺzetett biztosíték az ajánlattevő á|ta| fizętendő vétę|ár
<isszegébe beszámításra kerül, azonbanha a szetződés megkötése az ajźln|attevonek felróható,
vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biztosítékot elveszti. Az
elvesztett biztosíték a Kiírót illeti mes.

17 . Egy éb rendelkezések

Az iĺgat|an megtekinthető aKiírtĺs 2. pontjában megjel<llt időpontban, de a meglekintés előtt
két nappal a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺlzpont Zrt. onkoľmányzati Házkeze|o Irođtljának
munkatársával telefonos egyeztetés szükséges a következő telefonszámokon: 06 I 210-4928,
210-4929 , 210-4930, 210-47 66.

Az ajtlnlattevo az ajánlatok felbontásáig köteles titokban tartani az aján|atélnak tarta|mźú,
továbbá a Kiíró tltal a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére
bocsátott minden téný, információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, arrő| tźĄékoztatást
haľmadik személynek nem adhat. Ez a tilalom nem terjed ki a finanszirozo bankkal és

konzorciális ajánlat esetén a részíĺevokkel való kapcsolattaľtásta. Ha az aján|attevő vagy az
érdekkörében álló más szemé|y a pá|yázat titkosságát megséľtette, a Kiíró az aján|atát
érvénýelennek nýlvánítj a.

A Lebonyolitő az ajánlatok tarta|mźtt a páIyázat
felvilágosítást sem kíviilállóknak' sem a pá|y ázaton

|ezárásáig titkosan keze|i, tartalmukľól
résztvevőknek nem adhat.
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A Kiíľó az ajánlatokatkizárolag elbírálásrahaszná|hatjafel, más célú fe|hasznźiás esetén az
aj ánlattevővel külon meg kell arľól állapodnia.

A Kiíró a pźůyźľ:ati eljárás során készítętt jegyzőkĺinyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőrizni, továbbá ilyen jellegu e||eĺőrzés esetén az el|enőrzést végző szeÍv, személyek
rendęlkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefuáĺosi onkoľmźĺnyzat Képviselő-testiiletének 4712015. (II. 19.) számtĺ hatźrozata,
valamint a vonatkozó egyéb jogszabáIyok ľendelkezésęi az iráĺyadőak.

Buđapest,20|6.

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat
nevéb en eljárő Józsefu aľosi G azdálkodási Közpo nt Zrt.

Farkas oľs
v agy on gazdálko dási i gaz gatő sk.

Mellékletek:
1. számímelléklet: Jelentkezésilap
2. szám'űmelléklet: Ajánlati <isszesítő
3. szálműmelléklet: Nýlatkozat vége1számolásľól, csődeljárásrő|, fę|számolásról
4. szźtm,6mel1éklet: Nýlatkozat a páIyázati feltételek elfogadásáľő|, szerződéskĺjtésľől,

íngatlanszeľzési képességről, ajánlati kötöttségről
5' számimelléklet: Nýlatkozat adó és adók módjára behajthatő kiőztartozástő|; Kiíróval

szemben fennálló tartozéstő|
6. számtĺmęlléklet: Nýlatkozat pénzigýalkalmasságróL
7 ' számu melléklet: Nyilatkozat akézbesités helyéről és a bankszám|asztlmrő|
8. számiĺmelléklet: Nyilatkozat át|źLthatő szewezeftó|
9. szämímelléklet: Nyilatkozat a páIyázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről,

á||ap otćnak m e gi sm eré s érő l
10. számí melléklet: Adásvételi szerzódés tervezet tulajdonjog fenntaľtással (egyösszegű)

11. szétmí melléklet: Adásvételi szerzođés tewezet tulajdonjog fenntaľtással (banki hiteles)
12. szélmímelléklet: osszefoglaló abenyújtandó ajźn|atformai és taľtalmi követelményeirol

/
"t 

':tĺ,, :|,,i'
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Társaság neve, cégformája:

Székhelye:

Postacíme:

TeIefonszáma:

Fax száma:

E-mailcíme:

Statisztikai számje|:

CégnyiIvántartási száma:

Adószáma:

Számlavezető bankjának neve:

BankszámIaszáma:

Képvise|ojének neve, beosztása:

Meghatalmazott nevel:

TeIefonszáma:

Faxszáma:

E-maiIcíme:

1. számú me||éklet
Budapest Vlll. kerütet, Tömő u. 16. szám alatti |akások és helyiségek elidegenítése

Jelentkezési lap

Budapest,

pá|yázi a|áírásal cégszerű a|áírás

11

7/
ľ-,, ;ĺ. ,,,.it'
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1 Meghatalmazott esetén



2. számú me||é|et

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

AJÁNLATI osszesĺľó

A|u|írott... ... . '. ' ' ' (név/társaság neve) a
Budapest Vlll. kerület, Tömő u. 16. szám a|atti lakások és helyiségek elidegenítése tárgyban kiírt
pá|yázatra ajánlatomat az a|ábbiakban foglalom össze:

Megaján|ottvéte|ár: '............Ft

A véte|ár megfizetésének módja:

Budapest,

pá|yázo a|áírása/cégszerű a|áírás

/
'//
t/^

/,(llu
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3. számú me||ék|et

Budapest Vl|l. kerület, T<imő u. 16. szám alatti lakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT
végelszámolásról, csődeljárásró|, felszámolásról

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

. vége|számo|ás a|att *á|l/nem ál|

. e||en csóde|járás fo|yamatban *van/nincs

o e||en fe|számo|ási e|járás folyamatban *van/nincs.

Budapest,

pá|y áző a|áir ásal cégszerű a |á í rás

A *-gal megje|o|t résznéla megfe|elő szöVeg a|áhÚzandi.

ŕ
LrTr,r lq13



4. számú me||ék|et

Budapest Vl||. kerület, Tömő u. .t6. szám alatti lakások és helyiségek e|idegenítése

NYILATKOZAT
a pä|yázati feltételek etfogadásáró|, szerz,ődéskötésről, ingatlanszerzési képességről' ajánlati

kötöttségrő!

A|ulírott'.. ... (név/társaság

neve) kije|entem, hogy a pá|yázattárgyát részletesen megismertem, azĄán|attéte| fe|téte|eit, a

pá|yázati kiírást magamra nézve kote|ezően e|fogadom'

KijeIentem' hogy Magyarországon ingat|anszerzésre jogosu|t vagyok.

Kije|entem, hogy a pá|yázati fe|hívásban fog|a|t 60 napos aján|ati kötöttséget vá||a|om.

Budapest,

pá|y ázó a|áírásal cégszerű a|áírás

"*14



5. számú me||ék|et

Budapest V!ll. kerület, Tömő u. í6. szám alatti lakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT
kiíróva| szemben fennálló tartozásról

A|u|írott (név) mint a

... (társaság neve) vezetó tisztségvise|oje

kijelentem, hogy az aján |attevőnek,

- Kiíróva| szemben tartozása (he|yi adó, bér|etidíj stb) * van/ nincs;
- Kiíróva| szemben szerződésben vá||a|t és nem te|jesített kote|ezettsége * van/ nincs.

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

1.

2.

