
l. sz. melléklet
A 133/2016' (VI.02.) sz.határozat melléklete

Pá.Jyázatĺ felhívás

A Buđapest Fővaros VIII. kerület Józsefuĺĺrosi onkonĺrźnyzat Képviselő-testtiletének '.....
szátmű' hatźtrozata alapjĺán nyilvános egyfoľdulós páIytaatot hirdet a tulajdonát képezo
BudapestVIII. kerĺilet,36259/0lNI,36259/O/N4,36259/0/N5,36259/0/N7,36259/0lN10,
36259/01NLL, 36259101N12, 36259/0/N13, 36259101N18, 36259t01N19, 3625gl0lN2o,
36259/0/ N23, 36259/0/ N24, 36259/0l N26, 3625910ĺ N27, 36259/0l Nłs, sazsglo/ Nug;,
3625910/N30, 36259/0lN31, 3625910/N32 |tsz.-tt lakások és nem lakás céljrára szoirgtilő
helýségek |<ĺzfuőlag egyĹittes elidegenítésére.

1. A p átyá zati felhív áts kózzététe|e

A pá|yazatt fęlhívást a Kiíró a Veľsenyeztetési Szabályzat 11. pontjában foglďtaknak
megfelelően a Buđapest Főváros VIII. keriilet Józsęfuárosi Potgárĺresteri Hivatal
hiľdetótábl ájźn, aLebonyolító ügyfelfogađ ásra szolgźtló hetyiségében, a Józsefuáros címii helyi
lapban, az onkormźnyzat és a Lebonyolító hoňlap3ĺn,-tovtĺuuĺ az onkormźnyzat és a
Lebonyolítő szźtmźra elérhető kĺlltségmentes hirdetési felĹileteken, egyéb rendelkezésľe alló
internetes hirdetesi portĺílokon teszi közzé.

A Kiíró jogosult a veľsenyeztetési eljárást annak bĺĺľmety szakaszábaĺ indokolás nélktil
visszavoľuri, és erről köteles hirđetményt kifiiggeszteni. A veľsenyeztetési eljárás visszavonása
esetén - amennyiben a dokumentáciőt az aján|attevo ellenéľték fejében kapta meg _ a Kiíľó
köteles az ellenértéket visszafizętni. A páIyizatidokumentáció ellenért ékét-aKiíľó ezen kívül
semmilyen más esetben nem fizeti vissza.

2, Apáilyátzatĺ kĺíľás adataĺ

Apályázxt kiíľója: Budapest Fővĺĺros VIII. keľület Józsefuiírosi
onkoľmányz at (l}8}Buđapest, Baross u. 63-
67.)

Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
(1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

nýlváno s, e gyforduló s p á|y źnat

tulajdonjo$ átruhźľ;t.s (elidegenítés)

rendelkezésľe 50.000.- Ft + ÁFA

A p á|y ázat leb onyolítój a :

A'páiyánat jellege:

A'páiyázat célja:

A pályánatĺ dokumentáció
bocsátása:

Az ingatlanok m in i málĺs vételáľa :

Äz aján|atibĺztosíték összege:

Az ajánlati bÍztosíték beÍizetés
beéľkezésének hatáľĺdeje:

Lz aján|atok leadásának hatáľĺdej e :

A pá|yäzattal kapcsolatban továbbĺ
infoľmáció kéľhető:

161.525.000,- Ft

16.|52.500,- Ft. Az ajánlati biztosíték
befizetése csak magyaľ forintban teljesíthető,
érté|<papírra|, gar anciaszeľző dés sel,
záIo gtar ggyal nem helyette síthető.

Az ajánlatibiztosíték befizetésének módja, źúĺta|ás a Józsefuaľosi Gazdĺálkodási
szám|aszámz Központ zrt. K&H Banknál vezetetL

|0403387-00028859-00000006 számú
szźmlét1źra

20|6. augusztus l. (hétfő) 24 őra. Az ajan|ati
biĺosítéknak a megielölt hatźndoig a
bankszáml ár a meg kell érkeznie.

2016. auguszfus 2. (keđd) 10:00 óra

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Elidegenítési Irodáj án



A pá.Jyázattz|
megtekinthetők:

érĺntett ingatlanok

Az ajźnlLatok bontásának időp ontj a :

Äz aián|atok bontásának helye:

A pá./ryázat eredményét megállapító
szervezeti

A páilyánat elbíľálásának határĺdeje, és a
várható eľedményhĺľdetés:

A' pőůy ánati elj árás nyelve:

Tel.: 06-1-333-61811122 vagy 123 meliék,
06-r-216-6961

20|6.június l5. (szerda) és2076-július 29.
(péntek) között előzetes időpont egyertetés
a|apján. Időpont egyeztetése .a Józsefuáľosi
G azdá|kođási Kĺizpont Zrt. onkorm áĺyzatí
Hléľ'kezeIő kodájan lehetséges (1084
Budapest, Tavaszmęző u.2., tel.: 06-1-210-
4928,06-1-210-4929)

20|6. augusztus 2. ftedd) 10:30óra

Józsefuarosi Gazdálkodási Központ ZÍt..
1083 Budapesą Őr u. 8. fildszinti targyaló.
Az ajźtnlattevők a páIyázatok bontasán jelen
lehetnek.

Budapest Fővĺĺros VIII. keľĺilet Józsefuárosi
onkorm án y zat Képv isel ő -testiilete

2016. szeptember 30.

magyar

3. A pályázatta| érĺntett ĺngatlanoki

ApáIyźuattal érintett lakások és nem lakás céljaľa szo|gá|ő helýségek kiürítése megfortéĺt, az

ingatlanokľa voĺatkozóan nincs éľvényes bérleti, vagy hdszná|ati szerzodés, azok iiľesen

keriilnek elidegenítésre, és a leendő tulajdonos tészére bitokbaadásra.

F elidegenítést Áp,t nem teľhęli, mivel a lakások és helýségek elidegenítésére az
onkoľmĺínyzat az AFA köľbe nem jelentkezettbe.

Kiíľó felhívja a figyelmet, hogy

- a 11ęmzeti vagyonľól szóló 2011. CXCM törvény 14. $ (2) bekezđése a|apjan aMagyar
Államot minden elővásárlási jog jogosultat megelóző elővásĺáľlási jog illeti meg. Az
elővásáľlási jog gyakoflásfuaaMagyar Állam részéte fennálló hatáľidő aze|ovźsźtlási jog
gyakorlasaľa felhívó értesítés postĺíra adásrának napjátó| szétmított 35 nap.

- azegyes állami fulajdonban lévő vagyontźrgyakönkormányzatok trrlajdon.ba adásáľól szóló
|991. évixxxn. w.39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnak
elővásáľlásijoga van.

- a fulajdonos onkotmźnyzat a Corvin Zrt. javfua szerződésen alapuló elővásárlasi jogot

alapított,aĺnelyazingatIan-nýlvantaľtásbanbejegyzésrekeriilt.

Eladó az lngatlanokat a fent megjelölt elővásáľlási jog jogosultak elővásĺírlási jogról lemondó

ĺyilatkozatánakkézhezvéte\étő|, és a teljes véte|ár beérkezésétől szĺĺmított 5 napon beltil adja

vevő biľtokába. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak báľmelyike élni kívan elővásĺárlási
jogáva|'ilgy uadásvételi szeruodés elővásaľlásra jogosult és eladó kĺizĺitt jĺin Iétľe. Ez esetben

abefrzetett ajanlatí biztosítékot eladó a ný|atkozatkézhęzvételétől szátmitott 15 napon beliil
visszautalja a vevő tészéte. A beÍizetett összeg után eladó kamatot és báľmely jogcímen

igényelt költséget nem frzet.



4. ApáiJyátzat cé|ja, tartalma

Az elidegenítésre kerülő lakások és nem lakás céljaľa szoIgáLő helyiségek a Budapest Főváros
VIII. keľĺilet Józsefuaĺosi onkorm źnyzat kizarólagos fulajdonát képez1k, elídegenítésükľe a
nemzeti vagyonról szóIő 2OI1. évi CXCVL törvény, a Budapest Józsefüárosi onkormanyzat
vagyonaľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasárő| sző|ő 66/2012. (XII' 13.)
önkoľmányzati rendelęt, valamint a Képviselő-testĹilet 47l20l5. (II. 19.) számú határozata
(Versenyeztetési Szab źiyzat) vonatkozik.

Kiíró lęhetővé teszi, hogy a vevő a véte|éLrat

- egyösszegben,készpénzben,vaąy

- bankí hitelfelhaszná|ásźxaI fizesse meg.

A nyeľtes pźĺyáző köteles a pźiyźnat elbírálásaľól szóló éľtesítés kézhezvételét kĺjvető 15
munkanapon belül adásvételi szerzódést kötni.

Vęvő a vételáľ

- egy<isszegben toľténő megfizetése esetén - az aján|ati biztosíték összegével csölĺJ<entett -
vételfuat legkésőbb az adásvételi szerzódés megkötésével egyidejűleg eladónakmegfrzeti,

- banki hitel felhasználása esetén, az adásvételi szeľződés fiiggőben taľtással keľiil
megkĺitésre. A foglďó összegével csökkentett vételáľ kiegyenlítéséľe vevőnek 90 nap áII
ľendelkezéséľe' Az eladó a tulajdonjog bejegyzésére vonatkozó hozzájára|źlsát a teljes
vételar beérkezését k<jvető 5 munkanapon belül adja ki vevő részéľe.

Azingatlarlbiľtokbaadásanak időpontja: azę|ővásttrlási jog gyakoľlásaravonatkozó nyilatkozat
kézhezlĺétęlétől, és a teljes vételar beérkezését követő 5 munkänap.

Az adásvéte|i szerződés megkötésével kapcsolatban felmeľĹilő költségek:

- 1.67a,- Ft/személy ĺÜn eliáľesĺ đii,

- 5.500,- Ft + ÁFA eljríľási díj,

- 6.600,- Ftl ingatlan/ugylet fiildhivata|i elj árási illeték.

A Kiíró felhívja apźtyźzôkfigyelmét, hogy a vétęlaľat ÁFA nem terheli.

A Kiíľo kiköti továbbá, hogy

a) a nyeľtes ajántattevő visszalépése esetén jogosult a veľsenyeztetési eljĺáľás soron ktivetkező
he|y ezettj év eI szeruő đést kötni,

b) jogosult arra, hogy a veľsenyeztetési eljáľást eredménýelennek nýlviánítsa,

c) sziikség esetén az ajánlattevőtől az ajźn|at lényegét nem érintő technikaĹfonnai
kérdésekben írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásáxa|, hogy az ajránlattevő
ezze| kapcsolatos írásbeli vźiasza semmilyen foĺnában nem eredményezheti a
versenyeztetési eljĺírásban tett ajänlatában megfogalmazott feltételek olyan megvźltozását,
amely az &téke|és során abeérkezett ajánlatok soľrendjét módosítaná.

d) a Ptk 6:74. $ (2) bekezdése alapjan, a pźiyźlzati felhívásban foglaltaknak megfelelő,
legkedvezőbb ajánlattevővel szemben is fenntaľtja ajogátarra, hogy ne kössön szerzoďést.

Az ajźn|atfievő tudomásulveszi és elfogadja, hogy a Kiíľó

a) az ajén|attételi hatĺíridőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatj a, ałn7t _ az
indok megjelölésével _ a Kiírás ktjzlésével megegyező helyeken, az ercdeti benyujtási
határiđő |ejźrta előtt legalább 5 nappalköteles hirdetményben megjelentetni;

,/
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b)

c)

d)

jogosult az ajtnIattételi felhívását az ajtln|attéte|i határiđő előtt visszavonni, de erről a kiírás
közlésével megegyező módon az ajtln|attételi hatáľidő lejárta előtt k<jteles hirdetményt
megjelentetni,

a páIyázati biztosítékot a kiírás visszavonása, az eljrírás eredménýelenségének
megállapítása esetén, i|Ieffie-azajánlatok elbírźůásźúkövetően_ anem nyeľtes ajánlattevők
részére 15 munkanapon belül visszafizeti,

az ajźnlatt biztosíték után kamatot nęm ťlzet, kivéve, ha. a visszaťĺzetési hataľídőt
elmulasztją

e) a nyeľtes ajźn|attevő esetében a bęťlzeteĹt bíztosítékot az ajźn|attevő által fizetendő
vétęIárbabeszáĺnitja,

Đ nem fizeti vissza a nyertes által teljesített biztosítékot, ha a szetződés megkötése a

nyeľtesnek fetľóható vagy érdekköľében felmerĹilt okból hiúsul meg. A vevőnek felróható
ok az is, ha avéte|fuaÍ. banki hitel felhasznźt|ásźtval kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt
hataridőben nem kapja meg' vagy az aťlzetési határidő napjának 24 őrźignem érkezik meg
el ađó b ank szźlrriáj ár a.

5. Az ajánlat benyújtásának előfeltételeĺ

Az ajánlat benyújtásának elengedhetetlen feltétele az ajtnlati biztosíték hataridőig töľténő

befizetése.

A Iłiro az ajarűati biztosítékot a pá|yázatl felhívás visszavonása, az eljárás

eredménýelenségének m egá|Lapítása esetén, illetve - az aján|atok elbítéiásźú kĺivetően - a nem

nyeľtes ajá,ĺ|attevok részére k<iteles 1 5 munkanapon belül visszafizetni'

A pźiyźaaton való ńsmétel további előfeltétele, hogy az ajźn|attevő megismeľje a pá|yázat

tźlrgyát, az ajźn|attéte| feltételeit _ vagýs a páiyázatí dokumentációt _ és azt magéra nézve
kötelezőnek tękintse.

A nęmzeti vagyonról szőIő 20|1. éví CXCVI. törvény 11. $ (10) bekezdése ďapjan, a

pá|y tnaton csak átlátható szerv ezet vehet részt.

Az aján7atbenyujtási hataľidő leteltét követően ajźn|atota Kiíró nemvesz źú.

6. A páůyátzatontiĺľténő ľészvétel feltételei

Azajźnlattevőtésztvehetapályázatonamennyiben:

a) az ajén|ati biztosíték összeget hataridőben megťtzet| és azbęérkezik a Kiíľó által megjelĺilt
bankszámláĺa,

b ) az aj źnlatok leadás ĺínak hatźndej éig az aj źnlatát b enyuj tj a'

7. Az ajánlat tartalmĺ kłivetelményei

Az aján|attevőnek:

a) az ajźnlatban közĺjlnie kell a nevét/cégnevét, lakcím ét/széIďle|yét, adősztmátladóazonosító
jelét, céE esetébęn cégsegyzékszámát, képviselőjének nevét és elérhetőségét,

bankszámtaszĄmát,az elektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b) az ajźn|athoz csatolni keLI az ajtnúatt biztosíték befizetéséről szóló visszavonhatztlanbanki
áfutalást v a1y a baĺkszámla kivonatot

c) az ajźn|atban nýlatkoznia kęll aľľól, hogy vá|Ialja a Pá|yźnati dokumęntációban, illetve
mellékleteiben leíľt szęrződéskĺĺtési és egyéb feltételeket,

/.'
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d) u ajźtn|atban nýlatkoznia kell aról, hogy ľá vonatkozőan a 2015. éví CxLtrI. törvény 62. $
és 63. $.ban foglalt kiztltő k<irtilmények nem állnak fen-n.

e) az ajźtnlatban nýlatkozníake|| aľľól, hogy adó és adók módjára behajthatő köztartozása
nincs. E nýlatkozat me|Ié kell csatolnia a NAV igazolását arľól, hogy nem áll fenn
koztartozźsa.

Đ az ajánlatban nýlatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben bérlęti díj tartozasa nincs,
továbbáaKiírőval szemben szerződésben vállalt éš nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az ajónlatahoz csatolni kell a tĺírsaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a
társaság képviseletére jogosultak aláirźsí címpéldanyának erďeti példanyát vagy hiteles
másolatát.

h) az ajźriatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem á1l végelszámoIás a|att, ellene csőd-, illetve
felszámolási elj aľás nincs folyamatban.