Budapest,

pá|y áző a|áírásal cégszerű a|áírás

A "-ga|je|ölt részné|a megfele|ő szöveg a|áhúzandi.

-/V ł:,,.lí
))?I
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6. számú mellék|et

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

NYILATKOZAT
pénzügyi alkalmasságról

A|u|írott (név) mint a

;ilil; ;;,; ; ;;,^,,u,,,n,.; ;.;";; ,.n"o"...äij:ä."-T:]'.J::::: -J';'ľi:ä:ľ:
szÜkséges anyagi eszközök rende|kezésemre á||nak.

A szám|avezeto bankná| az e|mÚ|t .ĺ évben sorban á||ás nem vo|t, ame|yeket az a|ábbi okiratokka|
igazolok:

1. ......

2.......

Budapest,

pá|y ázo a|áírásal cégszerű a|áírás

//
*_
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7. számú me|lékĺet

Budapest Vlll. kerü|et, Tömő u. 16. szám alatti lakások és helyiségek e|idegenítése

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéről és bankszámlaszámról

A|u|írott ........ lnévl mint a .... (társaság neve)
vezető tisztségvise|ője kérem, hogy a Pá|yázatta| kapcso|atos mindennemű nyi|atkozatot, fe|hívást,
értesítést, vagy más információt, va|amint a Pá|yázatta| kapcsolatos eset|eges jogvitában minden
értesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az alábbi címre kérem postázni:

Címzett:

Cím:' '.

Amennyiben az á|ta|am a fentiekben megjelö|t címzett a fenti címen az iratot nem veszi át, ennek
következményeit a gazdasági társaság vá||a|ja. TudomásuI Veszem, hogy amennyiben a címzett a fenti
cĺmen az értesítést nern veszi át, az értesÍtés a postára adást kovetŐ 5. munkanapon kézbesítettnek
minősü|.

A pá|yázati fe|hívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásárlására fordított összeget
kérem az a|ábbi ba n kszám laszám ra visszautal ni :

Bankszámlavezető pénzintézet...... ...

Bankszám|ával rende|kezni jogosu|t:
(név, |akcím vagy székhe|y)

Budapest,

pá|y ázó aláírása/cégszerű aláírás

- /!:
"i,ĺ/,
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8. számú me||éklet

Budapest V|ll. kerület, Tömő u. 16' szám alatti lakások és helylségek e|idegenítése

NYILATKOZAT

A|ulírott kije|entem, hogy cégünk a nemzeti vagyonró| szo|ő 2011 ' évi CXCV|. törvény 3. s (í ) bekezdés
'1. pontja szerinti

a. ) át|áthati szervezetnek minősü|'

b.) nem minősü| átlátható szervezetnek.

(a megfelelő szoveg aláhúzandó)

A je|en nyi|atkozatomat a szervezet vezetŐjeként bÜntetojogi fe|e|osségem te|jes tudatában teszem.

Budapest,

pá|y ázi a|áírása/cégszerű a|áírás

,i/
u?:ĺ
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9. számú mel|ék|et

Budapest Vl|l' kerület, Tömő u. 16. szám a|atti lakások és he|yiségek elidegenítése

NYILATKOZAT
a pá|yázaton meghirdetett ingatIan megtekintésérő|, állapotának megismeréséről

A|u|írott apá|yázaÍon meghirdetett Budapest Vll|' kerület, Tömő u. í6. szám a|atti 18 db |akást és 2
db nem lakás cé|jára szo!gá|ó helyiséget elózetesen egyeztetett idopontban megnéztem , azá||apotát
és arra vonatkozó m űszaki tájékoztatást meg ismertem.

Budapest,

pá|yázó a|áírásaĺ cégszerĹĺ a|áĺrás

ł;,
*.r','
W;,a' ,,"

7"r-

4r
,L.,J
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10. számú me||ék|et

TERVEZET
Adásvételi szerződés függőben tartással

(egyosszegĹĺ fizetésse|)

ame|y létrejott egyrészrő| Budapest Főváros Vtll. kerüIet Józsefvárosi Önkormányzat (székhe|ye:
1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószáma:15735715-2-42, KSH-száma:15735715-8411-321-01,
képvise|i: dr' Kocsis Máté po|gármester) képvise|etében e|járó Józsefvárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.
(1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószám: 25292499-2-42, cégjegyzékszám:01-10-048457' KsH.
szám: 25292499-6832-114.01, képvise|i: ..' igazgató), minteladó

másrészrő|: (székhe|ye: ...'....; adószáma:; cégjegyzékszáma:....'; KSH száma: ...'.;
képvise|etében eljárnijogosult: ...... vezető tisztségviselő, szĹi|etett.... (szĹi|etési he|ye és ideje:
........; anyja neve: ......; szemé|yazonosĺtó igazo|vány száma: ....'.; |akcímet igazoló hatósági
igazo|vány száma.. '''.; á||andó |akcíme: ......; a képviselet módja:)' mint vevő kozött aza|ábbiak
szerint:

1.) Eladó tu|ajdonát képezi 1/1 tu|ajdoni arányban a Budapest Vlll. kerü|et,

a.) 36259/0IN1 he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u. 16.
fsz. í. szám a|att ta|á|ható, 35 m2 a|apteľü|etű, .ĺ szobás |akás, a közos tu|ajdonbi| 270110000
tuIajdoni i||etőségge|'

b.) 36259/0/A/4 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vllt. kerület, Tömő u. 16.
Ísz.4. szám a|att ta|álható, 29 m2 a|apterÜ|etĹĺ, 1 szobás |akás, a kozös tu|ajdonbő|224110000
tuIajdonĺ il|etóség ge|.

c.) 36259/0/A/5 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u. í6.
fsz' 5. szám a|att ta|á|ható, 38 m2 a|apterÜ|etű, 1 + fél szobás lakás, a kozös tu|ajdonbó|
293/1 0000 tulajdoni i||etoségge|.

d.) 36259/0/A/7 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerü|et, Tömő u. í6.
fsz.7. szám a|att ta|álható, 52 m2 a|apterÜ|etĹĺ, 2 szobás |akás, a közos tu|ajdonbó| 402110000
tulajdoni il|etoség gel.

e.) 36259/0/A/10 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerü|et, Tömő u. í6.
í. em. ,|. szám a|att ta|á|ható, 53 m2 a|apterü|etű 1 + fé| szobás |akás, a közös tu|ajdonbó|
4041 10000 tuIajdon i i ||etőségge|.

f.) 36259/0/A/1í he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest V|ll. kerület, Tömő u. í6.
1. em. 2. szám a|att ta|á|ható, 34 m2 a|apterÜ|etű 1 szobás |akás, a kozös tulajdonbó|
2621 1 0000 tu|ajdon i i||etŐségge|.

g.) 36259/0IN12he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest V|l!. kerület, Tömő u. 16.
1. em.3. szám a|att ta|á|ható,67 m2 a|apterÜletĹĺ 2 + Íé| szobás |akás, a közos tu|ajdonbó|
51 5/1 0000 tu|ajdoni i||etőségge|.

. h.) 36259tolN13 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u. í6.
1. em. 4. szám a|att ta|á|ható, 32 m2 a|apterületű 1 szobás |akás, a kÖzös tulajdonbó|
247 l 1 0000 tulajdon i i ||etoségge|.

i.) 3625910lN18 he|yrajzi számma|je|zett' természetben a Budapest VIll. kerület, Tömő u. í6.
í' em.9' szám a|att ta|á|ható,34 m2 a|apterÜ|etĹi 1 szobás lakás, a közos tu|ajdonbó|
263/1 0000 tu|ajdoni illetőségge|.

j.) 3625910IN19 helyrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest V!ll. kerüIet, Tömő u. í6.
1. em. 10. szám a|att talá|ható, 53 m2 a|apterü|etŰ 2 szobás |akás, a kozos tuĺajdonbi|
406/1 0000 tu|ajdoni i||etőségge|.

k.) 36259/0lN20 he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest VlIl. kerület, Tömő u. í6.
2. em.1. szám a|att ta|á|ható, 53 m2 a|apterü|etÚ 1 + fé| szobás |akás, a kozos tu|ajdonból
405/,| 0000 tu|ajdoni i||etóségge|.

I.) 3625910lN23 he|yrajziszámma|je|zett, természetben a Budapest VllI. kerület, Tömő u. í6.
2. em. 4. szám a|att ta|álható, 33 m2 a|apterü|etű, 1 szobás lakás, a közös tu|ajdonbó|
253/1 0000 tu|ajdoni i||etősségge|.

, ./:
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2.)

3.)

m.) 36259/0lN24he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vl||. kerü|et, Tömő u. 16.
2. em. 5. szám a|att ta|álhatő, 32 m2 a|apterü|etű 1 szobás |akás, a közos tu|ajdonbó|
247 l 1 0000 tu|ajdoni il|etóségge|.

n.) 36259/0lN26he|yrĄziszámma|jelzett, természetben a BudapestVlll. kerület, Tömő u. í6.
2. em. 7. szám a|att ta|á|ható, 53 m2 a|apterÜ|etíj 2 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbi|
41 0/1 0000 tu|ajdoni i||etőséggel.

o.) 36259/0lN27 he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest VllI. kerület, Tömő u. 16.
2. em. 8. szám a|att talá|ható, 59 m2 a|apterÜ|etĹj 2 szobás |akás, a kÖzos tu|ajdonbó|
456/1 0000 tu|ajdoni i||etoségge|.

p.) 36259/0/A/28 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest VIll. keriilet, Tömő u.16.
2. em. 9. szám a|att ta|á|ható, 34 m2 a|apterÜ|etĹi .ĺ szobás |akás, a kozos tu|ajdonbi|
263/1 0000 tuIajdonĺ ilIetőségge|.

q.) 36259/0lN29 he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest V|ll. kerĺilet, Tömő u. 16.
2. em. 1olb. szám a|att ta|á|hatő, 25 m2 a|apterÜ|etĹĺ 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó|
í 91 /1 0000 tulajdoni i||etőségge|.

r.) 3625910lN30 he|yrajziszámma|jelzett, természetben a Budapest V|ll. kerület, Tömő u. 16.
2. em. 10la. szám alatt ta|álható, 27 m2 a|apterÜletĹi 1 szobás |akás, a kozös tu|ajdonbó|
2041 1 0000 tu |ajdoni i ||etőségge|.

s.) 36259/0/A/31 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll' kerület, Tömő u. 16.
szám a|att talá|ható, 60 m2 alapterĹl|etű üz|ethe|yiség, a kÖzos tu|ajdonbó| 464110000 tu|ajdoni
i||etóségge|.

t.) 36259/0/A/32he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest V|l!. kerület, Tömő u. 16.
szám alatt ta|á|ható,39 m2 a|apterü|etű raktár, a kÖzos tu|ajdonbó| 118/10000 tu|ajdoni
i||etoségge|.

A nemzeti vagyonró| sző|ő 2011. évi CXCV|. törvény 14. s (2) bekezdése aĺapján a Magyar
Al|amnak - minden más jogosultat mege|ozo _, az 1991. évi XXX|l|. tv. 39. $ (2) bekezdése
alapján pedig a Budapest Fővárosi tnkormányzatnak e|idegenítés esetén e|ovásár|ásĺjoga van.

A coRV|N Ingat|anfej|esztési, Építo és Városrehabi|itáciis ZártkörĹjen MűkÖdo
Részvénýársaságnak (székhe|y: í082 Budapest, Futó u.47-53., adószám: 13033268-2-42) az
adásvéte| tárgyát képező ingat|anokra szerzodésen a|apu|ó e|ovásár|ásijoga van.

Jogosu|tak e|ővásár|ási jogukka|, postai kÜ|demény esetén a kü|demény fe|adásának igazo|t
napjátó| számított 35 napon be|Ü| é|hetnek. Amennyiben az e|ővásár|ás jogosu|tja é| jogáva|, az
adásvéte|i szerződés közteés Eladó között jön |étre. Ezesetben a vevo á|ta| befĺzetett........,-
Ft, azaz forint Összeget Eladó az e|ovásár|ásijogra vonatkozó nyi|atkozat kézhezvéte|éto|
számított15munkanaponbe|Ü|a......'....á|ta|vezetett
Vevó tudomásu| veszi, hogy a befizetett összeg után Eladó kamatot, vagy bárme|y jogcímen
e|számolandó kö|tséget, kártérítést nem fizet.

Az adásvétel tárgyát ké.pező beko|tözhető ingatlanokat Eładó, az 1993. évi LXXV|||. tv. és a
Budapest Józsefvárosi onkormányzat 3212013. (Vl|. 15.)' a 6612012. (X||. 13.) onkormányzati
rende|etében, va|amint a Képvise|ő-testü|et 47ĺ2015. (||.19.) számú határozatban fog|a|tak, i||etve
a Képvise|ó-testÜ|et ...12016. (......) számú határozata a|apján 20í6. .......... és 2016.
között |efo|ýatott nyi|vános pá|yázat, és a Képviseló.testü|et 12016. (.....) számú
határ ozatába n m egá | |a p ított nye rtes részére érté kes ítĺ.

Eladó ezenne| e|adja, Vevő pedig megveszi Eladótó| összes tartozékaiva|, megtekintett
á||apotban véte| jogcímén az 1.) pontban körÜ|írt valamennyi ingat|an 1ĺ1 arányÚ tu|ajdoni
hányadát.