Đ az ajtn|atban nýlatkozniakęll arról, hogy a ĺerĺizeti vagyonľól sző|ő 2071. évi CXCM.
tĺirvény 3. $ (1) bekęzdés 1. pontja szeľint źúIźúható szervezeÜrek minőstil.

Az ajánlattevőnek a pźlyázati eljĺáľás során benyújtott ajźnlatźi, továbbá az ajánlat
mellékleteként benyújtott valamennyi nyilatkozatźft cégszerĺĺ alĺĺírással kell ellátnia. Cégszeru
ďáíľás során a cég képviseletéľe jogosult személy/személyek a taľsaság kézze|,vagy géppe|írt,
előnyomott, vaEY nyomtatott cégneve aIá nęvét/nevüket önállóaďegyiittesen ítJalítJźLk a|á a
hiteles céga|źirási nýlatkozatuknak megfelelően.

A Lebonyolító ajźĺůott, tértivevényes levélben, hatándő kitűzésével felszőIíthatja az
aján|attevót az ajźn|attal kapcsolatos formaí vagy taľtalmi hianyosságok pótlásáľa, amennýben
a szifüséges nyilatkozatokat, igázolásokat nem megfelelően, illetve nem teljes köľiĺen csatolta.
Amennyiben az ajánlattevő a felhívás kézhezvételét kovetően az abban megiel<ilt hatźndőre a
hiányt nęm' vagy nem teljes körÍĺen pótolja, tryy ajánlata a hianypótlási hataridő elteltének
napját követő naptól érvénytelennek minősiil, és apáIyélzat további részébeĺ nem vehet ľészt.

A Lebonyolító a hiĺánypótlasi felhívásban pontosan megielölt hiányokľól, a hiránypótlasi
határidőről egyidejűleg, közvetlęnĹil, írásban köteles tźĺjékoztatn az tisszes ajźln|attevot.

A hiĺínypótlás nem terjedhet k'l az ajtnlatmódosításiíra'

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásĺának, és az aján|attevó ajtnlata érvénytelennek
minősül, amerľryiben

a) az ajánlati biztosíték összege apá|yazatí kiíľás 2. pontjában meghatźlrozott határidőn beliil
nem kerĹil jőváirźsraa Kiíró bankszrímlájan'

b) nem jelöl meg véte|fuat.

Amennyiben ajánlattevő nem jelĺili meg a vételar megfizetésének módját, Kiíľó úgy veszi, hogy
aztaz adásvételi szerződés megkötéséig egy ĺisszegben fizeti meg.

8. Az ajánlat foľmai kiivetelményeĺ

Az ajáĺůattevőnek ajźn|atátegy eľedeti és egy másolati pélđányban kell elkészítenie, feltĺintetve
az adoÍt példĺányon az 

',Eredeti 
ajźnlať, és ,,Másolati ajáľ,lat" megiel<ilést, melyeket ktilön -

kiilön sértetlen. lezaľt boľítékban kellbenyriitania. A példanyok közötti eltérés esetén az eľedetĺ
példány érvényes.

Az ajźnlat első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitöltött ,,Je|entkezési lapot'', a második
oldalon a kitölt<jtt ,,Ajźriatiĺisszesítőť', külcjnös tekintettel a megajánlottvételźtr és megfizetési
móđjának megjelölés&e. Ezt követően kell elhelyezĺi az ajránlati felhívás mellékletét képezó
értelemszerűen kit<ĺlt<itt nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban ľészletezett va|amenrryi
dokumentum ot. Az ajánlattevőnek közölnie kell a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét) , ahovźl
a pá|yazati eredmény közlését kéri, továbbá azt a bankszźlm|aszárĺot és a bankszám|a



kedvezményezettjének nevét illetve más azonosíÍőjźLt., ahova az ajáĺlati biztosíték (btnatpénz)
visszautalását kéri, amennýben nem nyertese a páLyázatĺrak.

Az ajánlat és az ijsszes melléklet minden oldaldt - összefrízve, az g!dą!4k-sz@
dokumentálásával _ fo lyam atos szám ozással kell ellátni.

Az iratokat magyar nyelven, |ezźtt,sértetlen borítékokban, szeméIyesen (nem postai úton) kell
benýjtaní. A borítélľa kizárő7ag apźtlyázattźlrgyát kell ráírni, az alábbíak szeńnt:

o,Budapest VIII. keriilet, Tiimő u. 16. szám alatti lakások és helyiségek elidegenítése''

A LebonyoLítő Lezáratlan vagy sérĹĺlt boľítékot nęm vesz át. I{lirő minden, az ajźnLattéte|í

határidőn tul benyujtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít.

Amennyiben az ajáĺ|atĺevő a pźiyázati e|jźtás báľmelyik szakaszábarlmeghatalmazotttltjźln jźtt

el, a teljes bizonyítő erejii magránokiratba foglalt meghatalmazts eredetipé|dtnytú is mellékelni
kell az ajtn|athoz. A polgári perrendtaľtás ró1 sző|ő 1952. évi III. törvény 196. $-a szerint a
teljes bizonyító eĘű magánokiľatnak aza|ábbi feltételek vďamelýkének kellmegfelelnie:

a) a kiállító az okhatotsajétkenłleg íĺta és aláirÍz;

b) két tanú az okiraton a|áírtsźlva|igazo|ja, hogy a kiállító a nem á|ta|a íľt okiľatot előttiik írta
a|á,vagy a|źĺírź.sźtt előttĺik sajźúkezu aláírásának ismeľte e|; az okiraton a tanfü lakóhelyét
(címét) is felkell ttintetni;

c) a kiállítő a|áitásavagy kézjegye aZ okiraton kizjegyző által hítelesítve van;

d) a gazdá|kođő szervezet áha| nzletikörében kiállított okiratot szabźůyszeruen a!áírtźk;

e) tigyvéd fiogtanácsos) az ältala készített okiľat szabőlyszera ellenjegyzésével bizonyítja,
hogy a kiállító a nem ź.Jtala írt okiratot előtte írta alá, vagy a|áítőlsát .előtte sajź./' kezu
a|áírásänak ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektľonikus aLźńľásźxa| a|áirt
elekŕronikus okirat taľtalma azlJ;gyved źitaIkészitett elekfronikus okiratévalmegegyezik;

Đ az elektľonikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el.

Az ajźn|attevő gazdálkodó szeÍvezet, a pá|yázati eljárás során nevében nyilatkozatot a
cégsegyzékben felttintetett képviseleti joggal ręndelkező személy, vagy e személy
m eghatalm azottj a tehet.

9. 
^z 

ajánlat módosítása

Az ajźn|attevő az ajánlattételi határlđő \ejártáig módosíthatj a vagy visszavonhatja pźůyäzati
ajźnlatźú, az ajánlatÍételi hatÁrido Lejártźĺt kcjvetően azonban a benyújtott ajánlatok nem
módosíthatók.

Az aján|ati kötdttség az ajźn7attételi hatáľidő lejártanaknapjával kezdőđik.

1.0. Ajánlati kötöttség

Az ajánlattevő legalább 60 napig teľjedő ajánLati kötöttséget kĺiteles vállalni, anely az
ajźnlattételi hataridő |ejártának napjáva| kezdődik. Az ajttrúattevő köteles nyilatkozni, hogy
amennýben a Kiíró az ajránlatok eľedményének megállapítźtsźra vonatkozó hatfuídőt
elhalasztotta,,íw vá|Ialja az ajźnlati kötöttség meghosszabbítźsát a pá|yázat eľedményének
megallapításáľavonatkozőhatźtrldőelha|asztásánaknapjaiszźmréwa|megegyezően.

Az aján|ati kötöttség tartalmanak meghatźrozásźra a Polgári Törvénykönyv renđelkezései
irĺínyadóak, ktilonös tekintettel a 6 :64. $ -ra.

Az ajźlĺnlat olyan megállapođást kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely a ttĺľvény aIapjźn
lényegesnek tekintett szęrződésęs elemeket taľta|mazza, s egyéľtelműen kittĺnik belőle, hogy az
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abban foglaltak tigyletkötési akaratot tiikĺöznek, tehát a nýlatkozó - ajáĺIata elfogadása esetén
_ ań.magáranénłe kötelezőnek ismeľi el.

Az ajtn|att kötöttség azt jelenti, hogy ha a másik féI az adott időhatáľon belül az ajźnlatot
elfogadja, a szerződés a törvény ľendelkezése folyán létľejon. Az ajánlat megtételével tehát
fiiggő helyzet alakul ki, amely az ajánlatí kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben aZ aján|attevó az ajźnlati kĺitöttségének ideje alatt ajtn|atát visszavonja, a
befi zetett aj anlati biztosítékot elvęszti.

A Kiíró az ajźn|ati biztosítékot a ptĺIyźuati felhívas visszavonása, az eljrárás

eľedménýelenségének megállapítása esetén, illetve _ az ajánlatok elbírását kĺjvetően _ a nem
nyertes ajánlattevők ľészére k<jteles 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíró az ajźn|ati
biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve,ha a visszaťrzetési hataĺidőt elmulasztja.

ĺ. 1. A pá/ly ánatokbontása

A pá|yánati ajánlatokat tarta|maző zártborítékok felbontását a Lebonyolító végzi a páĺyźnati
felhívásban megjelölt időpontban. Az ajtnlatok felbontásán, a Lebonyolító képviselőjén kívül
az ajánlattevők, illetvę meghatďmazoĄaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot
me gfe lelő en (szem é lyi igazolv ány, me ghatalm azás) i gazolni kell.

Az ajźnlattevők a bontas időpontjrĺról kĺiltĺn éľtesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán
jelen lévők jelenĺétiik igazolźsźnajelenléti ívet ímak ďá.

Az ajĺánlatok felbontĺĺsakor a Lebonyolíto ismęľteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét
(szélĺüelyét), az á|ta\lk.felkínĺált vétęllźtr ajémlatot, avéte|fu megfizetésének módját.

Az ajźnlattevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

A Lebonyolítő az ajánlatok felbontásárő|, az ajánlatok ismertetett tarta|mfuőljegyzőkönyvet
készit, amelyet az ajźtn|attevőknek erľe vonatkozó ígény esetén átad, illetve megkiild. A
jegyzőkĺinyvet a Lebonyolító képviselője és a jegyzőkonywezetti írja a|á, és a bontáson
megjelent ajáĺiattevők ktiziil kijelöltek, pedig aláínísukkalhitelesítik.

12. A páiy ánatérvénytelenségeĺnek eseteĺ

A Lebonyo|ítő az ajĺánlatok bíľálatakor megállapítja,hogy mely ajánlatok érvénýelenek, és ez
alapjn tesz javaslatot a Kiírónak az ajźln|atok érvénytelenségének megállapítasaľa. A Kiíró
éľvénytelennek nýlvránítja az ajánlatot, ha

a) aztakiírásban meghataľozott, illetve szabáIyszeríien meghosszabbított ajźlnlattéte|ihatándó
utan nýjtottfü be.

b) azt olyarl ajránlattevő nyújtotta be, aki az onkoľmányzatta| szembeni, korábbi fizetési
kötelezettségét (helyi adó, bérleti díj' stb.) nem teljesítette.

c) az ajźn|attevő a biztosítékot nem' vagy nem az előírtaknak megfeletően bocsátotta
ľendelkezésrę.

d) a kiírásban szeľeplő adatokat, igazolásokat nem, vagy nem az előíľásnak megfelelően
csatolta, ideéľtve, ha az ajtlrúattevő nem csatolta anól szóló nýlatkozatát, hogy nincs
köztartozźsa (adő-, vám-, taľsadalombiztosítási járulék és egyéb, az źilIamhěztartás más
alrendszereivel szemben fennálló fi zetési kötelezettsége).

Đ az ajźnlat nem felel meg a kiírasban megltatźrozott feltételeknek vagy az ajźtnlatÍevő nem
tett a kiíľásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot.

Đ az aján|attevő valótlan adatot közölt.

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



h) olyan ajźn|at érkezett,amely a meghatarozoÍt.ťlzętési feItétďektől ęltérő aján|atottarta|maz.
Az e\jtrźĺs további szakaszában nem vehet részt az, aki a)-h) pontokban foglaltak szenrý.

érvénýelen p áIy ázan ajánlatot tett.

1.3. A páüyázati ajánlatok elbíľálása, az elbiráiáls szempontjai

Apá|yázati ajánlatokat a lehető legrĺlvidebb ídőn belül el kell bíľálni. Apźtlyźnateľedményének
megállapításáľa vonatkozó határiđő egy alkalommal meghosszabbítható. Az tĄ hatándóróI,
illetve annak fiiggvényében az ajźnLati kötdttség iđotartamźtnak meghosszabbításaľól a

Lebonyolító köteles ajánlott levélben tájékoztatni az összes pá|yźaőt.

A Lebonyo|ítő apźtyźzati felhívasban meghataľozoft értékelési szempontok alapjan bírá|ja eI

és rangsoľolja az éwényes pźůyáĺzati ajánlatokat, szükség szeľint szakéľtők bevonásával.
Az elbírálás fő szempontja:

. az ajánlott vételár összege.
A Kiíró a pá|yázati felhívásban igényelt iratokon és adatokon tulmenően is jogosult

megvizsgálni az aján7attevők alkalmasságát a szeruódés teljesítéséľe, és ennek soľán a csatolt
dokumenfumok eredetiségét is ellenőľizheti.

A Kiíró sziikség ęsetén az ajźnlattevőtő! az ajźnlat lényegét nem érintő technikai-formai
kérdésekben, írásban felviIágosítást kérhet annak előrebocsátásőnaL' hogy az ajánlattevő
pznyáző ezzel kapcsolatos íľásbeli vá|asza semmilyen foľmában nem ęredményezhetl az

ajánlatäbanmegfogalmazott feltételek olyan me gvá|tozásźń' amely a pályźnat sotán abeérkezett
ajanlatok sonendjét módosítaná. A Kiíľó a felvilágosítás kéľéséről, és annak tarta|mźről
haladéktalanul írásban értesíti a többi ajźln7attevíSt.

A' páď,yálzat nyeľtese az, ĺ|<i a pá|yźuati felhívásban rcgzitett feltételek teljesítése mellett a

vételár összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételána több

ajźnlat is éľkezik a pźiyźzat lebonyotítoj a az azoÍLos ajánlattevőket behívja és az addigi
legmagasabb vétę|áratmegajánló ajźn|attevőknek lehetőségtik, varl avételźrra licit foľmájában
újabb ajźn|atot, ajánlatokat tenni. Az induló vételár abeérkezettlegmagasabb vétęlar aján|at, a

licitlépcső 10'000,- Ft, azaztizezer forint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyertese az, az

ajźnlattevó' aki a legmagasabb összeget ajänlja.

A versenýárgya|ásrőIjegyzőkönyv készül, amelyet a Lebonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzőkönywezetó, a lebonyolító jogi képviseIője és azajźn|attevők jelen lévő képviselői íľnak
a|á.

A Lebonyolító az ajánlatok éľtékeléséről jegyzőkönyvet (a továbbiakbaĺl: értékelési
j egyzőkönyv) készít, amely tartalmazza:

a) apa|yźzatĺ eljĺĺrás rövid ismertetését, abeérkezett ajanlatok számát,

b) abeérkezett ajanlatok ľövíd értékelését,

c) a legjobb ajźn|atra vonatkozó javaslat indokait,

ď) u ellenéľték (vételaľ) meghatźrozásanak szempontjait (ideéľtve a vételarat befolyásoló
kötelezettségvállal ásokat)'

Đ a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ adöntésekindokát,

g) a pźt|yázati eljárás eľedményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt
pá|yazó megjelölését,ha eľľe mód van,

h) abírźiatban ktjzľemÍĺködők áItal fontosnak tartott köľtilményeket, tényeket.

14. osszeférhetetlenség
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ApáIyélzati eljárás során összeférhetetlenséget keli megállapítani,haapá|yázatok elbírálásában
olyan tęrmészetes személy, szeÍvezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is ajánlattevő,
vagy

a) annak közeli hozzźúartozója (Ptk. 8:1. $ (1) bekezđés 1. pont),

b) annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja,

c) annak mźs szerzódéses jogviszony keretében foglaIkoztatőja,vagy fogla|koztatottja,

d) ha báľmely oknál fogva nem várható el tőle azugy elfogglatlan megítéIése.