Az 1. pontban körü|írt összes ingat|an véte|ára: '..'. Ft' me|y az 1. pontban írt ingat|anok
között az a|ábbiak szerint oszlik meg:

a.) 36259loĺN1 he|yrajzi számma|jelzett lakás Ft'

b.) 3625910ĺN4 he|yrajzi számma| je|zett |akás Ft'

c.) 36259ĺ0lN5 he|yrĄzi számma|je|zett |akás Ft'

d.) 36259ĺ0lN7 he|yrĄzi számma|je|zett |akás Ft'

e.) 3625910ĺN10helyrajziszámma|je|zett|akás Ft'

f.) 3625910lN11 he|yrĄzi számma|je|zett |akás Ft'
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g.) 36259l0lN12he|yrĄzi számma|je|zett |akás Ft'

h') 3625910ĺN13 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft'

i.) 3625910lN18 he|yrajzi számma|je|zett lakás Ft,

j.) 3625910ĺN19 helyrajzi számma|je|zett |akás Ft'

k.) 36259ĺ0lN20helyrajziszámma|jelzett|akás Ft'

|.) 3625910lN23he|yrajziszámma|je|zett|akás Ft,

m.) 36259/0lN24 he|yrajzi számmal jelzett |akás Ft'

n.) 3625910lN26he|yrajziszámma|je|zett|akás Ft'

o.) 3625910lN27 he|yrĄzi számma|je|zett |akás Ft,

p.) 36259loĺN28he|yrajziszámma|je|zett|akás Ft,

q') 3625910lN29he|yrajziszámma|je|zett|akás Ft'

r.) 3625910lN30he|yrajziszámma|je|zett|akás Ft'

s') 3625910ĺN31 he|yrajziszámma|je|zettüz|ethe|yiség Ft'

t.) 36259lolN32he|yrajzi számma|je|zett raktár Ft.

4.) Vevő 2016. év ...... . napján megfizetett .....,. Ft.ot, azaz....... forintot ajánlati biztosíték címén
átuta|ássa| a Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt., K&H Bank Zrt.-né| vezetett 10403387-
00028859-0000006 számú szám|Ąára, ame|y összeg a véte|árba beszámít, és ame|y összeget
fe|ek fog|a|ónak tekintenek. Fe|ek a fog|a|ó jogi természetét ismerik.

5.) Vevő a fennmaradó...'.'- Ft' azaz... forint véte|árhátra|ékot az adásvéte|i szerzodés
a|áírásáva| egyidejű|eg a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., K&H Bank ZrI'-né| vezetett
,ĺ0403387-00028865-0000007 számú bankszámlájára banki átutalássa| megfizet, így Eladó a
te|jes véte|ár megfizetését e|ismeri.

6.) Eladó fe|tét|en és visszavonhatat|an hozzájáru|ását adja a tu|ajdonjog bejegyzéshez, egyútta| a
Fe|ek kozösen kérik a Fö|dhivata|t, hogy a Vevő tu|ajdonjog bejegyzését tartsa függőben a
véte|árhátralék megfizetését koveto tu|ajdonjog bejegyzés iránti kére|em benyújtásáig, de
legfeljebb ..... napjáig.

7 ') Yevő azingatlanok eset|eges hiányosságai címén azE|adóval szemben semminemű igényt nem
támaszthat. Yevő az ingat|anokat megtekĺntette, az épÜ|et ingat|anokra vonatkozó műszaki
tájékoztatást ismeri, tudja, hogy az épü|et te|jes fe|újításban nem részesü|t' így bárme|y
szemrevéte|ezéssel nem ész|e|hető épu|ethiba kijavítása szükségessé vá|hat.

Eladó nem szavato| az ĺngat|anoknak a tu|ajdoni |apon fe|tüntetett térmértékéért.

8') Eladó kije|entĺ, hogy az ingat|anok az 1. pontban fog|a|takon kívĹi| per-, teher- és igénymentesek.

9.) Eladó a véte|ár kĺfĺzetését kovetően és az elővásár|ási jog gyakor|ásáró| szó|ó |emondó
nyi|atkozatok megérkezését kovetó 5 napon be|ĹlI kote|es az ingat|anok birtokát Vevőre átruházni.
Vevő ettó| az idóponttó| kezdődően vise|i azoknak terheit, szedi hasznait és ebben az idopontban
szá|| át a kárveszé|y vise|ése is. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a birtokátruházásrő|
jegyzőkonyvet vesznek fe|, ame|yben rogzítik a Iakoingat|anokban feIszere|t vaIamennyi
közmĹĺmérő á||ását, amely méroá||ásig va|amennyi rezsi-, és közműko|tséget azE|ado vise|, míg
ezen időponttil és mérőá||ásoktó| kezdódoen a hivatkozott rezsi-, és kozműko|tségeket Vevő
tartozik vise|ni. Vevő a birtokátruházást követő hónap e|ső napjától fizeti az ingat|an
fenntartási ko|tségeit'

10.) Eladó kije|entĺ, hogy az ingat|anokka| kapcsolatban közüzemi díjtartozása nincs. Tekintette| arra,
hogy Eladó erre vonatkozóan igazo|ást Vevőnek nem mutatott be, amennyiben az adásvéte|i
szerzódés a|áĺrásának napját mege|őző időszakra vonatkozó tartozást á||apítanak meg, annak
megfizetésére Eladó köte|ezettséget vá||al. EIadó kije|enti továbbá, hogy az ingat|anoknak
bér|óje nincs'

11.) Fe|ek a Po|gári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés a|apján kizárják mind Eladó, mĺnd Vevő
fe|tĹino értékarányta|anságon a|apuló eset|eges megtámadási jogát.

12.) Vevő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ezt Eladónak bemutatott és eredetben
átadott Cégkivonatta| és A|áírás mintával/A|áírási címpé|dánnya| igazo|ta. Vevő je|en okirat
a|áirásáva| kije|enti, hogy a nemzeti vagyonró| sző|ő törvény a|apján át|átható
szervezet/ingat|anszerzési képessége nincs kor|átozva. 
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13.) Vevő tulajdonjogának bejegyzését a Budapest Fováros Kormányhivata|ának Fö|dhivata|áná|
Eladó kérelmezi, ame|ynek kö|tségét Vevő fizeti meg.

14.) Vevő tudomásu| veszi, hogy a megszerzett Vagyon után vagyonátruházási i|letéket ke||fizetnie.

15.) 2012. január 1. napjátó|a17612008. (V|.30.) Korm. Rende|et 1.s (3) b pontja a|apján Eladó
köte|es energetĺkai tanúsĺtváný készíteni és azt Vevő részére átadni. Vevő je|en okirat
aláírásáva| kije|enti, hogy a HET-00335386' HET-00335387' HET-00335390' HET.00335394'
HET-00335395, HET-00335396, HET-00335397, HET-00335398, HET-00335400, HET-
00335401, HET-00335402, HET-00335403, HET-00335404, HET-00335406, HET-00335407,
HET-0033540B, HET-00335409, HET-00335411, HET-00335412' HET-00335413, azonosító
számma| e|látott energetikai tanúsítványt átvette.

16.) Vevő a szerződés megkÖtéséve| kapcso|atos e|járási kö|tségek címén az 1.670,- FUszemé|y JÜB
e|járási díjat, az 5.500,- Ft + AFA e|járási díj összeget és a 6.600,. Ft/ingat|an foldhivata|i eljárási
i||etéket a szerzodés a|áírását mege|őzően megfizetett. Vevő kéri, azerro| szi|ó szám|át részére
megkü|deni.

17') Eljáró Ügyvéd tájékofatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzéséro| és megakadá|yozásáró| szo|ó 2007. évi CXXXV|. torvény rendelkezései szerint
azonosításĺ köte|ezettség terhe|i Fe|ek adatai vonatkozásában. Felek kije|entik, hogy adataik a
szerződésben helyesen kerÜ|tek rogzítésre az á|ta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apján.