,15. A páiyázati eljárás éľvénytelenségének és eredménytelenségének esetei

Érvénytelen a pźiy ázatí elj áĺ ás, ha

a) apáiyázat elbírálásakoľ az összefeľhetetlenség; szabáIyokat megsértették,

b) valamelyik ajánlattevő azeljĺáľás tisztasźęátvagy atöbbi ajźtnlattevő éľdekeit súlyosan séľtő
cselekméný követ el.

A kiíró eľedménýelennek nýlvaníthatj a az e|jźrźst, ha
a) nem érkezett ajám|at,
b) kizfuőIag érvénýelen ajánlatok étkeztek,

Đ azegyikajźnlattevő sem tett apźiyázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajźrůatot,
d) a kiíľó az e|játás éľvénytelenítéséről dĺĺntött.
Eredménýelen eljárás esetén a kiíró ddnt a további vagyonügyleti eljárásról.

1'6. Eľedményhiľdetés, szerződéskötés
A pá|yźnat eiedményéről a Kiíró tegkésőbb 201'6. szeptember 30. napjáig dĺ!nt, amelyľől
Lebonyolító 15 napon beltil valamennyi ajtnlattevőt íľásban éľtesíti.
Kiíľó a pźiyázat nyertesével a jele4 đokumentáció 4. pontjában megbatérozottak szerint

adásvételi szeľződést kĺĺt.
A nyertes pá|ytaó visszalépése esetén az eladójogosult apáiyétzatí eljárás soron kcivetkező

helyezettjével adásvételi szerződést kötni, amennýben a páiryäľzat eredményének

meg áll ap ítasakor a máso dik l egi obb ajźnlat meghatán o zásra került.

A nyeľtes ajánlattevő esetében a bęťtzetett biztosíték az ajánlattevő ź"Jta| fizetendő vételar
összegébe beszĺímítísra kerĹil, azonbanha a szeruódés megkötése az ajánlattevőnek felróható,
vagy érdekköľében felmertilt más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biztosítékot elveszti. Az
elvesztett biztosíték a Kiírót illeti meg.

17 . Egy éb ľendelkezések

Az ingatlarl megtekinthető a Kiírás 2. pontjában megielölt időpontban, de a megtekintés előtt
két nappal a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Központ Zľt. onkormźnyzati HźnkezeLő kodájrának
munkataľsával telefonos egyeztetés szĹikséges a kcivetkező telefonsziĺmokon: 06 | 2|0-4928'
210 -4929, 210 -4930, 210 -47 66.

Az ajźnlattevő az ajźnlatok felbontásáig k<ĺteles titokban tartani az ajěnlatának tarta|mźi'
továbbá a Kiíró által a részletes dokumentációban vagy báľmely módon rendelkezéséľe
bocsátott minden téný, információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, a:ĺól tájékoztatźst
harmadik szęmélynek nem adhat. Ez a tilalom nem terjed ki a finanszíroző banlĺJ<al és
konzorciális ajánlat esetén a résztvevőkkel való kapcsolattaľtásľa. Ha az aján|attevő vagy az
érdekJ<ĺlrében á11ó más szeméIy a péůyěaat titkosságát megsértette, a Kiíľó az ajánlatát
érvénytelennek nýlvránítj a.

A Lebonyo|ítô az ajránlatok 'tarta|mźú a pá|yazat \ezźrásáig titkosan keze|i, taľtďmukľól
felvilágosítást sem kíviilállóknak, sem apźiytnaton résztvevőknek nem ađhat. 
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A Kiíró az ajtnlatokatklzárőIag e|bkáIäsrahaszná|hatja feI, más célú felhaszné]ás esetén az
ajánlattevővel kiilon meg kell arról állapodnia.

A Kiíró a ptiyźtzaÍi eljárás során készített jegyzőkĺinyveket, dokumentumokat koteles 5 évig
megőizn| továbbá ilyen jellega elLenórzés esetén az e|Ienoruést végzó szeÍv, személyek
rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabźtlyozott kérdésekben a Budapest Főviĺros VIII. keľiilet
Józsefuĺĺrosi onkormźnyzat Képviselő-testtiletének 47l20I5. (II. 19') szźtmí hatärozatą
val amint a v onatkozó egyéb jo gszab źiy ok rendelkez ésęi az irányađó ak.

Budapest,2016.

Budapest Főváros VIII' keľiilet Józsefuárosi onkorm źnyzat
nevéb en elj ĺáĺó Józ sefu aro s i G azdá|kodási Kö zpo nt Zrt'

Farkas Ors
v agy ongazdálko đási igazgatő sk.

Mellékletek:
1. szźtĺttmelléklet: Jelentkezésilap
2. szálĺÍlmelléklęt: Ajanlati összesítő
3. szánrŕtmelléklet: Nýlatkozat végelszámolásról, csődeljáľásról, felszámolásľól
4. szélmímelléklet: Nýlatkozat a pźĺyźľ;ati feltételek elfogadásĺĺľó|, szerzóđéskötésről,

ingatlanszerzési képességľől, ajátnlati kÓtđttsé$ől
5. szénnímelléklet: Nýlatkozat adó és ađók módjáľa behajthatő köztartozásró|; Kiíróvď

szemben fennálló tartozásrő|
6, szźmŕĺmelléklet: NýlatkozatpénzĹieyl alkďmasságról
7. szőlmtmelléklet: Nyilatkozat akézbesítés helyéľől és a bankszálm|aszětmtő|
8. szárĺÍlmelléklet: Nyilatkozat át|źúhatő szervezetrő|
9. szźlműmelléklet: Nyilatkozat a pźĺ|yźzaÍon meghiľdetett ingatlan megtekiĺrtéséről,

źilap otának me gi smeré s éľől
10. számú melléklet: Adasvételi szeruődés tewezet fulajdonjog feĺľrtartással (egyösszegű)
11. számú melléklet: Adásvételi szeruőđés tervezet fulajdonjog fenntartással (banki hiteles)
1'2. szálműmelléklet: osszefoglaló abenyujtandó aján|atformai.és taľtalmi k<ivetelményeiľől
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Társaság neve, cégformája:

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mailcíme:

Statisztikai számje|:

Cégnyilvántartási száma:

Adószáma:

Számlavezetó bankjának neve:

Bankszám|aszáma:

Képvise|ójének neve, beosztása:

Meghatalmazott nevel:

TeIefonszáma:

Faxszáma:

E-mailcíme:

1. számú me|lékĺet
Budapest V!l|. kerület, Tömő u. í6. szám alatti |akások és helyiségek e|idegenÍtése

Je|entkezési !ap

Budapest,

päy ázr a|áír ásaĺ cégszerú a|á írás

1 Meghata|mazott esetén
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2. számú me||élet

Budapest Vll|. kerü|et, Tömő u. í6. szám alatti lakások és heIyiségek elidegenítése

AJÁNLAT| osszEsĺrŐ

A|u|írott... ...(név/társaság neve) a
Budapest V||l. kerĹilet, Tömő u. ĺ6. szám a|atti lakások és helyiségek elidegenítése tárgyban kiírt
pá|yázatra ajánlatomat az alábbiakban fogIaIom össze:

Megaján|ott vételár: .............Ft

A véte|ár megfizetésének módja:

Budapest,

pá|y ázi a|áir äsal cégszerű a|áí rás

ü,ž,.
'1 r'!/^
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3. számú me||éklet

Budapest Vlll. kerület, Tĺimő u. 16. szám alatti |akások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT
végelszámolásról, csődeljárásról, fe|számolásról

Alulírott... ... .. ' (társaság neve)
képviseletében kije|entem, hogy a társaság

o vége|számolás a|att "á|l/nem áll
. e||en csőde|járás fo|yamatban *van/nincs

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

Budapest,

pá|yáző a|áírása/cégszerű aláírás

A *-gal megjelolt résznél a megfe|elő szoveg aláhÚzandó.

13
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4. számú mellék|et

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

NY!LATKOZAT
a pá|yázatifeltéte|ek elfogadásáró|, szerződésktitésről, ingatlanszerzési képességről, ajánlati

kötöttségrőI

A|ulírott... ... (név/társaság

neve) kije|entem, hogy a pá|yázattárgyát rész|etesen megismertem, azĄán|attéte|feltételeit, a

pá|yázati kiírást magamra nézve kotelezően e|fogadom.

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

Kijelentem, hogy a pá|yázatife|hívásban fogla|t 60 napos ajánlati kötĺjttséget vá|la|om.

Budapest,

pä|y ázo a|átr ása l cégszerű alá írás

ŕ.?
14



5' számú me|lék|et

Budapest Vl|l. kerü|et, Tömő u. í6' szám alatti lakások és he|yiségek e|idegenítése

NYILATKOZAT
kiíróval szemben fenná|ló tartozásról

A|u|írott (név) mint a

... (társaság neve) vezető tisztségviselője

kĺje|entem, hogy az aján|attevőnek,

- Kiíróval szemben tartozása (helyi adó, bér|eti díj stb) * van/ nincs;
- Kiíróval szemben szerződésben vál|alt és nem teljesített kote|ezettsége * van/ nincs.

amelyeket az a|ábbi okiratokka| igazo|ok:

1.

2.

Budapest,

pá|yáző a|áírása/cégszerű a|áírás

A *-ga|jelolt részné| a megfele|ő sztveg a|áhúzandi.

4t

/
Qźł -oi' ./'
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6. számú mellék|et

Budapest Vltl. kerület, Tömő u' í6. szám atattl |akások és he|yiségek elidegenítése

NYILATKOZAT
pénzügyi alkalmasságró|

A|u|Írott (név) mint a

(társaság neve) vezeto tisztségvise|óje,

kijelentem, hogy a pćiyázat tárgyát képező ingatĺan véte|árának megfizetésére képes vagyok, a

szükséges anyagi eszközök rende|kezésemre á||nak.

A szám|avezető bankná| az elmú|t 1 évben sorban ál|ás nem volt, amelyeket az a|ábbi okiratokkal
igazolok:

1. ......

2.......

pá|y ázr a|áirásď cégszerĹĺ a|á írás

16



7. számú me||ék|et

Budapest Vlt|. kerii|et, Tiimő u. í6. szám alatti lakások és helyiségek elidegenĺtése

NYILATKOZAT
a kézbesítés he|yéről és bankszámlaszámrol

Alulírott ..'..'.. ĺnévl mint a .... (társaság neve)
vezető tisztségviselője kérem, hogy a Pályázatta| kapcso|atos mindennemű nyilatkozatot, fe|hívást,
értesítést, vagy más ĺnformációt, valamint a Pá|yázattal kapcso|atos eset|eges jogvitában minden
értesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az a|ábbi címre kérem postázni:

Cĺmzett:

Cím:

Amennyiben az általam a fentiekben megjelö|t címzett a fenti címen az iratot nem veszi át, ennek
következményeit a gazdasági társaság válla|ja. Tudomásu| Veszem, hogy amennyiben a címzett a fenti
címen az értesítést nem veszi át' az értesítés a postára adást kovető 5' munkanapon kézbesítettnek
minősii|.

A pá|yázati fe|hívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásár|ására fordított összeget
kérem az a|ábbi ba n kszám laszám ra visszauta I ni :

Ban kszám|avezetó pénzintézeť

Bankszám|aszám:

Bankszám|áva| rende|kezni jogosu|t:
(név, |akcím vagy székhely)

Budapest,

päy ázr a|áIrásal cégszerű alá írás

/i7Iĺr
ĺ/
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8. számú me||ék|et

Budapest Vtl|. kerület, Tömő u. í6. szám alatti lakások és helyiségek e|idegenítése

NYILATKOZAT

Alu|írott kije|entem, hogy cégünk a nemzetivagyonró| sző|ő2011. évi CXCV|. torvény 3. s (1) bekezdés
1. pontja szerinti

a.) átlátható szervezetnek minősül.

b.) nem mĺnősÜl át|átható szervezetnek.

(a megfelető szoveg atáhÚzandó)

A jelen nyĺ|atkozatomat a szervezet vezetőjeként büntetĄogi fe|elősségem teljes tudatában teszem.

Budapest,

pá|yázo a|áírása/cégszerű aláírás

18
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9. számú me||éklet

Budapest Vl|l. kerület, Tömő u. 16. szám alatti |akások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT
a pä|yázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, á|lapotának megismeréséről

Aĺulírott apá|yázaton meghirdetett Budapest Vlll. kerület, Tömő u' ĺ6. szám a|atti 18 db lakást és 2
db nem takás cétjára szolgáló he|yiséget elózetesen egyeztetett ĺdőpontban megnéztem, az állapotát
és arra vonatkozó műszaki tájékoztatást megismertem.

Budapest,

pá|yáző aláírása/cégszerű aláírás

Cr,':i: ,/
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10. számú me||ék|et

TERVEZET
Adásvéte|i szerződés függőben taľtássa|

(egyosszeg ű fizetésse|)

amely |étrejott egyrészrő| Budapest Főváros Vtlt. kerü|et Józsefuárosi onkormányzat (székheĺye:
1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószáma: 15735715-2-42, KSH-száma:15735715-8411-321-01,
képviselí: dr. Kocsis Máté po|gármester) képviseletében e|járó Józsefuárosi Gazdá|kodásĺ Központ Zrt'
(10B2 Budapest, Baross u. 63-67., adószám: 25292499-2-42, cégjegyzékszám:01-10-048457' KsH-
szám: 25292499-6832.114.01, képviseĺi: ... igazgató), minteladó

másrészrő|: (székhe|ye: ........; adószáma:; cégjegyzékszáma: .....; KSH száma: '....;
képviseletében e|járni jogosu|t: ...... vezető tisztségviselő, szÜ|etett.... (szü|etési heĺye és ideje:
........; anyja neve: ......; szemé|yazonosító igazolvány száma: ..'...; |akcímet igazo|ó hatÓsági
igazo|vány száma: ....; á||andó lakcíme: ......; a képvise|et módja:)' mint vevő ktizott aza|ábbiak
szerint:

1.,) E|adó tulajdonát képezi 1/1 tulajdoni arányban a Budapest Vlll. kerület,

a.) 36259/0lN1he|yrajzi számmalje|zett, természetben a Budapest Vll|. kerület' Tömő u. 16.
fsz' 1. szám alatt talá|ható, 35 m2 a|apterÜletű, 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonból 270110000
tulajdoni ĺl|etőség ge|.

b.) 36259/0 IN4 he|yrĄzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vl!t. kerü|et, Ttimő u. ĺ6.
fsz. 4. szám alatt található, 29 m2 alapterÜletű, 1 szobás lakás, a kozos tu|ajdonbo|224ĺ10000
tu|ajdoni iIletőséggel.

c.) 3625910IN5 he|yrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u. 16.
fsz. 5. szám a|att található, 38 m2 a|apterü|etű, 1 + fél szobás |akás, a kozos tulajdonbr|
293/1 0000 tuIajdon i il|etőségge|.

d.) 36259/0/A/7 he|yrajzi számmaljelzett, természetben a Budapest V|ll. kerület, Tömő u. í6.
Ísz.7. szám a|att ta|álható, 52 m2 a|apterületii, 2 szobás lakás, a kÖzos tu|ajdonbó| 402110000
tulajdoni ilIetőségge|.

e.) 36259/0/A/í0 helyrajziszámmaljelzett, természetben a BudapestVtlt. kerület, Tömő u. í6'
í. em. 1. szám alatt taláĺható, 53 m2 a|apterĺi|etĹĺ 1 + fél szobás |akás, a közös tuĺajdonbó|
4041 10000 tulajdon ĺ illetőséggel.

f.) .3625910lN11 he|yrĄzi számma|jelzett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Ttimő u. í6.
í. em. 2. szám a|att ta|álható, 34 m2 alapterÜ|etű 1 szobás |akás, a közös tu|ajdonból
2621 10000 tu|ajdoni iĺ|etőségge|.

g.) 36259/0/A/,|2he|yrajzi számmaljeĺzett, természetben a Budapest V!ll. kerület, Tömő u' 16.
1. em. 3. szám alatt ta|á|ható,67 m2 alapterü|etű 2 + fé| szobás lakás, a kozös tu|ajdonbo|
51 5/1 0000 tu|ajdoni illetőséggel.

h.) 36259/0/A/13 he|yrajziszámma|jelzett, természetben a BudapestVlll. kerütet, Tömő u.16.
1' em. 4. szám a|att ta|á|ható, 32 m2 a|apterüIetii 1 szobás |akás, a közos tu|ajdonbll
247 l 10000 tulajdoni i||etóségge|'

i.) 3625910IN18 he|yrajzi számma|jelzett, természetben a Budapest Vl|!. kerület, Tömő u. í6.. í. em. 9. szám a|att ta|á|hatő, 34 m2 alapterü|etü 1 szobás lakás, a kozos tu|ajdonból
263/1 0000 tu|ajdon ĺ illetóségge|.

j.) 3625910lN19 helyrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vl||. kerü|et, Tömő u. í6.
í. em. í0. szám a|att található, 53 m2 alapterÜletĹĺ 2 szobás |akás, a kozös tuĺajdonbil
406/1 0000 tu|ajdonĺ i||etóséggel.

k.) 36259/0lN20 he|yrĄzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vll|. kerü|et, Tömő u. í6.
2. em. í. szám a|att talá|ható, 53 m2 a|apterü|etű í + fé| szobás lakás, a kozös tu|ajdonbó|
405/1 0000 tu|ajdonĺ ĺ||etóséggel.

l.) 3625910IN23 helyrajzi számma|jelzett, természetben a Budapest Vlll. kerü!et, Tömő u. í6.
2. em. 4. szám a|att ta|átható, 33 m2 alapterületĹi, 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbT|
253/1 0000 tu|ajdoni iĺ|etősséggel.

//
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m.) 36259/0lN24he|yrĄzi számmalje|zett, természetben a Budapest V||l. kerü|et, Tömő u. 16.
2. em. 5. szám alatt taĺá|ható, 32 m2 a|apterÜ|etŰ 1 szobás ĺakás, a kozÖs tu|ajdonbó|
247 l 1oo0o tu |ajdoni il|etőségge|.

n.) 36259/0IN26helyrĄziszámma|je|zett, természetben a Budapest Vll|. kerü|et, T<imő u. 16.
2. em. 7. szám a|att talá|ható, 53 m2 a|apterĹlletű 2 szobás lakás, a kozÖs tu|ajdonból
41 0/1 0000 tu|ajdoni i||etőségge|'

o') 36259/0IN27 he|yrĄzi számma|jelzett, természetben a Budapest V|I|. kerü|et, Tömő u. í6.
2. em. 8. szám a|att talá|ható, 59 m2 a|apterü|etŰ 2 szobás |akás, a kozos tulajdonbó|
456/1 0000 tu|ajdoni i|letőségge|.

p.) 36259ĺ0IN28 he|yrajzĺ számma|jelzett, természetben a Budapest V|||. kerület, Tömó u. 16.
2. em. 9. szám a|att található, 34 m2 alapterÜ|etű 1 szobás |akás, a kozös tu|ajdonból
263/1 0000 tu|ajdoni i||etőségge|.

q.) 36259/0/A/29 he|yrajzĺszámma|je|zett, természetben a Budapest V|ll. kerület, Tömő u. 16.
2. em. 10/b. szám a|att ta|á|hatő, 25 m2 alapterü|etĺĺ 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonból
1 91/1 0000 tulajdoni i||etőséggel.

r.) 36259/0/A/30 helyrajzi számmalje|zett, természetben a Budapest V|!|. kerület, Tómő u. í6.
2. em. 10la. szám alatt talá|hatő, 27 m2 alapterületű 1 szobás |akás, a kozös tulajdonbl|
2041 1 0000 tu|ajdon i ĺ||etőségge|.

s.) 36259/0/A/31 he|yrajziszámma|jelzett, természetben a Budapest V|t|. kerület, Tömő u. í6.
szám a|att talá|ható, 60 m2 a|apterü|etű üz|ethe|yiség, a kozos tu|ajdonból 464110000 tu|ajdoni
iIletóségge|.

t.) 36259/0/A/32he|yrĄzi számmalje|zett, természetben a Budapest Vll|. kerület, Tömő u. 16.
szám alatt ta|álható,39 m2 alapteruletű raktár, a kozos tu|ajdonból 118/10000 tu|ajdoni
iIletőségge|.

Ą nemzeti vagyonró| sző|ő2011. évi CXCV|. törvény 14. s (2) bekezdése a|apján a Magyar
Al|amnak - minden más jogosu|tat mege|óző _, az 1991' évi )fiXl|l. tv. 39. $ (2) bekezdése
alapján pedig a Budapest Fĺívárosi tnkormányzatnak e|idegenítés esetén elővásárlásijoga van.

A coRV|N Ingatlanfejlesztési, Építő és Városrehabi|itációs ZártkörĹien MĹĺködő
Részvénýársaságnak (székhely: 1082 Budapest, Futó u.47-53', adószám: 13033268-2-42) az
adásvétel tárgyát képezó ingat|anokra szerzódésen alapuli elővásárlásijoga van.

Jogosultak e|ővásárlási jogukka|' postai kii|demény esetén a kÜ|demény feĺadásának ĺgazolt
napjátó| számított 35 napon be|Ĺi| é|hetnek. Amennyĺben az e|ővásárlás jogosu|$a é| jogáva|, az
adásvéte|i szerződés kozte és Eladó között jön |étre. Ez esetben a vevő által befizetett ..'..''.,-
Ft, azaz forint összeget Eladó az e|ővásárlásijogra vonatkozl nyi|atkozat kézhezvételétől
számított 15 munkanápon be|ü| a ........... álta| vezetett........... számú számlára vĺsszauta|ja.
Vevő tudomásu| veszi, hogy a befizetett ĺĺsszeg után Eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
eĺszámolandó költséget, kártérítést nem fizet.

2.) Az adásvéte| tárgyát ké'pezó beko|tozhető ingatlanokat E|adó, az 1993' évi DfiVlll' tv' és a
Budapest Józsefuárosĺ onkormányzat 32ĺ2013. (Vl|. 15.)' a 6612012. (Xll' 13.) onkormányzati
rende|etében, va|amint a Képvise|ő-testü|et 4712015. (ll.19') számri határozatban fog|a|tak, i||etve
a Képviselő-testület ...12016. (......) számú határozata alapján 20í6. .......... és 20í6.
között |efo|ytatott nyilvános pá|yázat, és a Képvise|ő{estÜlet /2016' .(....') számú
határozatá ba n m egá| lap ított nyertes részére é rtékes íti.

3.) EIadó ezenne| e|adja, Vevó pedig megveszi Eladótól összes tartozékaiva|, megtekintett
á|lapotban véte| jogcímén az 1.) pontban körü|írt valamennyĺ ingatlan 1l1 arányÚ tulajdoni
hányadát.

Az 1. pontban körü|írt oŠszes ingat|an véte|ára: ..... Ft, me|y az 1. pontban ĺrt ingatlanok
között aza|ábbiak szerint oszlik meg:

a.) 36259ĺ0lN1 he|yrajziszámmalje|zett |akás Ft,

b.) 36259|oĺN4 he|yrĄzi számma|jelzett lakás Ft,

c') 36259l0ĺN5 he|yrajzi számma| je|zett lakás Ft,

d.) 36259loIN7 he|yrajziszámma|jelzett |akás Ft'

e.) 36259l0ĺN10 he|yrajzíszámma|je|zett ĺakás Ft, ,/f.) 36259l0lN11 he|yrajzi számma|jelzett |akás Ft, ;, ł!,,/
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g.) 36259|0lN12he|yrĄzi számma| je|zett lakás Ft,

h') 36259ĺ0ĺN13 he|yrajzi számmaĺje|zett |akás Ft'

i.) 36259|0lN18 heĺyrajzi számmalje|zett lakás Ft'

j.) 36259ĺoĺN19 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft'

k.) 36259ĺoĺN20 helyrajzi számmaljelzett |akás Ft,

|.) 3625910lN23he|yrajziszámma|jeĺzettlakás Ft'

m.) 36259/0lN2{he|yrĄziszámma|je|zett|akás Ft'

n.) 36259lolV26 he|yrajzi számma|je|zett lakás Ft'

o.) 3625910lN27 he|yrĄzi számmaljelzett |akás Ft'

p.) 36259l0ĺN28 helyrajzĺ számmaljelzett |akás Ft'

q.) 3625910IN29heĺyrajziszámma|je|zettlakás Ft,

r.) 3625gl0ĺN30helyrajziszámma|je|zett|akás Ft'

s.) 3625910lN31he|yrĄziszámma|jelzetttiz|ethe|yiség Ft'

t.) 36259loĺN32he|yrĄziszámmaljelzettraktár Ft.

4.) Vevő 2016. év ... ... ' napján megfizetett .....,. Ft.ot, azaz ..'.... forintot ajánlati biztosíték cĺmén
átuta|ássala JózsefvárosiGazdálkodási Központ.Zĺt., K&H Bank Zrt.-né|vezetett 10403387-
00028859-0000006 számú szám|Ąára, ame|y összeg a véte|árba beszámít, és ame|y <isszeget
feĺek fog|a|ónak tekintenek. Fe|ek a fog|aló jogi természetét ismerik.

5.) Vevő a fennmaradó.....,- Ft, azaz...
a|áírásáva| egyidejűleg a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ zrt.' K&H Bank Zrt.-né| vezetett
10403387-00028865-0000007 számú bankszámlájára banki átuta|ássa| megfizet, így Eladó a
te|jes véte|ár megfizetését elismeri'

6.) Eladó fe|tét|en és visszavonhatatlan hozzĄáru|ását adja a tulajdonjog bejegyzéshez, egyúttal a
Felek kozösen kérik a Fö|dhivata|t, hogy a Vevő tulajdonjog bejegyzését tartsa függőben a
vételárhátra|ék megfizetését követő tu|ajdonjog bejegyzés iránti kére|em benyújtásáig, de
legfeljebb ..... napjáig.

7,) Yevő azingatlanok eset|eges hiányosságai címén az Eladóvat szemben semmĺnemű igényt nem- támaszthat' Vevő az ingatlanokat megtekintette, az épÜlet ingat|anokra vonatkozl mĹĺszaki
tájékoztatást ĺsmeri, tudja, hogy az épĹilet te|jes felújításban nem részesÜ|t, így bárme|y
szemrevéte|ezésse| nem ész|elhető épĹilethiba kijavítása szükségessé válhat.

Eladó nem szavatol az ingat|anoknak a tu|ajdoni lapon fe|tüntetett térmértékéért.

8.) E|adó kíje|enti, hogy az ingatlanok az í. pontban fog|altakon kívül per-, teher- és igénymentesek.

9.) Eladó a véte|ár kifizetését kovetően és az e|óvásár|ási jog gyakorlásáról szóló |emondó
nyĺ|atkozatok megérkezését kovető 5 napon be|Ü| kote|es az ingat|anok birtokát Vevőre átruházni.
Vevő ettő| az időponttól kezdődően vĺseliazoknak terheit, szedi hasznait és ebben az időpontban
szá|| át a kárveszé|y viselése ĺs' Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a birtokátruházásról
jegyzőkonyvet vesznek fe|, ame|yben rogzítĺk a |akóingatlanokban fe|szere|t va|amennyĺ
kozmĺĺmérő állását, ame|y mérőállásig va|amennyi rezsi-, és kĺjzműkoltséget az Eladó visel, míg
ezen időponttol és mérőá||ásoktll kezdŐdően a hivatkozott rezsi-, és kozmĹĺkö|tségeket Vevő
tartozik vise|ni. Vevő a birtokátruházást követő hónap eIső napjától fizeti az ingatlan
fenntartási költségeit.

1o.) Etadó kije|enti, hogy az ingat|anokka| kapcso|atban közüzemi díjtartozása nincs' Tekintettel arra,
hogy Etadó erre vonatkozóan igazo|ást Vevőnek nem mutatott be, amennyiben az adásvéte|ĺ
szerződés a|áírásának napját megelőzó időszakra vonatkozó tartozást á||apítanak meg, annak
megĺfizetésére Eladó kötelezettséget vá|lal. E|adó kije|enti továbbá, hogy az ingatlanoknak
bér|ője nincs.

11.) Fe|ek a Po|gárĺ Törvénykönyv 6:98. S (2) bekezdés alapján kizárják mind Eladó, mind Vevő
fe|tĹĺnő értékaránytalanságon alapuló eset|eges megtám adási jogát.

12) Vevó Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ezt E|adónak bemutatott és eredetben
átadott Cégkivonatta| és A|áírás mintávaliA|áírási címpé|dánnya| igazo|ta' Vevő je|en okirat
a|áírásáva| kĺje|enti, hogy a nemzeti vagyonró| szóló törvény alapján át|áthati
szervezeVingatĺanszerzési képessége nincs kor|átozva.

/1
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22



13.) Vevő tulajdonjogának bejegyzését a Budapest Főváros Kormányhivata|ának Fo|dhivata|áná|
Eladó kére|mezi, amelynek ko|tségét Vevő fizeti meg.

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

15.) 2012.lanuár í. napjátó| a176ĺ2o08. (V|. 30.) Korm. Rendeĺet 1.s (3) b pontja a|apján Eladó
köte|es energetikai tanúsítváný készíteni és azt Vevő részére átadni. Vevő jelen 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-003354,|3, azonosító
szám mal e||átott eneľgétlka| tänús Ítványt átvétté.

16') Vevő a szerződés megkotéséve| kapcso|atos e|járási koltségek címén az1.670,- FVszemély JÜB
e|járásĺ díjat, az 5.5oo,- Ft + ÁFA eljárási díj összeget és a 6'600,- FVingat|an fö|dhivatali e|járási
illetéket a szerződés aláírását mege|ózóen megfizetett' Vevő kéri, azerrő| szó|ó számlát részére
megkü|deni.

17.) E|járó ügyvéd tájékoztatja Fe|eket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzésérő| és megakadá|yozásáról sző|ő.2007. évi cXxXVĺ. torvény rende|kezései szerint
azonosítási köte|ezettség terhe|i Fe|ek adatai vonatkozásában. Felek kĺjelentik, hogy adataik a
szeződésben helyesen kerültek rogzítésre az á|ta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
alapján.

Felek je|en szerződés a|áírásával feltétlen és visszavonhatatĺan hozzĄárulásukat adják ahhoz,
hogy e|járó tigyvéd okirataikró| fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a
szerződéssel egyÜtt kezelje.

1s.) Fe|ek tudomásu| veszik e|járó ügyvéd tájékoáatását, ame|y szerint adataikat az információs
önrendelkezésĺjogról és az információs szabadságról szó|ô2011. évi CX|l. törvény rende|kezései
szerĺnt kizárö|ag jelen szeződéshez kapcso|ódó megbízás, illetve a jogszabályokban
meghatározott köte|ezettsége te|jesítése érdekében keze|heti.

Fe|ek kijelentik, hogy jelen jogÜgylet nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
m egelőzéséről és megakadá|y ozásár o| szl|l 2007 . évi CXXXVI. to rvén ybe.

19.) Je|en szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk' adásvéte|re vonatkozó, i||etve az ide
vonatkozó jogszabá|yok jelen szeződés a|áírásának napján hatá|yos rende|kezései az
irányadók.

2o') Felek meghata|mazzák budapesti ('..'.......... sz. alatti) tlgyvédet, hogy óket jelen
jogügylet kapcsán a fdldhivata|i e|járás során az Ügyvédi törvényben írt te|jes jogköľel
képvise|je.

Fe|ek a fenti okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukka| mindenben egyezőt, he|ybenhagyó|ag
aláírják.

Budapest, 20í6. év .'....