Fe|ek je|en szerzodés aláírásáva| fe|tétlen és visszavonhatat|an hozzĄáru|ásukat adják ahhoz,
hogy e|járó ügyvéd okirataikró| fénymáso|atot készítsen, és azokban rögzített adataikat a
szerzodésse| egyÜtt keze|je.

18.) Fe|ek tudomásu| veszik eljáró ügyvéd tájékofatását, amely szerint adataikat az információs
önrende|kezésijogró| és az információs szabadságró| szó|ő2011 . évi CX||. törvény rende|kezései
szerint kizáró|ag je|en szerződéshez kapcso|odó megbízás, i||etve a jogszabá|yokban
meghatározott kote|ezettsége te|jesítése érdekében keze|heti.

Fe|ek kije|entik, hogy je|en jogÜgy|et nem Ütközik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzéséről és megakadá|yozásáró| szó|ó 2007. évi CXXXV|. torvénybe.

19.) Je|en szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. adásvételre vonatkozó, i||etve azide
vonatkozó jogszabá|yok je|en szerződés a|áírásának napján hatá|yos rende|kezései az
irányadók.

2o') Fe|ek meghata|mazzák budapesti (.... ....'. SZ. a|atti) ügyvédet, hogy oket je|en
jogÜgy|et kapcsán a földhivata|i e|járás során az Ugyvédi torvényben írt te|jes jogkorreĺ
képvĺse|je.

Fe|ek a fenti okiratot e|o|vasták, megértették, és mint akaratukkaI mindenben egyezőt, he|ybenhagyólag
a|áirják.

Budapest, 2016. év ......

Budapest Fová.ros V|||. kerÜ|et Józsefvárosi
onkormányzat

eladó nevében e|járó

Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.

........ igazgati

VEVO

A jelen okiratot
ellenjegyzem.
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okiratkészító Ügyvéd
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11. számú me||ék|et

TERVEZET
Adásvételi szerződés függőben tartással

(banki hiteles)

ame|y |étrejott egyrészrő| Budapest Főváros Vlt!. kerület Józsefvárosi önkormányzat (székhe|ye:
1O82 Budapest, Baross u. 63-67., adószáma: 15735715-2-42, KSH-száma: 15735715-8411-321-01'
képvise|i: dr. Kocsis Máté po|gármester) képvise|etében eljáró Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.
(1082 Budapest, Baross u' 63-67., adószám: 25292499-2-42, cégjegyzék szám: 01-.ĺ0-048457' KsH-
szám: 25292499-6832-114-01, képvise|i: . igazgató), mint eladó

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

a.) 36259/0tN1he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u. 16.
fsz. 1. szám alatt található, 35 m2 a|apterÜ|etĹi, 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó| 270110000
tu|ajdoni i||etőséggel.

b.) 36259/0 IN4 he|yrĄzi számmal je|zett, természetben a Budapest VI|l' kerület, Tömő u. í6.
Ísz.4. szám a|att talá|ható, 29 m2 alapterü|etű, 1 szobás |akás' a közös tu|ajdonbő|224110000
tu|ajdoni iIletoségge|.

c.) 36259/0IN5he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerĹi|et, Tömő u. 16.
fsz. 5. szám a|att talá|ható, 38 m2 a|apterÜ|etű, 1 + fé| szobás |akás, a kÖzos tu|ajdonbi|
293/1 0000 tu|ajdoni i||etőségge|.

d.) 36259/0lN7 he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u. í6.
Ísz.7. szám a|att ta|á|ható, 52 m2 a|aptertl|etű, 2 szobás lakás, a közos tu|ajdonbó| 402110000
tu|ajdoni ĺ||etőséggel.

e.) 36259/0/A/10 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vl|I. kerü|et, Tĺimő u. 16.
1. em. 1. szám a|att talá|ható, 53 m2 a|apterii|etű 1 + fé| szobás |akás, a közos tu|ajdonbi|
4041 1 0000 tuIajdon i i||etoségge|.

f.) 36259totN,|1 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest V|ll. kerület, Tömő u. 16.
1. em. 2. szám alatt ta|á|ható, 34 m2 a|apterü|etĹĺ 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó|
2621 1 0000 tu |ajdoni i ||etőséggel.

g.) 36259/0lN12he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest VIll. kerület, Tömő u. í6.
1' em.3. szám a|att ta|á|ható,67 m2 a|apteru|etű 2+fé| szobás |akás, a közos tu|ajdonbó|

51 5/1 0000 tu|ajdoni i||etoségge|.

h.) 36259/0/A/13 helyľajzi számma|je|zett, természetben a Budapest VllI. kerĺilet, Tömő u. í6.
1. em. 4. szám a|att talá|ható,32 m2 a|apterÜ|etĹj 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonból
f47 l 1 0000 tulajdon i i ||etőségge|.

i.) 36259tolN18 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerü|et, Tömő u. 16.
1. em.9. szám alatt ta|á|ható,34 m2 a|apterÜ|etű 1 szobás |akás, a közös tu|ajdonból
263/.ĺ 0000 tu|ajdoni i||etőséggel'

j.) 3625910lN19 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest V|ll. kerület, Tömő u. 16.
1. em. í0. szám alatt ta|álható, 53 m2 alapterü|etĹj 2 szobás |akás, a közös tu|ajdonbi|
406/í 0000 tu|ajdoni i||etőségge|.

k.) 36259/0 IN20 he|yrajzi számma|jelzett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u. 16.
2. em.1. szám a|att ta|á|ható, 53 m2 a|apterÜ|etĹi 1 + fé| szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó|
405/1 0000 tu|ajdoni iĺĺetóségge|.

l.) 36259totN23 helyrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest VlIl. kerület, Tömő u. ĺ6.
2. em. 4. szám alatt talá|ható, 33 m2 a|apterületrj, 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbi|
253/1 0000 tu|ajdoni i||etósséggel.
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m.) 36259/0lN24 he|yrĄzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vl||. kerület, Tömő u. 16'
2. em. 5' szám a|att talá|hatő, 32 m2 a|apterületű 1 szobás |akás, a közos tu|ajdonból
247 l 1 0000 tu|ajdon i i||etőségge|.

n.) 36259/0lN26 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vl!l. kerület, Tömő u. 16.
2. em. 7. szám a|att ta|á|ható, 53 m2 a|apterÜ|etű 2 szobás |akás, a kozos tulajdonbó|
41 0/.ĺ 0000 tu|ajdoni i||etőséggel'

o') 36259/0IN27 he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u. í6.
2' em. 8. szám a|att ta|á|ható, 59 m2 a|apterü|etú 2 szobás lakás, a kozos tu|ajdonbó|
456/1 0000 tu|ajdoni illetőségge|.

p.) 36259/0lN28 he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vll|. kerí.ilet, Tĺimő u. 16.
2. em. 9. szám alatt ta|álhatő, 34 m2 alapterÜ|etű 1 szobás |akás, a közos tu|ajdonbó|
263/1 0000 tu|ajdoni i||etőségge|.

q.) 36259/0/A/29 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u. ĺ6.
2. em. 10lb. szám a|att ta|á|hatő, 25 m2 a|apterÜ|etű 'ĺ szobás |akás, a közos tu|ajdonbó|
.ĺ 

91 /1 0000 tu|ajdoni i||etóségge|.

r.) 36259/0/A/30 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest VllI. kerü|et, Tömő u. 16.
2. em. 1ola. szám a|att ta|á|hatő, 27 m2 a|apterÜ|etű 1 szobás lakás, a közös tu|ajdonbó|
2041 1 0000 tu|ajdon i i||etőségge|.

s.) 36259/0/A/3í he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vl|l' kerĹilet, Tömő u. 16.
szám a|att ta|álható, 60 m2 alapterÜ|etű üz|ethe|yiség, a kozös tu|ajdonbó| 464/10000 tu|ajdoni
i||etőségge|.

t.) 36259/0/A/32he|yrĄzi számma|jelzett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u. í6.
szám alatt ta|á|ható,39 m2 a|apterĹi|etű raktár, a kozös tu|ajdonbó| 118/10000 tu|ajdoni
i||etőségge|.