Budapest Fővá.ros VlIl. kerület Józsefuárosi
onkormányzat

eladó nevében eljáró

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

VEVO

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

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

ĺ.;/
*i,:r<

okiratkészítő ügyvéd
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1,l. Śzámú me||ék|et

TERVEZET
Adásvéte| i szerződés fĺi g gőben tartássa l

(banki hiteles)

ame|y |étrejott egyrészrő| Budapest Főváros V|tl. kerület Józsefvárosi önkormányzat (székhe|ye:

1082 Budapěst, Baross u. 63-67., aĺJószállla: 15735715-2-42, KSH-szánla: 15735715-8411-321.01,
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester) képviseletében e|járó Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zń.
(1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószám: 25292499-2-42, cégjegyzék szám: 01-10-048457' KsH-
szám: 25292499-6832-114-01, képvĺseli: igazgató), minteladó

másrészrő|: (székhe|ye: ........; adoszáma:; cégjegyzékszáma., .....; KsH száma: ......;

képvise|etében eljárnijogosu|t: '..... vezető'tisztségviselő, szti|etett.... (szÜletési helye és ideje:

........; anyja neve: ......; szemé|yazonosító igazolvány száma:......; lakcímet igazo|ó hatósági
ĺgazo|vány száma: ....; á|landi lakcíme: ......; a képviselet módja:), mĺnt vevő közott az a|ábbiak
szerint:

1.) Etadó tulajdonát képezi 1/1 tulajdoni arányban a Budapest V|ll. kerü|et'

a.) 36259/0/A/.| 'he|yrajzi számma|jelzett, természetben a Budapest Vl!l. kerület, Tömő u. 16.

Ísz.1.szám alattta|á|ható,35 m2 alapterületű, 1 szobás lakás, a kozostu|ajdonból270i10000
tuIajdonĺ i||etóségge|.

b.) 36259/0/A/4 helyrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest VlIl. kerüIet, Tömő u. í6.
Ísz.4. szám alatt ta|á|ható, 29 m2 alapterü|etű, 1 szobás lakás, a kozos tu|ajdonbő| 224110000

tu|ajdoni i||etőséggel.

c.) 36259/0/A/5 helyrajzi számmalje|zett, természetben a Budapest Vll!. kerület, Tömő u. í6'
fsz. 5. szám a|att ta|á|ható, 38 m2 a|apterÜ|etű, 1 + fé| szobás |akás, a kozös tu|ajdonból

293/1 0000 tulajdoni i||etőséggel.

d.) 36259/0 tN7 he|yrajzi számmal je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerü|et, Tömő u. í6.
tsz.7.szám a|att ta|á|ható, 52 m2 a|apterü|etű, 2szobás lakás, a kozös tu|ajdonbó|402/,ĺ0000
tuIajdonĺ i||etóség ge|.

e.) 36259totN10 helyrajzi számma|je|zett, termésżetben a Budapest Vl|l. kerü|et, Tömő u. ĺ6.
1. em. 1. szám alatt ta|á|ható, 53 m2 a|apterÜletű í + fél szobás |akás, a közos tuĺajdonbó|

4041 1 0000 tu|ajdoni illetőségge|.

f') 36259totN11 helyrajzi számmalje|zett, természetben a Budapest V||l. kerület, Tiimő u. 16.

1. em. 2. szám alatt ta|álható, 34 m2 alapterÜ|etú 1 szobás lakás, a kÖzös tulajdonbl|
262t 1o0oo tu|ajdoni illetőséggel.

g.) 36259/0IN12 helyrajzi számmalje|zett, természetben a Budapest Vll|. kerĺilet, Tömő u. ĺ6.
í. em. 3. szám alatt ta|á|hato,67 m2 a|apterÜ|etű 2 + fé| szobás |akás, a közos tulajdonbl|
5 1 5i1 0000 tu|ajdon ĺ i||etóséggel.

h.) 36259/0/A/13 helyrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vl!l. kerület, Tömő u. í6.
1. em. 4. szám alatt talá|hatő, 32 m2 alapterü|etű 1 szobás lakás, a kozös tulajdonbil
247 l 10000 tulajdon i i||etőségge|.

i.) 3625910IN18 helyrajzi számma|jelzett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u. í6.
1. em. 9. szám alatt ta|álható, 34 m2 alapterületű 1 szobás lakás, a kozös tulajdonbll
263/1 oooo tu|ajdoni ĺ||etőségge|.

'.) 
g625gto]N19 helyrajzi számma|jelzett, természetben a Budapest Vllt. kerület, Tömő u. ĺ6.
1. em. í0. szám alatt ta|álható, 53 m2 a|apterÜ|et() 2 szobás lakás, a kozos tu|ajdonból
406/1 0000 tu|ajdon i illetőséggel.

k.) 36259/0 ĺN20 he|yrajzi számma| jelzett, természetben a Budapest Vlll. ker[ilet, Tiimő u. {6.
2. em.1. szám a|att talá|ható, 53 m2 alapterü|etű 1 + fé| szobás lakás, a kozos tulajdonbo|

405/1 0000 tulajdon i i||etŐségge|.

I.) 36259!otN23 helyrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u. 16.
2. em. 4. szám a|att ta|á|ható, 33 m2 a|apterületĹj, ,| szobás lakás, a kozös tu|ajdonbi|
253/.ĺ 0000 tu|ajdoni iIletósségge|.

Ü'.i -,
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m.) 36259/0lN24he|yrĄziszámma|je|zett, természetben a BudapestVll|. kerület, T<imő u.16.
2. em. 5. szám a|att ta|á|hatő, 32 m2 a|apteriiletĹĺ ,| szobás |akás, a kozos tu|ajdonbi|
247 l 1 0000 tuIajdoni il|etőséggel.

n.) 36259/0lN26he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest V||l. kerület, Tömő u. 16.
2. em.7. szám a|att ta|á|ható, 53 m2 alapterĹi|etŰ 2 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó|
41 0ĺ 10000 tu|ajdonĺ i||etőséggel.

o.) 36259/0IN27 he|yrĄzi számmalje|zett, természetben a Budapest V!ll. kerület, Tömő u. í6.
2. em. 8. szám alatt talá|ható, 59 m2 alapterÜ|etíj 2 szobás |akás, a közos tu|ajdonbó|
456/1 0000 tu|ajdoni i||etőséggel'

p.) 36259/0lN28he|yrĄziszámma|je|zett, természetben a BudapestV|ll. kerület, Tiimő u. í6.
2. em. 9. szám a|att ta|álható, 34 m2 alapterü|etĹĺ 1 szobás lakás, a kozÖs tulajdonból
263/1 0000 tu|ajdoni ĺ||etoségge|.

q.) 36259/0lN29helyrajziszámma|je|zett, természetben a BudapestV|ll. kerü|et, Tömő u. í6.
2. em. 10lb. szám a|att ta|á|ható' 25 m2 a|apterü|etĹi 1 szobás |akás, a kozos tulajdonbó|
1 91/1 0000 tulajdoní ĺ||etőségge|.

r.) 36259/0/A/30 helyrajzi számma| je|zett, természetben a Budapest Vltl. kerület, Tömő u. 16.
2. em. 10/a. szám a|att található,27 m2 alapterti|etű 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó|
2041 10000 tu|ajdonĺ illetőségge|.

s.) 36259/0/A/31 he|yrajzi számmalje|zett, természetben a Budapest Vll|. keriilet, Tömő u. í6.
szám a|att ta|álható, 60 m2 a|apterü|etű üz|ethelyĺség, a kozos tu|ajdonbo| 464ĺ10000 tu|ajdonĺ
ilIetőséggel.

t.) 36259/0/A/32he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerĺi!et, Tömő u. í6.
szám alatt ta|á|ható, 39 m2 alapterti|etű raktár, a közos tu|ajdonból 118/10000 tu|ajdoni
ilIetőséggel.

A nemzeti vagyonról sző|ő2o1.ĺ. évi CXCVI. Törvény 14' s (2) bekezdése a|apján a Magyar
A|lamnak- minden más jogosu|tat mege|ozl-,az í991' évi XXXll|. fu.39. $ (2) bekezdése
alapján pedig a Budapest Fővárosi tnkormányzatnak e|idegenítés esetén elővásár|ásijoga van.

A coRvlN lngat|anfejlesztési, Építő és Városrehabi|itációs ZártkörÜen Működő Részvénytársaságnak
(székhe|y: 1082 Budapest, Futó u. 47-53', adószám: 13033268-2-42) az adásvéte| tárgyát képező
ingatlanokra szerződésen alapu|ó e|ővásár|ási joga van.

Jogosultak elővásárlásijogukkal, postai kü|demény esetén a kti|demény feladásának igazo|t napjáto|
számított 35 napon be|ii| é|hetnek. Amennyiben az e|ővásárlás jogosultja é|jogáva|, az adásvételi
szeződés közte és E|adó kozött jön létre. Ezesetben a.'...... álta| befĺzetett........,. Ft,azaz

forint összeget Eladó az elövásárlási jogra vonatkozó nyi|atkozat kézhezvéteĺétő|
számított 15 munkanapon be|ül a '.......... álta| vezetett számú számlára visszauta|ja.
Vevő tudomásul veszi, hogy a befĺzetett összeg után Eladó kamatot, vagy bárme|y jogcímen
e|számo|andó kö|tséget, kártérítést nem fizet.

2.) Az adásvéte| tárgyát képező beko|trzhetó ingatlanokat Eladó, az 1993. évĺ LXXV|ll. tv. és a
Budapest Józsefvárosĺ onkormányzat 32ĺ2013. (Vll. 15.)' a 66120'|2. (Xl|. 13.) rende|etében,
va|amint a Képvise|ő-testÜ|et 47ĺ2015. (ll. 19.) számÚ határozatban fogla|tak, i||etve a Képviselő-
testü|et ...12016' (......) számÚ határozata a|apján 20í6. .............. és 20í6. ...............kozött
lefo|ytatott nyi|vános pá|yázat, és a Képviselő{estü|et ..... ĺ2016. (.....) számú határozatában
megállapított nyertes részére értékesítĺ.

3.) Eladó ezennel e|adja, Vevő pedig megveszi Eladótó| osszes tartozékaĺvaĺ, megtekintett
á|lapotban véte| jogcímén az í.) pontban körüĺírt valamenný ingatlan 1ĺ1 arányťl tulajdoni
hány adát az a|ábbi fel téte| e kke l.

Pr.1. pontban korÜlírt ingatĺan véte|ára: ..... Ft' me|y az í. pontban Írt ingatĺanok között az
aĺábbiak szerint osz|ik meg:

a.) 36259ĺ0lł1 he|yrajzi számma|jelzett lakás Ft,

b.) 3625gtotN4 hely.rajzĺszámma|je|zett |akás Ft,

c.) 3625gĺotN5 he|yrajziszámma|je|zett lakás Ft,

d.) 36259ĺoĺN7 he|yrajzi számma|je|zett lakás Ft'

e.) 36259ĺ0lN10 helyrajzi számmalje|zett |akás Ft, ,Í
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f.) 3625910lN11he|yrĄzi számma|je|zett |akás Fi,

g') 36259lolN12he|yrĄziszámmalje|zettlakás Ft'

h.) 3625910lN13he|yrajziszámmalje|zett|akáš Ft,

i.) 36259ĺolV18helyrajziszámma|je|zettlakás Ft'

j.) 3625910lN19helyrajziszámma|je|zett|akás Ft'

k.) 3625gtotV20helyrajziszámmalje|zett|akás Ft,

l.) 36259ĺolN23helyrajziszámma|je|zettlakás Ft'

m.) 36259/0ĺN24he|yrĄziszámma|jelzett|akás Ft'

n.) 3625gloĺN26he|yrĄziszámmalje|zett|akás Ft,

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

p.) 3625910lN28helyrajziszámmalje|zettlakás Ft,

q.) 36259ĺ0lN29he|yrajziszámmaljelzett|akás Ft'

r') 36259I0ĺN30he|yrajziszámma|je|zettlakás Ft,

s.) 3625910lN3,l he|yrajzi számma| jelzett üz|ethe|yiség Ft,

t.) 36259lolV32he|yrĄzi számma|je|zett raktár Ft.

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

5.) Vevő a fennmaradó .....,. Ft, azaz ............ forint véte|árhátra|ékot az adásvéte|i szerzodés
aláírásának napjátrl számított 90 munkanapon be|ü|, ..... Bank á|talfo|yósított hite|bőlfízeti
meg, amennyiben Eladó erre vonatkozóan másként nem nyilatkozik, a Józsefvárosi
Gazdá|kodási Központ zrt., K&H Bank Zrt.-né| vezetett 10403387-00028865-0000007 számú
bankszám|ájára banki átuta|ással.

6.) Fe|ek közösen kérik a Fö|dhĺvatalt, hogy a Vevő tulajdonjog bejegyzését tańsa fíiggőben a
tu|ajdonjog bejegyzés iránti kére|em benyújtásáig' de |egfeljebb ......... ...'. napjáig

7.) Etadó az adásvéte|i szeződés megkotésével egyidejĹileg az ingat|anra vonatkozóan aláĺrja és
el|enjegyző ügyvédné| (....) ügyvédi letétbe he|yezi a tu|ajdonjog bejegyzésére vonatkozó
nyilatkozatát, amelyben feltét|en és visszavonhatat|an be|eegyezését adja saját tu|ajdonjoga
torléséhez és Vevő 1I1 arányÚ (egész) tu|ajdonjogának véte|jogcímen tońénő bejegyzéséhez.

8.) Letéteményes Ügyvéd a 3. pontban Írt véte|ár hiányta|an megfizetésérő| szóló igazolás
bemutatását kovető 8 napon be|ü|jogosu|t és kote|es a bejegyzésĺ engedélyt a Budapest Főváros
Kormányhĺvata| Xl. kerü|eti Hivata|ához benyújtani.

9.) Amennyiben a Vételár kifizetésére va|amennyi ingat|anra vonatkozóan legkésőbb ...... napjáĺg
bármi|yen oknáĺ fogva nem kerÜ| sor, illetve annak megtörténtét a felek bármelyike a fenti
időpontig nem igazo|ja hite|t érdem|ően |etétkeze|ő Ügyvéd e|őtt továbbá, ha aje|en szerződés a
fenti idópontig bármi|yen okbi| meghitjsul, és errő|a Ietétkeze|ő Ügyvéd hite|térdem|ően tudomást
szerez, akkor a letétbe he|yezett bejegyzési engedé|yt ĺetétkeze|ő ugyvéd kote|es ha|adékta|anul
megsemmisíteni.

1o.) Fe|ek a je|en szerződés aláírásáva|, |etéteményes ügyvéd pedig a szeződés el|enjegyzésével a
7-9. pontban rogzített letéti szabályokat e|fogadja.

11.) Yevő azingatlanok eset|eges hiányosságai címén azE|adóva| szemben semminemű igényt nem
támaszthat. Yevő az ingat|ant megtekintette, az ingat|anokra vonatkozó milszaki tájékoztatást
ismeri, tudja, hogy az épü|et teljes felújításban nem részesü|t, így bárme|y szemrevételezéssel
nem észle|hető épülethiba kijavítása szükségessé vá|hat.

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

12.) Eladó kijelenti, hogy az ingat|an ok az 1. pontban fog|a|takon kívĹi| per-, teher- és igénymentes.

13') E|adó a véte|ár te|jes megfizetését kovetó 5 napon belül köte|es az ingat|anok birtokát vevŐre
átruházni. Vevő ettó| az idĺĺponttól kezdődóen viseli azoknak terheit, szedi hasznaĺt és ebben az
időpontban szá|l át a kárveszé|y viselése is. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a
birtokátruházásró| jegyzőkonyvet vesznek fel, ame|yben rogzítik a Íakóĺngatlanokban fe|szere|t
valamennyi kozműmérő állását, ame|y méróá||ásig valamennyi rezsi-, és közmĹikoltséget az ,//

:-,..-' _.
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E|adó vĺse|i, míE ezen idoponttó| és mérŐá||ásoktó| kezdődoen a hivatkozott rezsi-, és
kozmĹĺko|tségeket Vevő tartozik vise|ni. Vevő a birtok átruházást kovető hónap e|so napjátol fizeti
az ingat|an fenntartásĺ kö|tségeit.

14.) Eladó kije|enti, hogy az ingatlanokkaĺ kapcso|atbankozüzemidíjtartozása nincs. Tekĺntette| arra,
hogy E|adó erre vonatkozoan igazo|ást Vevőnek nem mutatott be, amennyiben az adásvéte|i
szerzódés aláírásának napját megelőző ĺdőszakra vonatkozó tartozást á||apítanak meg, annak
megfĺzetésére E|adó kötelezettséget vállal. E|adó kijelenti továbbá, hogy az ingatlanoknak
bérlője nincs.

15.) Felek a Polgárĺ Torvénykonyv 6:98. $ (2) bekezdés a|apján kĺzárják mind Etadó, mind Vevő
fe|tűnő értékaránytalanságon a|apu|ó esetleges megtámadási jogát.

16.) Vevő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ezt E|adónak bemutatott és eredetben
átadott Cégkivonatta| és Aláírás mintáva|/Aláírási címpé|dánnya| igazo|ta. Vevő je|en okirat
a|áírásáva| kije|enti, hogy a nemzetĺ vagyonró| szo|ó törvény alapján átlátható
szervezeVingatlanszerzésĺ képessége nincs korlátoaĺa.

17.\ Vevő tu|ajdonjogának bejegyzését a Budapest Fováros Kormányhivatalának Földhivataláná|
Eladó kéreĺmezi, ame|ynek költségét Vevő fizeti meg.

í8.) Vevő tudomásu| veszi, hogy a megszerzett Vagyon után vagyonátruházási i|letéket kell fizetnie.

19.) 15.) 2012. január 1. napjátó| a 17612008' (Vl. 30.) Korm. Rende|et 1. s (3) b' pontja alapján
Eladó köteles energetikai tanúsítványt készíteni és azt Vevő részére átadni. Vevő jelen okirat
a|áirásáva| kijeIenti, hogy a HET-003353B6, HET-003353B7' 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-00335408' HET-00335409, HET-0033541,ĺ' HET-00335412, HET.00335413, azonosító
szám mal eĺ|átott energeti kai tanús ítváný átvette'

20.) Vevő a szeződés megkÖtésévelkapcso|atos e|járási kö|tségek címén az1.670,. FVszemé|yJÜB
e|járási díjat, az 5.5oo,- Ft + Ąp4 e|járási díj összeget és a 6.600,- Ft/ingat|an fo|dhivata|i e|járási
ĺ||etéket a szerzödés a|áírását mege|őzően megfĺzetett. Vevő kéri, azerrő| szóll szám|át részére
megkü|deni'

21.) Eljáró Ügyvéd tájékoáatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáró| szóló 2007. évi cXxXV|. törvény rendelkezéseiszerint

, azonosÍtási köte|ezettség terhe|i Fe|ek adatai vonatkozásában. Felek kije|entik, hogy adataik a
szeződésben he|yesen kerü|tek rÖgzítésre az álta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
alapján.

Fe|ek jelen szerződés a|áírásávaĺ feĺtétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ásukat adják ahhoz,
hogy eĺjáró ügyvéd okirataikró| fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a
szeződésse| együtt kezelje.

22.) Fe|ek tudomásu| veszik eljáró ügyvéd tájékoztatását, amely szerint adataikat az információs
ĺinrende|kezésijogró| és az információs szabadságró| szó|6 2o11. évi CX|l. t<irvény rende|kezései
szerint kizáró|ag jelen szeződéshez kapcso|ódó megbízás, ĺ||etve a jogszabéllyokban
meghatározott köte|ezettsége teljesítése érdekében kezeĺheti.

Fe|ek kije|entik' hogy je|en jogügy|et nem ütközĺk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzésérĺĺl és megakadályozásáró| szl|l 2007 . évi cXxXVl. törvénybe'

23.) Je|en szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. adásvételre vonatkozó, ĺ||efue azide
vonatkozó jogszabályok je|en szeződés a|áírásának napján hatályos rende|kezéseĺ az
irányadók.

24.) Fe|ek meghata|mazzák . budapesti (............., SZ. alatti) ügyvédet, hogy őket je|en
jogügy|et kapcsán a földhivata|i e|járás során az Ugyvédi törvényben írt teljes jogkörre|. 
képvise|je.

Fe|ek a fenti okiratot e|o|vasták, megértették, és mint akaratukkal mĺndenben egyezót, he|ybenhagyó|ag
a|áírják.

Budapest, 2016. év ...... hó ....... napján.
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Budapest Józsefvárosi onkormányzat

eladó nevében e|járó

Józsefvárosi Gazdáĺkodási Központ Zrt.

igazgato

VCVO

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

Ke|ť Budapest, 20,ĺ6. év ........ hi ...... napján.

okiratkészítŐ iigyvéd
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12. számú mel|éklet

osszefoglaló a benyújtandó aján|at formai és tartalmi követe|ményeirő!, tájékoztatás
az át|átható szervezet fogalmáról

Az aján|atot a társaság képviselője minden o|dalon kézjegyével koteles ellátni.

Az aján latnak fo|yamatos so rszámozássa| ke| | rendelk eznie.

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

Az ajánlatot két pé|dányban, kÜlön |ezárt borÍtékban kell benyújtan|, az egyik példányon
feltuntetve az,,Eredeti pé|dány'', a másikon a ,,Másolati pé|dány'' szöveget.

A borítékon a kovetkezó szoveget ke|| és |ehet fe|tuntetnĺ: ,,Budapest Vlll., Tomő u. 16. szám
alatti lakások és nem lakás céljára szo|gá|ó he|yiségek e|idegenítése''

Az ajánlatot sértetlen borítékban kell benyrljtani, sérult, felnyitott borítékot a Lebonyo|ító nem
vesz át.

Aho| az nincs je|ezve, hogy másolat is elegendő, az eredeti igazo|ást kelI csatolni az
ajánIathoz.

Az ajánlati biáosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt ke|l beírni: aján|ati
biztosíték

Azaján|attartalmátakövetkezősorrendbenke||osszefűzní

1- Je|entkezési lap

2. Aján|ati összesítő

3. Eredeti, 30 napná| nem régebbi cégkivonat

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

5. A Ptk. előírásai szerinti bĺzonyító eĘű meghata|mazás, amennyiben az Ąán|atot nem
a cég képvise|ője írja a|á

6. Pá|yázati dokumentáció megvásárlásári| szó|ó bevéte|i pénztárbizonylat másolata

7. Aján|atĺ bĺáosíték befizetésérőlszóló igazolás másolata

8. Nyilatkozat végeIszámo|ásról, csőde|járásról, feĺszámolásró|

9. Nyilatkozat a pá|yázati feltéte|ek e|fogadásáró|, szeződéskÖtésről, ingatlanszerzési
képességrő|, aján|ati kotottségrő|

10. Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köáartozásrő|; Kiíróval szemben fennálló
tartozásró|

11. NAV igazolása

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

13. Bérbeadóval szemben fennálló tartozás igazo|ása (beszerezhető: Józsefuárosi
Gazdá|kodási Központ Zrt. 1083 Budapest, Losonci u. 2., és Budapest Józsefuárosi
onkormányzat Polgármesteri Hivatala PénzÜgyi Ügyosáá|y 1082 Budapest, Baross u.
63-67. ll. em.)

14. Nyl|atkozatpénzügyi aIkalmasságró|

15. Nyilatkozat a kézbesítés he|yérő| és a bankszámlaszámró|

16. Nyilatkozat átlátható szervezetről

17. Az adásvételi szerződésse| kapcsolatos észrevételek, módosításijavas|atok

Ii:Í

a,2
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Áĺatrlato szeruezet:
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A2011. évĺ CXCV|. tv. 3' $ rendelkezései a|apján átlátható szervezet:

1. átlátható szervezet:

a) az á||am, a költségvetési szerv, a köáestü|et, a he|yi önkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzat, a társu|ás, az egyházi jogi személy, az o|yan gazdá|kodó szelvezet,
amelyben az á||am Vagy a helyi onkormányzat kíj|on-kü|ön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendeĺkezik, a nemzetközi szervezet, a ku|fö|di álĺam, a ktjlföldi
he|yhatóság, a kÜ|foldi á||amivagy helyhatósági szerv és az Európai GazdaságĺTérségről
szóló megállapodásban részes á|lam szabá|yozott piacára bevezetett nyi|vánosan műkodő
részvénytársaság,

b) az o|yan belfo|di vagy kÜlföldi jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiséggel nem rendelkező
g azdá| kodó szervezet, amely megfe|el a kovetkező fe|téte|eknek:

ba) tuĺajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorĺzmus finanszírozása mege|őzéséről
és megakadályozásáró| szó|ó törvény szerint meghatározott tényleges tu|ajdonosa
megismerhető,

bb) az Európai Unió tagál|amában, az Európai Gazdasági Térségrő| szóló
megállapodásban részes á||amban, a Gazdasági Egytittműködési és Fej|esáési
Szervezet tagállamában Vagy olyan államban rende|kezik adóil|etőséggel, amellye|
Magyarországnak a kettős adóztatás e|kerü|ésérő| szóló egyezménye Van,

bc,)nem minősÜl a társasági adóró| és az oszta|ékadóról szó|ó torvény szerint
meg határozott e| lenőzött ku|fo|di társaság nak,

bd) a gazdá|kodó szervezetben közvet|enü| Vagy közvetetten több mint Z5o/o.os
tu|ajdonna|, befolyássa| vagy szavazatĺ jogga| bíró jogi szemé|y, jogi szemé|yiséggel
nem rende|kezó gazdálkodó szeruezet tekintetében a ba), bb) és lc) alpont szerinti
feItéteIek fennálInak;

c) aza civi| szervezet és a vízitársu|at, ame|y megfe|e| a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségvise|ői megismerhetők,

cb) a cĺvi| szervezet és a vízitársu|at, va|amint ezek vezető tisztségvise|ői nem át|átható
szervezetben nem rende| kezn ek 25%-ot meg haladó részesedésse|,

cc,) székhe|ye az Európaĺ Unió tagállamában, az 'Európai Gazdasági Térségrő| szó|ó
megállapodásban részes ál|amban, a Gazdasági Együttműkc'dési és Fej|esztési
Szervezet tagá|lamában Vagy olyan á|lamban van, amel|yel Magyarországnak a kettős
adóáatás elkeru|ésérő| szó|ó egyezménye Van;

9. meghatározó befolyás: az a kapcsolat, amelynek révén természetes személy, vagy jogi
személy egy jogi személynek tagja vagy részvényese, és

a,) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy fe|Ügyelőbizottsága tagjai többségének
megválasztására és vissza h Ívására, vagy

b) a jogi személy más tagjalva| vagy részvényeseive| kötött megállapodás alapján egyedÜl
rendelkezik a szavazatok több mint ötven száza|ékáva|:

3. s (2) pE (1) bekezdés 1 . pont b) és c) a|pontjában fog|alt fe|tételeknek va|ó megfele|ésről a
szerzodő félnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia ke||' A valótlan tarta|mÚ nyilatkozat
aĺapján kötott szeződés semmis.
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1.

2. sz. meuerlet
A I35 l20I 6. ryI.02.) sz. határozat melléklete

INGATLAN,ł.DÁsvÉľELLEL vEGYEs CsEREs ZEnzonÉs

amely létľejött egyrészro|

a Magyar Áilam, képviseletében az á||ąmi vagyonĺól szóIő 2007. évi cVI' törvény (vtv.) 17. $ (1)

bekezdése e) ponda alapjan eljárő Magyaľ Nemzeti Vagyonkezelő Zárrtkijrílen míĺktidő
Részvénytáľsaság (rtividített név: MNV Zĺt., szék,hely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégtregyzékszám:
Cg. 01-10-045784; statisztikaí számjel: l4077340-642a-IÍ4.01'; adószám: L4077340-244, képviseli: '..),
mint MNV Zrt. (atovábbiakban: MNV Zľt.)

másrészrőI

Budapest Főváľos VIII. keľĺitet Józsefváľosĺ onkoľmínyzat (székhely: 1082 Budapest, Baross l. 63-67.,
adószám: 15735715-2-42' törzsszźlm: 735715, bankszámlaszĺám: 10403387-00028570-00000000, statisztikai
szám: I5735715-84It-32I-o1, képvíseli: dr. Kocsis Máté polgármester), mint onkormányzat (a

továbbiakban: o nkoľm á ny zĺt)

- együttesen: ,,Szerződő felek'' , kíilön-kÍilön: Szerződő féľ' - között az a|u|írott helyen és időben, az
alábbi feltételek mellett.

Előzmények

A Kormány az 178512014. (x[. 18.) Koľm. hatźrozataa|apján, egyetért a Fővĺáľosi Roma Kultunílis és
Módszertani oktatási Központ (a továbbiakban: Kłizpont) megvalósításával, amelynek célja, hogy
méltó köľĺilmények kĺizött, komplex módon mutassa be a roma nemzetiségi kultura hagyományait,
egyben teret adjon oktatási pľogramok lebonyolításának.

Az Emberi Eľőfoľrások Minisztériuma az 59302-2/20I5EFF számű levelében azzaI a kéréssel fordult
az MNV Zrt.-hez, hogy köueműködésével segítse elő a Központnak helyet adó 1084 Budapest,
Tavasnnező u. 6. sz. alatti ingatlan állami tulajdonba keľülését.

A VtV. 3. $ (l) bekezdése éľtelmében az ái|arni vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi
jogok és kĺitelezettségek összességét _ ha törvény vagy miniszteri ľendelet eltéľően nem ľendelkezik _
tulajdonosi joggyakorlóként az MNV Zrt. gyakorolja. A Vtv. 33. (1) bekezdése alapjrán állami vagyon
tulajdonjoganakźńruhá.r;ásźtra_hatörvény eltéľően nem rendelkezik_|azźrőLag az MNV Zrt. jogosult.
Jelen ingatlan adĺásvétellel vegyes csereszerződés (a továbbiakban: Szerzőđés) a Vtv. 35. $ (2)
bekezdésének a) pontja, a ĺemzeti vagyonról sz6lő 2011'. évi Cxcvl. törvény (Nvt.) 13. $ (2)
bekezdése, valaĺnint a Magyarországhe|yi önkormányzatairól szóló 2011. éví CLxxxD( fv. (Mötv.)
|08/A. $ (1) bekezdés b) pontja alapjrán keriilhet megkötésre'

Szr:rzćldó felek előzrnényként rogzítik, hogy az M}.IV Zrt. és az onkormányzat kozott egyeztető
tárgya|ás folý, amely eľedményeképpen a Szerződő felek .a jelen ügyben cserealapként az
onkormányzat kôngazgaĺási teriiletén található 1082 Budapest, Üllői út 58. szánrl a|atti ingat|an 3/6

tulaj đoni háĺyada került kijelölésre'

A fentiek okán a Szerződő felek a jelen ingatlan adĺásvétellel veryes cseľeszeľződés megkötését
határoztźk el, amel1mek lebonyolításához a csereingatlanok foľgalmi értékének meghataľozása is
sziikségessé vált.

A Szeľződés táľgyát képező ingat|anok és jogi helyzetĺik bemutatása

2,I A Szęrződó felek rögzítik, hogy az ingatlan-nýlvantartás szerint a Magyaľ ÁIlam tulajdonát képen a
Budapest VIII. keriileti, belteľtileti ,3634I he\yajzí szátmu, természetben 1082 Budapest, thloĺ ĺt st.
szétm alatti,,,kivett |akőház, udvaľ'' megnevezésu 21I m2 terĺiletíĺ ingatlan (továbbiakb6; Ingatlanl)
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3/6 tulajdoni hányada. A Magyar Áĺiam tutajdonjoga 3I852lI999lI998.I1.10. számú határozaÍtal
keľült bejegyzésre.

A Kincstáľi Vagyoni Ígazgatőság (Székhely: 1054 BudapesĹ Zoltán u. 16') kezelői joga a
31852ĺ 1999 / 7998.11. i 0. szamú határozattaLkerÍilt bejegyzésre.

AzIĺgat|anl-et terheli 4 m" nagysźlgú tęľĺiletére I4I74I/fl20I2/|2.o7.|3. számon azELMĺJ Há|őzati
Kft. javára bejegyzett vezetékjog. A Szerződó felek rögzítik, hogy avezetékjog fennállását az źúadásra

keriilő tulajdoni lapok igazolják, ameĺyekkel kapcsolatban a Szerződő felek további dokumentumok
b eszer zésétól e ltekintenek.