A nemzeti vagyonró| szó|ó2011. évi CXCV|' Törvény 14. s (2) bekezdése alapján a Magyar
Á||amnak _ minden más jogosu|tat mege|őzo _, az 1991. évi XXX|||. tv. 39. $ (2) bekezdése
alapján pedig a Budapest Fővárosi tnkormányzatnak e|idegenítés esetén e|ővásárlásijoga van.

A coRV|N Ingatlanfejlesztési, Építo és Városrehabĺ|itációs ZártkorĹien MŰkÖdó Részvénytársaságnak
(székhe|y: 1082 Budapest, Futó u.47.53., adószám: 13033268-2-42) az adásvéteI tárgyát képező
ingat|anokra szerzodésen a|apu|ó e|ovásár|ási joga van.

Jogosu|tak elóvásár|ásijogukka|, postai kü|demény esetén a kij|demény fe|adásának igazo|t napjától
számított 35 napon be|ü| é|hetnek. Amennyiben az e|ovásár|ás jogosu|tja é|jogáva|, az adásvéte|i
szerzodés kozte és Eladó között jön |étre. Ez esetben a ........ á|ta| befizetett ........,- Ft, azaz

forint összeget Eladó az e|ovásár|ási jogra vonatkozi nyi|atkozat kézhezvéte|éto|
számított .ĺ5 munkanapon belÜ| a ........... á|ta| vezetett .. számú szám|ára visszautaĺja.
Vevő tudomásu| veszi, hogy a befizetett összeg után Eladó kamatot, vagy bárme|y jogcímen
e|számo|andó kö|tséget, kártérítést nem fĺzet'

2.) Az adásvéte| tárgyát képezo beko|tozheto ingat|anokat E|adó, az 1993. évi LXXV|||. tv. és a
Budapest Józsefvárosi onkormányzat 3212013. (V||. 15.), a 6612012. (X||' 13.) rende|etében,
va|amint a Képvise|ő-testÜ|et 4712015. (||. 19.) számÚ határozatban fog|a|tak, i||etve a Képvise|ő-
testÜ|et ,..12016. (..'...) számú határozata a|apján 2016. ..,........... és 2016. ...............közott
|efo|ytatott nyi|vános pá|yázat, és a Képvise|ő{estÜ|et ,.... 12016. (.....) számú határozatában
megá||apított nyertes részére értékesíti.

3.) Eladó ezenne| e|adja, Vevő pedig megveszi Eladótóĺ osszes tartozékaiva|, megtekintett
á||apotban véte| jogcímén az 1.) pontban körÜ|írt va|amennyi ingat|an 1l1 arányÚ tulajdoni
hányadát az a|ábbi fe|téte|ekke|.

Az,ĺ. pontban korÜ|írtingat|anvéte|ára: ..... Ft, me|yaz 1. pontban írtingat|anokkozottaz
a|ábbiak szerint osz|ik meg:

a.) 36259l0lN1 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft'

b.) 3625910lN4 helyrajzi számma|jelzett |akás Ft'

c.) 3625910lN5he|yrĄzi számma|jelzett |akás Ft,

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

e.) 36259l0lN10helyrajziszámma|je|zett|akás Ft'
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4.)

5.)

f.) 3625910lN11 he|yrĄzi számmalje|zett |akás Ft'

g.) 3625gloĺN12he|yrĄziszámma|je|zettlakás Ft'

h.) 3625910lN13 he|yrajzi számmalje|zett |akás Ft'

i.) 36259ĺ0ĺN18 he|yrajzi számma|jelzett |akás Ft'

j.) 3625910lN19he|yrajziszámmalje|zett|akás Ft'

k.) 36259ĺolV20 helyrajzi számma|je|zett |akás Ft'

|.) 36259lolN23 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft'

m.) 36259/0lN24he|yrĄziszámma|je|zett|akás Ft'

n.) 3625910lN26 he|yrajzi számma|je|zett lakás Ft'

o.) 3625910lN27 he|yrĄzi számmalje|zett |akás Ft'

p.) 3625910lN28 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft'

q.) 3625910lN29he|yrajziszámmalje|zett|akás Ft,

r.) 3625910lN30he|yrajziszámma|je|zett|akás Ft'

s.) 3625910lN31he|yrajziszámma|je|zettuz|ethe|yiség Ft'

t.) 36259l0lN32he|yrĄzi számmalje|zett raktár Ft.

Vevő 2016. év ' '. ... . napján megfizetett .....,. Ft.ot, azaz....... forintot ajánlati biztosíték címén
átutalássa| a Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt., K&H Bank Zrt..né| vezetett 10403387-
00028859-0000006 számú szám|ájára, ame|y összeg a véte|árba beszámít, és ame|y összeget
fe|ek fogla|ónak tekintenek. Fe|ek a fogla|ó jogi természetét ismerik.

Vevő a fennmaradó .....,. Ft, azaz ............ forint véte|árhátralékot az adásvételi szerzodés
a|áírásának napjátó| számÍtott 90 munkanapon be|Ü|, ... .. Bank álta| fo|yósított hite|bó| fizeti
ffi€9, amennyiben Eladó erre vonatkozóan másként nem nyi|atkozik, a Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ zrt., K&H Bank Zrt.-né| vezetett 10403387-00028865-0000007 számú
bankszám |ájára banki átuta|ássa|.

Felek közösen kérik a Fö|dhivata|t, hogy a Vevő tu|ajdonjog bejegyzését tartsa függőben a
tu|ajdonjog bejegyzés iránti kérelem benyújtásáig, de legfeljebb ......... ..... napjáig

Eladó az adásvéte|i szerzodés megkötéséve| egyidejĹileg az ingatlanra vonatkozian a|áírja és
e||enjegyző ugyvédné| ('...) ügyvédi |etétbe he|yezi a tu|ajdonjog bejegyzésére vonatkozi
nyi|atkozatát, ame|yben fe|tét|en és visszavonhatatlan beleegyezését adja saját tu|ajdonjoga
tör|éséhez és Vevő 1l1 arányÚ (egész) tu|ajdonjogának véte|jogcímen történő bejegyzéséhez.

Letéteményes Ĺigyvéd a 3. pontban írt véte|ár hiányta|an megfizetéséro| szó|i igazo|ás
bemutatását kovetó 8 napon be|uIjogosu|t és köteles a bejegyzési engedé|yt a Budapest Főváros
Kormányhivata| X|. kerü|eti Hivata|ához benyújtani.

Amennyiben a Véte|ár kifizetésére va|amennyi ingatlanra vonatkozóan legkésőbb ...... napjáig
bármi|yen okná| fogva nem kerül sor, i||etve annak megtörténtét a fe|ek bárme|yike a fenti
időpontĺg nem igazolja hite|t érdem|oen |etétkezelo Ügyvéd e|ott továbbá, ha aje|en szerzódés a
fentĺ idópontig bármi|yen okbi| meghiÚsu|, és erró| a |etétkeze|o Ügyvéd hite|t érdem|ően tudomást
szerez, akkor a |etétbe he|yezett bejegyzési engedé|yt letétkeze|ó Ügyvéd kote|es ha|adékta|anuI
megsemmisíteni.

Fe|ek a je|en szerzodés a|áírásáva|, |etéteményes Ügyvéd pedĺg a szerződés e||enjegyzésével a
7-9. pontban rögzített |etéti szabá|yokat e|fogadja.

Yevő az ingat|anok eset|eges hiányosságai címén azE|adőva| szemben semminemű igényt nem
támasfhat. Vevő az ingat|ant megtekintette, az ingat|anokra vonatkozi mĹĺszaki tájékoztatást
ismeri, tudja, hogy az épÜ|et te|jes fe|újításban nem részesÜ|t, így bárme|y szemrevételezéssel
nem ész|e|hető épÜ|ethiba kijavítása szÜkségessé vá|hat.

Eladó nem szavato| az ingat|anoknak a tu|ajdoni |apon fe|tĹintetett térmértékéért.

Eladó kije|enti, hogy az ingat|an ok az 1' pontban fog|a|takon kívĹi| per-, teher- és igénymentes.

Eladó a véte|ár te|jes megfizetését koveto 5 napon be|Ü| kÖte|es az ingat|anok birtokát vevore
átruházni' Vevő etto| az idoponttó| kezdodoen vise|i azoknak terheit, szedi hasznait és ebben az
időpontban szá|| át a kárveszé|y viselése is. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a
birtokátruházásro| jegyzőkÖnyvet vesznek fe|, amelyben rÖgzítik a |akóingat|anokban fe|szere|t
va|amennyi közműméro á||ását, ame|y méróá||ásig va|amennyi rezsi-, és kozmŰkÖ|tséget az

6.)

7.)

8.)

e.)

10.)

11.)

12.)

13.)
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Eladó vise|i, míg ezen idoponttó| és mérőá||ásoktó| kezdodoen a hivatkozott rezsi-, és
kozműko|tségeket Vevő tartozik viselni. Vevő a birtok átruházást kovető hónap e|ső napjától fizeti
az ingat|an fenntańási kö|tségeit.

14.) Eladó kije|enti, hogy azingat|anokka| kapcso|atban közüzemi díjtartozása nincs. Tekintettel arra,
hogy Eladó erre vonatkozoan igazo|ást Vevőnek nem mutatott be, amennyiben az adásvételi
szerzodés a|áírásának napját mege|őzo idószakra vonatkozó tartozást á||apítanak meg, annak
megfizetésére Eladó köte|ezettséget vá||a|' E|adó kije|enti továbbá, hogy az ingat|anoknak
bérlóje nincs.

15.) Felek a Po|gári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés a|apján kizárják mind Eladó, mind Vevő
fe|tĹino értékarányta|anságon a|apuIi eset|eges megtámadási jogát.

16.) Vevő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ezt Eladónak bemutatott és eredetben
átadott Cégkivonatta| és A|áírás mintáva|/Aláírási címpé|dánnya| igazo|ta. Vevő je|en okirat
a|áírásáva| kijelenti, hogy a nemzeti vagyonró| szó|ó törvény a|apján átlátható
szervezeVingat|anszerzési képessége nincs korlátozva.

17.\ Vevő tu|ajdonjogának bejegyzését a Budapest Főváros Kormányhivata|ának Fo|dhivataláná|
Eladó kére|mezi, ame|ynek költségét Vevő fizeti meg.

18.) Vevő tudomásuI veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruházási i||etéket ke|| fizetnie.

19.) 15.) 2012' január 1 ' napjátó| a 17612008. (V|. 30.) Korm. Rendelet 1. s (3) b' pontja a|apján
Eladó köte|es energetikai tanúsítváný készíteni és azt Vevő részére átadni. Vevő jelen okĺrat
a|áírásáva| kije|enti, hogy a HET-00335386, HET-00335387, HET-00335390, HET.00335394'
HET-00335395, HET-00335396, HET-00335397, HET-00335398, HET-00335400, HET-
00335401, HET-00335402, HET-00335403, HET-00335404, HET-00335406, HET-00335407,
HET-oo3354o8, HET-o0335409, HET.003354'ĺ1, HET-00335412, HET-00335413, azonosító
szám m a| e| |átott energeti kai tanú sítváný átvette.

20') Vevőaszerzodésmegkotésévelkapcso|atoseljárásiko|tségekcímén az1.67O,-FVszemé|yJÜB
e|járási díjat, azs.soo,- Ft + ÁFA e|járási díj összeget és a 6.600,- Ft/ingatĺan fö|dhivata|i eljárási
i|letéket a szerződés a|áírását mege|őzoen megfizetett. Vevő kéri, azerrő| szó|ó szám|át részóre
megküldeni'

21.) E|járó Ügyvéd tájékoztatja Fe|eket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzéséro| és megakadá|yozásáról szi|ó 2007. évi cXXXVl. törvény rende|kezései szerint
azonosĺtási kote|ezettség terhe|i Felek adatai vonatkozásában. Fe|ek kijelentik' hogy adataik a
szerződésben he|yesen kerÜ|tek rögzítésre az á|taIuk bemutatott szemé|yi azonosító okmányok
a|apján.

Fe|ek je|en szerzodés a|áírásáva| feltét|en és visszavonhatat|an hozzĄáru|ásukat adják ahhoz,
hogy e|járó ügyvéd okirataikró| fénymáso|atot készítsen, és azokban rögzített adataikat a
szerzodésse| egyÜtt keze|je.

22) Fe|ek tudomásu| veszik e|járó Ĺigyvéd tájékoztatását, ame|y szerint adataikat az információs
onrende|kezésijogró| és az információs szabadságróĺ sző|o2011 . évi CX|l. törvény rende|kezései
szerint kizároIag jelen szerzodéshez kapcso|ódó megbízás, il|etve a jogszabá|yokban
meghatározott köte|ezettsége te|jesítése érdekében keze|heti.

Fe|ek kije|entik, hogy je|en jogÜgy|et nem Ütközik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzéséró| és megakadá|yozásáró| szó|i 2007. évi CXXXV|. törvénybe.

23') Je|en szerzodésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. adásvételre vonatkozi, i||etve azide
vonatkozo jogszabá|yok jelen szerzodés aláírásának napján hatályos rende|kezései az
irányadók.