Szerződő felek az Ingatlanl 3/6-od tulajđoni arányanak értékét 59.f99.2I3,- Ft, azaz
iifvenkilencmi|ľó-kétszázkilencvenkilencezeľ.kétszánť:zenháĺrom foľint értékben állapítják meg

- amiböl a lakóteľület éľtéke 53.000.000, - Ft, azaz ötvenharommillió forint' a nem lakótertilet éĺéke
6.299.213'- Ft azaz hatmillió-kétszázkilencvenkilencezer-kétszáztizenhĺárom forint _, amelyet
t.700.787,- Ft Áfa teľhel (elen szerződés 2.4. pontja szerint, a foľdított adőzásra vonatkozó
szabályok a|apjźn sztikséges megťrzetni), łisszesen fizetendő 61.000.000'- Ft azaz hatvanegymilliĺó
foľĺnt.

A Szerződő felek rögzítik, hory az ingat|an-ĺyilvantaĺás szeľint az onkoľmányzat 1/1 kizárólagos
tulajdonát képezi a Budapest VIII. kertileti, belteriileti, 35t72 he|ytajzi szźtmil, természetben 1084
Budapest, Tavaszmező u. 6. szÁm a|at1i,,,kivett |akőház, udvaľ, gazdasási épüleť' megnevezésú 1936
m2 teriilettĺ ingatlan (továbbiakban: Ingatlan2), Az onkormányzat tulajdonjoga
22291'7/1'/2002102.08.2I.száműbatározatta|keriiltbejegyzésre.

Az|ngat|al2-t az 53/20|1. CVIII.ZS.) NEFMI rendelet 50. $ (l) bekezdés miíemlékké nyilvánította.
Erre tekintettel a jelen Szerződés érvényességéhez a kulturális öľökség védelméről szóló 2001. évi
LXIV. törvény 44. $ (1) és (4) bekezđése a|apján, a kulturális örökség védelméért felelős miniszteľ
jővźJnagása szükséges, amelyre tekintettel a Szerződó felek beszerezték a jogiiryletľe vonatkozó
hozzźĄźrullő jognyilatkozatot, (2. sz. meĺlékĺet),

Az Ingat|an2-t teľheli az ingatlaĺ 6 m2 nagyságú terĺiletére 3L353/Il20I1l10.11.10. szźlmon, az
IĺgatIan2 2 mz nagyságú tertiletére 8641'51212011/1|.05.02. számon, az Ingat|anT 8 m2 nagyságú
tertiletére 76974/2/201I/n.04.07. számon és az Ingat|aĺ2 9 m2 nagyságú teriiletére
68966/1/201'3/1'2.08.22. számon az ELM:ÍJ Hźiőzati Kft. javáľa bejegyzett vezetékjog. A Szerződő
felek ľögzítik, hogy a vezetékjog fennállását az źltadźsra keriilő tulajdoni lapok igazoljĺák, amelyekkel
kapcsolatban a Felek további dokumenfum ok beszerzésétől eltekintenek.

Szerzódó felek az IngatLarŻ értékét 270.200.000,-B|ĺzazkettőszázhetvenmĺllĺrĺ-kétszázezer foľint
értékben állapítj ák meg.

Szeľződő felek megál|apítjálk, hogy a Magyar Állam fulajdonát képezójelen Szerződés 2.I pontjában

körülírt Ingatlanl 3/6 tulajdoni hĺányada valamint azÖnkormźnyzattulajdonát képező jelen Szerződés
2.f pontjában kórĹilírt Ingat|an2 k<jzött nettó 210.900.787,. Ft, azaz kettőszártízmi|hő-
kÍlencszázezer.hétszáznyolcvanhét forint, az onkormányzat részére megfizetendő vételĺáľ-

kiilönbözet (a továbbiakban: Vételár.kĺilönbtizet) áll fenn.

Az á|ta|źnosforgalĺni adóról sző|ő 2OO7.évi CXXWI. tĺirvény (a továbbiakb aĺ: áÍatöľvény) 86. $ (1)

bekezdés j) pontja, illetve a 88. $ (1) bekezdés értelmében a jelen Szerződés 2.1' és 2.2 poĺtjában,
kdrĺilírt ingatlanok értékesítése az a|álbbiak szerint történik:

Az MNV Zrt. tt$ékoztatja az onkormányzatot,hogy az áfa torvény 88. $ (1) bekezdés a) pontja

alapjźn ingatlan értékesítése során az adókötelessé tételt választotta, kivéve a lakóingatlan
értékesítését, melynek következtében a jelen Szerződés 2.1 pontjétban körĺilírt lĺgatlan nem
lakótenilętre vonatkozó értékesítése áfa kötelessé váit,
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Az onkormáĺyzat tźłjékoztatja az MNV Zrt.-t, hogy az áfa törvény 88. $ (1) bekezdés a) ponda
szerinti énékesítés adókotelessé tételének lehetőségével nem é|t, így a jelen Szerződés 2.2 pontjábarl
körülírt ingatlan értékesítése áfa mentes lesz'

Szerzódo felek az ingatlanok adőtarta|mát a jelen Szeľződés 2.l és 2,2 pontjábaĺ leírtakra tekintettel
hatőĺozzátk meg. Szerződő felek kölcsonösen rogzítik, hogy jelen Szerződés 2.I poĺtjétban körĺilírt
Ingatlanĺ jelen Szerződés ĺárgyát képező nem lakóingatlan része tekintetében az źfatowéĺy fordított
adózásra vonatkozó szabátyai érvényesüLnek, tekintettelarra, hogy az MNV Zrt. éItaz áfa törvény 88.

$ (1) bekezdés a) ponda szerinti vá|asztásjogával, és a Szerzíődő felek mindęgyik" megfelel az áfa
tĺiľvény I42. 5 (3) bekezdésében foglalt, a fordított aďózás szabáIyalĺa vonatkozó feltétetek<ĺek, azaz
belft'ldi nyilvántaľtásba vett adőalrany, és nincsen olyan jogállása' melynek a(apjźn tó|e áfa ťlzetése
nem követelhetó. A foľdított adózás szabáůyaka tekintettel az Afa bevallasráľa és befizetésére az
onkormłáĺyzat az MNV Zrt. túta||<lźi|ított szź,mla alapjan kĺiteles, a szĄmlźn felttintetésrę keriil, hogy
,,foľdított ađózás,,.

Az MNV Zrt' aYételár-kiilönb<jzet megťlzetésére az a|ábbiak szerint vállal kötelezettséget:

A Véte1ar-ktil<jnb<jzet teljes ĺlsszeg ét, azaz2l0.g00.787,-Ft, azazkettőszáztízmĺllĺó.kilen cszäzezer-
hétszäznyolcvanhét foľĺnt ĺisszeget vételaľ címén az IngatLan2 kiiirített ĺállapotának jelen Szerződés
6.2 pontja szerinti igazo|ásáń és ellenőrzését követő 15 napon belÍil köteles átutalni a jelen Szerzödés
2.6 pontjtbanmeghatźrozott szźrm7aellenében, banki átutaltssa| azonkoľmányzattészére.

Az MNV Zrt. a jelen Szeľződés 2.l pontjában köľülírt Ingatlanl 3/6 fulajdoni hźnyadźnak éľtékét
tarta|maző szÁm|tltjelen Szeľződés hatályba lépését követő 8 napon belül kiállítja és megkii(di az
onkormanyzat részére. Az MNV ZÍt. a szttmlLźn a teljesítés napjaként a jelen Szerződés
hatálýalépésének napjźlt, fizetési hatáľidőként aszám|a kiállításától szátmitott 15 napottĺinteti fe|' Az
Ingatlanl je|en Szerzódés tźrgźtt képező részével - mint nem lakóingatlannal (nem lakóterĹĺlet) -
kapcsolatos sztlm7a_ a forđított ađőzás miatt _ áfát nem tarta|maz, melyre tekintettel az MNV Zrt.,,az
adó me gfi zet ését e az onkoľmány 7At köte|ezeď' j e lzést tii nteti fel.

Az onkorm ányzat azlngat?an|értékét tarta|maző szém|átta Szerződés hata|ýa|epését követő 8 napon
belül királlítja és megkiildi az MNV Zĺt. tészére. Az onkormányzata szĄrnlźn a teljesítés napjaként a
Szeľződés a|áírźsánaknapját,fizetési határidőkéntaszÍtm|akiállítĺásától szźtmitott 15 napottÍinteti fel.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szeľződés alapjĺán kiállított szám|źk.kompenzálásra
kertilĺek, a kiilönbözet megťtzetésének napja az a nap' amikor a jelen Szerződés 2.5. pontjźlban
szereplő Vételĺáľ-kiilönbözet ellenértéke az Orlkormźnyzat bankszámlź$źn jőváírźlsra került.

A tutaj donj og áftrubánősa

Szęrzadő felek megállapodnak abban, hory megtekintett áIlapotban elcseréIik egymással a Magyaľ
Áuam tulajdonát képező Ingatlanl 3/6 arźnyútulajdoni hźnyadát,azönkormźnyzattulajdonát képező
jelen Szeľződés 2.2 pontjában körülíľt Ingatlm2 2195l|0000 tulajdoni hányadáxa| illetöleg a Magyar
aĺam megvásĺárolj a, azonkormányzat pedig eladja azIĺgatlan} 7805/10000 tulajdoni hĺányadát.

Szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy az onkoľmányzat Képviselő-testületének 2016.június 2.
napjĺín megtartott iilésén a Képviselő-testtilet ...ĺ2016. (...) oKT számú hatáĺozatálban (3. sz.
rnelléklet),mígaz MNV Zľt. ...120|6. (...) szímú IGhatálrozatátban (4. sz. melléklet) a je|en Szerződés
szeľinti j ogiigylet létrejöttéhez hozzäjáruIt.

Szerzódó felek tudomásul veszik, hogy a tulajdonjognak az ingat|an-nyilvántarkísba történő
bejegyzésével válnak az lngat|aĺok tulajdonosává.

Ingatlan-nyilvántartást éľintő ľendelkezések

Az MNV zrt. jelen Szerződés a|áirásěwa| egyidejűleg kiilön letéti szeľződés alapján az
okiratszeľkesztő ügrvédnéI letétbe helyezi 5 (öt) eľedeti példányban azon tarta|mú nyi|atkozatéú, mely
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szerint feltétlen és visszavonhatatlan hozzájtlralását adja ahhoz, hogy a Budapest VtrI. kerületi,
belteriileti, 3634| |le|yrajzi szttmű, természetben 1082 Budapest, Üllői út 58. szttm a|atti,,,kivett
|akőhźn, udvar'' megnevezésu21'I m2 terüIettĺ ingatlan 3/6 tulajdoni hányadára vonatkozó tulajdonjoga
csere jogcíméĺazingatIan-ĺyi|vtntartttsbabejegyzésrekerĺiljön.
Az okiratszerkesztő ügyvéd a tulajdonjog bejegyzési engedély 3 (három) eredeti példanyát aztkovető
5 (öĐ munkanapon beliil jogosult és köteles az iĺgatIanigyi hatóság részére benýjtani, hogy a

Szerzőĺ|ő felek bárme|ýke a Vételár-kiilönbozet megÍizetését kövętően kiĺíllÍtott igazo|ás źĺtadásźxa|
igazo|ja, hogy az MNV Zrt. eleget tett a Vételár-kiilönbözet ťlzetési kötelezettségének. Ebben az
esctbcn tulajdonjog bejegyzési engedéIy 1 (esy) további példányát okiratszerkesztő ügyvéd, mint
letéteményes egyidejiĺleg k<iteles az MNV Zrt, részére kiadni azza|, hogy a fennmaradó 1 (egy)
példaný a jogiigylet iľatai között jogosult elhelyezni és őrizni.

Szerzódő felek az Inytv. 47lA. s (1) bekezđésének b) pontja atapjtn közösen kérik az illetékes
ingatlanĺigyi hatóságo! hory jelen Szerződés alapján a Budapest VIII. kerĺileti, belterületi, 3634I
he|yrajn számű, természetben 1082 Budapest, Üilői út 58. szám a|atti, ,,kivett |akőház, udvať'
megnevezés|I 2I1 m2 teriiletií ingatlan 3/6 tulajdoni hanyada csere jogcímen töľténő bejeryzése
vonatkozásában meginduló tulajdonjog bejegyzesi eljarrást taľtsa fiiggőbęn az MNV Zľt. kĺ.ilön
tulajdonjog bejegyzési engedélyének kiadásáig, de legfeljebb a jelen Szerződés illetékes ingatlantigyí
hatósághoz töľténő benýjt-ĺĺsátó| szÍtmitott 6 (haĐ hónapig.

Az onkoľmźnyzatjelen Szeľződés aláírĺásával egyidejíĺleg okiratszeľkesztő ügyvédnél letétbe helyezi
azoĺ tarta|mű nýIatkozatźt' mely szerint feltétlen és visszavonhatatIan. hozzájáruIásti adja ahhoz,
hogy a Budapest VItr. kertileti, belteľületi, 35172 he|yajzi számű, terĺnészetben 1084 Budapest'
Tavaszmező u. 6. száĺm a|atti,,,kivett |akőhäz-, udvar, gazdasági épüleť' megnevezésu |936 m2

teľĹitettĺ ingatlanra vonatkozó tulajdonjogot 7805/10000 tulajdoni hanyadban vétel és 2195110000

tulajdoni hanyadban cseľe jogcímén a Magyar Allam javźra, 1/1 tulajdoni arĺányban az lngat|aĺ.
nyilvantartásbabejegyezzék annak feltiintetése mellett, hogy az á||ami vagyonĺól szó|ó 2007 . évi cVI.
töľvény 3. $ (l) bekezdése a|apján a Maryar Allamot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek
összességét tulajdonosi joggyakorlóként az MNV Zrt. gyakorolja.

Az okiratszeľkesztő tigyvéd a tulajdo4jog bejegyzési engedély 3 (három) eľedeti példĺínyát azt követó
5 (ČiĐ munkanapon beliil jogosult és köteles az ingatlanügyi hatóság részére benyújtani, hogy a
Szerzódő felek bármelyike a Vételar-kiilönbozet megfizetését követően kiállított igazolás źúadźsźna|

igazo|ja, hogy az MNV Zrt. e|eget tett a Vételár-kĺilönbözet fizetési kötelezettségének. Ebben az
esetben tulajdonjog bejegyzési engedély l (egy) további példrányát letéteményes egyidejűleg köteles
az MNV Zrt. részére kiadni az.zalr, hogy a fennmaľadó 1 (egy) példaný a jogtiýet lĺata között
jogosult elhelyezri és őrizni.

Szprződő felek a jelen Szerződés aláíľásáva| az ingatlan-nyiIvántaľtásľól szó|ó 1997. évi CXLI'
törvény (Inytv.) 47/A. š (1) bekezdés b) pontja ďapjan kéríkaz ingatlanĹĺgyi hatóságtól a fulajdonjog
bejegyzés iľánti kérelmek fiiggőben taľtiását addig, amig az onkormanyzat a Magyar Allam
tulajdonjogźnakbejegyzéséhez ahozzátjőĺu|äsátmegadja, de legfeJjebb a jelen Szeľződés ingatlanügyi
hatóság ľészére történő benýjĺĺsátó| számított ó hónapos hatĺáľidő elteltéig.

Az MNV Zrt. képviselője külön okiraton szerkesztett meghata|mazásban meghatalmazza..., az MNV
Zrt. mullkavá||a|őját, hogy Inyrv. 32. s Q) bekezdés f) pontja értelmében jelen Szeľződés külön |apjait
helyette és nevében minden oldalon kézjegyéve| ellassa.

A' Szer ző dő felek nyilatkozatai

Az Önkoľmányzat kijelenti és igazolją hogy a jelen Szeľződés a|áírásának napján köztaľtozásmentes
adózónak minősül és nincs az MNV Zrt.-vęl szemben lejétrttartozźsa.