24.) Fe|ek meghata|mazzák budapesti ( '.'..' SZ. a|atti) Ügyvédet, hogy őket je|en

jogÜgylet kapcsán a fö|dhivata|i e|járás során az Ugyvédi torvényben írt te|jes jogkorre|

képvise|je.

Fe|ek a fenti okiratot e|o|vasták, megértették, és mint akaratukka| mindenben egyezot, helybenhagyi|ag
a|áírják.

Budapest, 2016. év ... ... hó ' '. .... napján.
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Budapest Józsefvárosi tnkormányzat

e|adó nevében eljáró

Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.

. igazgatő

VEVO

A jelen okiratot ... budapesti(.....'...., székhe|y: .'''.........) Ügyvéd készítettem és
ellenjegyzem.

Ke|t Budapest, 2016. év ........ hó ...... napján.

okiratkészítő Ügyvéd
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12. számú mel|ék|et

osszefoglaló a benytijtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeiről, tájékoztatás
az átlátható szervezet fogalmáró|

AzĄán|atot a társaság képvise|ője minden olda|on kézjegyével kote|es e|látni.

Az aján|atnak fo|yamatos sorszámozássaI ke|| rende|keznie.

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

Az aján|atot két példányban, kü|on lezárt borítékban ke|| benyújtani, az egyik példányon
fe|tÜntetve az,,Eredetĺ pé|dány'', a másikon a,,Máso|ati példány'' szoveget.

A borĺtékon a kovetkező szöveget ke|| és |ehet fe|tÜntetni: ,,Budapest V|||., Tomő u. 16. szám
a|atti |akások és nem |akás cé|jára szo|gá|ó helyiségek elidegenítése''

Az Ąán|atot sértet|en borítékban kell benyújtani, sérÜlt, fe|nyitott borítékot a Lebonyo|ító nem
vesz át.

Ahol az nincs je|ezve, hogy másolat is elegendő, az eredeti igazo|ást ke|| csatolni az
ajánIathoz'

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

Fa Ąán|at tarta|mát a következő sorrendben ke|| osszefűzni:

1. Je|entkezési lap

2. Aján|ati osszesítő

3. Eredeti, 30 napná| nem régebbi cégkivonat

4. Eredeti a|áírási címpé|dány vagy annak hite|es máso|ata

5. A Ptk. e|őĺrásai szerinti bizonyító erejű meghata|mazás, amennyiben az Ąán|atot nem
a cég képvise|ője írja a|á

6. Pá|yázati dokumentácii megvásár|ásáró| szó|ó bevéte|i pénztárbizony|at máso|ata

7. Aján|ati biztosíték befizetésérő| szó|ó igazolás máso|ata

8. Nyilatkozatvége|számo|ásró|, csőde|járásró|, fe|számo|ásró|

9. Nyi|atkozat a pá|yázati feltételek e|fogadásárő|, szerzodéskotésrő|, ingat|anszerzési
képességrő|, aján|ati kötöttségrő|

10. Nyi|atkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásró|; Kiíróva| szemben fenná||ó
tartozásró|

11. NAV igazo|ása

12. He|yi adó igazo|ás (beszerezhető: Budapest Józsefvárosĺ tnkormányzat Po|gármesteri
Hivatala 1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

13' Bérbeadóva| szemben fenná||ó tartozás igazo|ása (beszerezhető: Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. 1083 Budapest, Losonci u' 2., és Budapest Józsefvárosi
onkormányzat Polgármesteri Hivata|a Pénzügyi Ügyosztály 1082 Budapest, Baross u.
63-67. ll. em.)

14' Nyilatkozat pénzügyi a|ka|masságról

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

16. Nyi|atkozat átlátható szervezetrő|

17. Az adásvéte|i szerződésse| kapcso|atos észrevételek, módosítási javaslatok

At|átható szervezet:
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A2011. évi CXCV|. tv. 3. $ rende|kezései a|apján át|átható szervezet:

1. átlátható szervezet:

a) az á||am, a kö|tségvetési szerv, a köztestÜ|et, a he|yi önkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzat, a társu|ás, az egyházi jogi szemé|y, az o|yan gazdá|kodó szervezet,
ame|yben az á||am Vagy a he|yi önkormányzat kÜ|ön-kü|ön vagy együtt 100%-os
részesedésse| rende|kezik, a nemzetkozi szervezet, a kü|fö|di á||am, a ku|fö|di
he|yhatóság, a kü|fö|di ál|ami vagy he|yhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségrő|
szó|ó megá||apodásban részes á||am szabályozott piacára bevezetett nyi|vánosan működő
részvénýársaság,

b) az o|yan be|fo|di vagy ku|fo|di jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező
gazdá|kodó szervezet, ame|y megfe|e| a kovetkező fe|téte|eknek:

ba) tu|ajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésérő|
és megakadá|yozásáró| szó|ó törvény szerint meghatározott tény|eges tu|ajdonosa
megismerhető,

bb) az Európaĺ Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségrő| szó|ó
megá||apodásban részes á||amban, a Gazdasági Együttműkodési és Fej|esztési
Szervezet tagá||amában Vagy o|yan á||amban rende|kezik adói||etőségge|, ame||yel
Magyarországnak a kettős adóztatás e|kerti|ésérő| szó|ó egyezménye Van,

bc) nem minősÜl a társasági adóró| és az oszta|ékadóró| szó|ó törvény szerint
meg határozott e I le n őrzott kĹl |fo|d i társaság nak,

bd) a gazdá|kodó szervezetben közvetlenü| vagy közvetetten tobb mint Z5o/o-os
tu|ajdonnal, befo|yással vagy szavazati jogga| bíró jogi szemé|y, jogi szemé|yiségge|
nem rende|kező gazdá|kodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) a|pont szerinti
fe|téteIek fenná||nak;

c) az a civi| szervezet és avízitársu|at, ame|y megfe|e| a kovetkező fe|tételeknek:

ca) v ezeÍő tisztségvise|ői meg ĺsmerhetők,

cb) a civ|| szervezet és a vízitársu|at, va|amint ezek vezető tisztségvise|ői nem át|átható
szervezetben nem rende| kezn ek 25%-ot m eg ha|ad ó részesedésse |,

cc,) székhe|ye az Európai Unió tagá||amában, az Eurőpai Gazdasági Térségrő| szó|ó
megá||apodásban részes á||amban, a Gazdasági EgyÜttműködési és Fej|esztési
Szervezet tagá||amában Vagy olyan ál|amban van, ame||ye| Magyarországnak a kettős
adóztatás e|kerĹl|ésérő| szó|ó egyezménye Van;

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

a) jogosu|t e jogi szemé|y vezető tĺsztségvise|ői vagy fe|ügye|őbizottsága tagjai többségének
megvá|asztására és visszahívására, vagy

b) a jogi szemé|y más tagjaiva| vagy részvényeseive| kötött megá||apodás alapján egyedü|
rende|kezik a szavazatok több mint ötven száza|ékáva|:

3. s (2) pę (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában fog|a|t fe|tételeknek való megfe|e|ésről a
szerződő fé|nek cégszerűen a|áírt módon nyi|atkoznia ke||. A va|ótlan tarta|mÚ nyi|atkozat
alapján kötött szeződés semmis.
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