Az MNV Zrt. kijelenti és szavatolja, hogy az Ingat|aĺI 3/6 hźnyada _ a jelen Szerződés foglaltaktól
eltekintve - P9ľ-, teher- és ígénymentes, továbbá szavatol azért, hogy az Onkormänyzat tulajdonába
keľiilő ingatlanok tekintetében az Ingatlanral 316 háĺyadáľa vonatkozőan - a jelen Szerződés
foglaltaktól eltekintve _ harmadik személynek nincs olyan joga, amely tulajdonszerzését és az ezęn
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tulajdoni hányadnak természetben megfelelő tertiletre történő biľtokba lépését akadáLyozza vagy
korlźiozza, azza| a megkötéssel, hogy az MNV Zrt. az Ingatlanl jelen szerződés tárgyáfi képező
tulajdoni hányadnak természetben megfelelő teriilet hasznáIata, valamint a tulajdonostĺíĺs tulajdoní
hányadának természetben megfelelő terület esetleges hasznáIata (tulhasználata) kcjrében a szavatossági
felelősséget kizfuja'

Az onkormáĺyzatkijelenti és szavatolja, hogy azIngatlanf_ a je|en Szerződés fog|a|taktó| e|tekintve
_ P9ľ-, teher- és igénymentes, továbbá szavato| azért, hogy a Magyar Allam tulajdonába kerülő
ingatlan tckintctćbcn az ingatlanra vonatkozóan harmadik személynok nincs olyan joga, amely
tulajđonszerzésétésbirtokbalépésétakadályozzavagykorlćúozza.

Szerződó felek rcĺgzítik, hogy az éptiletek energetikai jellemzőinek tanúsításĺáľól szóló |7612008.
(VI.30.) Konn. rendęletben foglaltak alapján az Ingatlaĺl vonatkozásában a IIET-..' számú
energetikai tanúsítvány az onkormźnyzat részére, az |ngat|aĺ2 vonatkozásában a [IET-.... szímú
energetikai tanúsítvány az MNV Zrt. részére jelen Szeľződés aláírasát megelőzően źtadásra keľült.

Biľtokĺítľuhízás

Szerződo felek rögzítik, hogy közös akarafuknak megfelelően megállapítják, hogy az IĺgatlanI 316

tulajđoni hányadanak teľmészetben megfelelő teľület biľtokátuhazása napjának a Vételar-kiilönbĺizet
megfizetése napjźt tekintik. A Szeľződő felek megállapodnak abban, hogy kĺilön megállapodásban
rendelkeanek az llgatlaĺL 3/6 tulajdoni hĺányadának teľmészetben megfelelő teľület onkormányzat
általijogcím nélktilihaszná|atából eredő követelések elszímolásáróI legkésőbb20|6. december 3l-ig.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkoľmányzat legkoľábban20|6.június 30. napjáig
igazotja az MNV Zrt. felé,hogy azlngatlarŻ a biľtokába került' A kiiirített állapot tényét az MNV Zrt.
_ az onkormányzat levelének kézhezvéte|ét követő 3 munkanapon belĺil _ jogosult és köteles
e|lenőľizni.

Szerződő felek ľögzítik, hory az onkorményzat a Vételár-kiilönbözet megfizetésének igazolását
követő 8 napon belül _ de nem korábban, minthogy aMagyar Allam fulajdoąiogĺánakbejegyzése inánti
kérelem az lngatlaĺ-nyilvántartásban szé|jegyzésre került _ köteles biľtokátľuházlási jegyzőkönywe|
az MNV Zrt. b|Ítokába bocsátani az Ingat|aĺ2-t, amely ingatlan adđig az onkormanyzat birtokában
marad. A biltokátruhź.a:źs napjtró| a Szetzódő felek előzetesen kötelesek egyeúetni, amelyet
megelőzően az onkormányzat írĺásbelí nyi|atkozatźnak megkĺildésével köteles igazo|ni az ingat|an
kitĺrítętt áIIapotát. A kiiirített állapot tényét az MNV Zľt. jogosult a biľtokátľuháaást megelőzően is
ellenőrizni. A birtokátruhĺázás legkésőbbi napja: 2016. auguszfus 15.

Szerződő felek ľögzítik, hogy az MNV Zĺt. je|eĺ pont szeľinti birtokba lépésének napjan leolvassfü a
közÍizemi jellegrĺ foryasztásméľő berendezések áilását' amelyet a birtokátľuházźBi jeryzőkö,nyvben
ľögzítenek, és ezeket a mérőóľa állást tekintik az MNV Zrt.-t terhelő köziizemi dii ťlzetési
kötelezettség kezdetének. A Szerződő Felek megá|lapodnak abban, hogy a biľtokátľuházáskor a
közmuszolgálltató által kiállított taľtozásmentességet bizonyító igazolást kötelesek átadni erymásnak
azon ingatlanok vonatkozásában, amelyeknél köziizemi szo|gáltatźsi szerződés van hatályban.

A Szerződő felek a birtokátruhĺázás napjától kezdve viselik a jelen Szerződés tźľ:győú képező
ingatlanokkal kapcsolatos terheket, illetve káľveszélý és szedik annak hasznait. A közüzemi jellegű
foryasztásmérő őrźtk szükség szeľinti néváúírást.ľal kapcsolatos bejelentési kötelezettség, a
szolgáltatókkal történő szeľződéskötés a tulajdont szerző felet terheli, az ingat|an biľtokba vételétől
szźłmított 8 napon beliil.

Vegyes ľendelkezések

A jelen Szerződés a SzerződĺS felek által töľténő a|áíräsźtnak napján |ép hatźiyba. Ha a Szerződő felek
áL|tali a|źLíÍás nem Ugyanazon a napon töľténik, akkoľ a hatáiyba lépés időpontja a későbbi a|áírás napja.

6.

6.1

6.2

6.3

7.

,//

cr(i z.//
-'/

7.1



7.2 A Szerződő felek a jelen Szerződéssel kapcsolatos ny1|atkozataikat írásban kötelesek megtenni. A
jelen Szerzőđéssel kapcsolatban bármelyik Szerződő fél által a másik Szerzőđő félnek adandó értesítés

vagy dokumentum a másik Szerződő fél' á|ta| tLtvételi igazolással (téĺivevény, személyes źtvétel) azon
megjelölt időpontban, ha faxon küldték, akkor a faxhoz csatolt visszajelzésen feitiintetett sikeres
továbbítás időpontj ában minősü l kézbesítettnek.

8. Egyebek

8.1 A Szerződő felek kijelentik, hogy amag.aÍjog szerint |étęzó és működő jogi személyek, a jelen

Szerződés tÁrgyát képező ingatlanok elidegenítését - a jelen Szerződésben foglaltakon kí\,til -
jogszabálýrendęIkezéseknemkorItttozzák'illetveakadáIyozzźl<.

8.2 Felek jelen Szerződés a|áírásttval fe|hata|maz.zlĺk Gy<lrfi-Tóth és Társa Úgyvédi kodát (szé|&e|y: 1'024

Budapest, Buday Ltsz\ó u. 12; eljaró ügyvéd: dr. Györľr-TóthBaléľs ügyvédet), hogy az illetékes
ingatlanĺigyi hatóságnál a jelen Szeľzodés 2.I-2.2. pontjaiban meghatarozott ingatlanok
vonatkozásában teljes köľiĺen, az ugyvédi töľvényben előírt jogkönel eljárjon. Az e|jźrő ĺigyvéđ a
je|en Szerzódés hatáĺyba lépését követően haladéktalanul köteles a jelen Szeľzódés ingatĺanüryi
hatóság áLta! vęzetett ingatlan-nyilvántartásban való benýjtása érdekében eljánri az illetékes
ingatlaniigyi hatóságnál a tulajdonjog bejegyzés lránti eljźrást meginđítani, amelyet a7 ingatlaĺ-
nyilvĺántartasi kérelem érkezteteÍtpé|dányź*a| köteles Vevő részére dokumentáltan igazolni.

8.3 A Szerződő felek kijelentit hogy a Szerződés összes lényeges eleméről, annak jogi ľelevanciáiról, íry
ktĺlönösen a tulajdonjog ingatlan-nyilvantaľfuási bejegyzéséről, valamint a tulajdonjog źúĺuhź.z:ás

szabáiyairől'asziikségesiigyvédtőlteljeskönĺtźjékoztatástkaptak.

8.4 A Szerzĺ5dó felek kcjlcsönösen ľögzítik, hory az illetékekľől szóló 1990. évi xclll. t<irvény (ItĐ. 5. $
(1) bekezdés a) pontjai a|apján a Magyar Állam, míg a b) pontja alapjan az onkormźnyzat az

ingatlanok tulajdonjogánakmegszerzése kapcsán illetékmentęsségben részesĹil.

8.5 A Szerződő felek megáIlapođnak abban, hogy a jelen Szeľződés szerkesztésével összefüggésben
felmerülő kö,ltségek az MNV Zrt.-t terhe|ik, az igazgatásszolgáltatási dij megťlzetése a tulajdont

szerzó fel kötelezettsége.

8.6 A Szerződő felek képvise|oi hozzź$Láľulásukat adjĺák ahhoz, hogy a személyes iľataikľól késziilő
fénymasolatot etjáľó iigyvéd u ugy iratai kö'zött e|zźtrtan kezelje, órizze. Szerzódó Felek kijelentit
hogy a jelen Szeľződés a\áíĺésěłloz a szükséges fe|bata|mazÁssal rendelkeznek.

8.7 A Szerződés megkötéséhez sztikséges tutajdoni lap a Takarnet ľendszer igénybevételével kertilt

beszerzésre. A jelen Szerződés 7 pé|dźnyban készĺ'ĺlĹ amelybőI a Feleket 2.2 pé|dány' okiratszerkesztó

ĺigyvédet 3 példány illet meg.

8.8 A Szeľződő felek ďáínásĺínak ellenjegyzését külön.kiilon jogi képvise|ő |ätja el. A jelen Szeľződés

ellenjegyzését az onkormányzat, valamint az MNV Zrt. részéró| dr. Gyöđ.Tóth Ba|ázs

okiľatszeľkesztő ügrvéd végzi el.

8.9 A Szęrződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos esetleges viüáikat

elsősorban tárgya|ás útján iryekeznek ľendezni. Ennek eredménýelensége esetében az túta|źnos

sz'abél|yokszerint illetékes és hatáskörrel ľendelkező rendes bírősáryhoz fordulnak jogorvoslatéľt.

8.10 Mellékletek:
1 . sz. melléklet: miniszteri nyi|atkozat
2. sz. melléklet: nyĹIatkozat
3. sz. mellékleĺ Képviselő-testiilet ,../2016. (...) oKT szilműhatfuozata
4. sz. melléklet: MNV zÍt. ...ĺ2016. (...) szĺámú IGhatátrozaÍa

A Szerződő felek a jelen Szerződést annak átolvasása és értelmezése után, mint akaľatukkal
mĺndenben megegyezőt, jőváhagyóllag íľták alä azzal, hogy a jelen Szenődésben nem szabályozott
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kéľdésekben a Ptk, az Nvt., a Vtv., valamĺnt az egyéb vonatkozĺó jogszabályok rendelkezéseĺ
iľányadóak.

Budapest,2016. Budapest,2016.

B.d"p*t ĺ
onkormányzat Magyaľ Nemzeti VagyonkezelőZá.ľtkőrűen műktidő

Képv.: dľ. Kocsis Máté polgármester

PénzĹigyi e|lenjegyzést végeťĺe:
Budapest 2016. ---

ligyosztá|yvezeto
Pénzĺigyi Ügyosaály

Jogi szempontból ellenj e gy zęm:.

Danada-Rimrán Edina
jegyző

nevében és megbízásźtbőI

dr. Mészar Erika
a|jegĺző

Részvénytáľsaság
Képv.:..'

Ellenjegtzern:
Budapesten,2016. ... napján:

Budapest,2016-
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3. sz. melléklet
A 13612016. (VI.02.) sz.hatátozat melléklete

Az; onkormźnyzat tulajdonában á11ó íngatlanvagyon hasznosításĺára, tulajdonjogaĺak átÍvháztl-
sára vonatkozó versenveztetés szabálvai

A Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat a Budapest Józsefuarosi on-
kotmźnyzat vagyonaról és a vagyon feletti tulajđonosi jogok gyakoľlásaľól szóló 6612012.
(xII.13.) önkormanyzati rendelet 7. $ és 41. $ (1) bekezdése, valamint a Budapest Józsefuiáľo-
si onkormányzat fulajdonában á||ő lakások bérbeadásĺínak feltételeifől, valamint a lakbér
mértékéről szőIő |612010. (m.Os.) onkormányzati rendelet a. $-ą az onkormźnyzattulajdo-
nában álló lakások elidegenítéséľől sző|ő 3312013. (VII.15.) önkormanyzati renđelet 11. $-a és
az onkoľmźnyzat fulajđonában álló nem lakás céIjźra szolgáló helýségek elidegenítésének
feltételeirőlszóló 32l20L3. (V[. 15.) önkormanyzati rendelet 8. $-a a|apjtn az önkormźnyzatĺ
vagyon elidegenítéséľe, illetve hasznosításźra irányuló versenyeztętés lebonyolításĺĺnak, elő-
készítésének, lefolytatásanak rendjéről, és a versenyeztetési eljárás dokumentiílási ľendjéről -
a hatályos jogszabálý rendelkezésekkęl összhangban _ az alábbi szabá|yzatot (a továbbiak-
ban : Szabá|yzat) alkotj a:

A Szabźiyzat cé|ja,hogy megá|lapítsa a versenyeztetés eljárrási szabáiyai! és ezze| biztosítsa
az önkormźnyzati vagyon ellenőrizhető és szabályozott keretek közötti leghatékonyabb elide-
genítését és egyéb hasznosítását, valamint a pźÄyźĺzők számáta azonos és egyenlő feltételek
garantáůásávalaversenytísztaságźnakvédęlmét.

I. FEJEZET
A versenyeztetésĺ etj áľás áItalános szabályaĺ

A versenyeztetés során a vagyonügyleti megbizott _ bonyolító - a forgalomképes va-
gyontaľgyak tekintetében a tulajdonosi jogokat gyakorló nevében gonđoskodik a verse-
nyeztetési eljarások lebonyolítasaľól.

A tulajdonosi jogok gyakorlója:

a) a 100 millió Ft.egyedi forgalmi éľték feletti vagyon esetén a Képviselő.testiilet,

b) a 100 millió Ft egyedi forgalmi éľtéket meg nem haladó éľtékiĺ vagyon esetében a
Képviselő-testĺilęt Varosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottsága.

Nem kell a|ka|mazni a versenyeztetés szabályait ha

a) a béľbeadás a Buđapest Józsefuĺárosi onkormányzat tulajdonában álló lakások beľbe-
adásának feltételeiľől, valamint a lakbér mértékéľől sző|ő 76/2010. (ru.08.) önkor-
mźnyzati rendelet, vagy az onkoľmrínyzat tulajđonában á|ló nem lakrís céljaľa szol.
gáló helýségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35120|3. (VI.20.) önkoľmĺányzati
ľenđęletben szabályozott jogcímeken töľténik,

b) u elidegenítés az onkormányzat fulajdonában ál1ó lakások elidegenítéséľől szóló
33lf}t3. (V[.15.) önkormrínyzati rendelet és az onkormźnyzat tulajđonában álló
nem lakás céIjálta szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiľől szőIő 32120|3.
(uI. 1 5.) ĺinkormányzati rendelet aLapjźn történik.

1.
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c) a Budapest Józsefuaľosi Ônkormtnyzatvagyoĺźrő| és a vagyon feletti tulajdonosi jo-
gok gyakorlásárő| szőIó 66lf012. (XII.13.) önkormanyzati renđelet kivételt tesz.

3. A versenyeztetési eljarás módjai:

a) pźilyźz'ati eljárás, amely lehet

- nýlvanos' vagy

- zártkoľu(meghívásos),

b) árverés, mely lehet

- nýlvanos' vagy

- zártkoru.

4. A versenyeztetési eljar ás főszabáiry szeľint nýlvános. Nýlvános versenyeztetés helyett
kizźrő|ag akkor írható ki zźrtkoru versenyeztetés, ha

a) az eljáĺźs tárgyź.;ul szolgáló onkormányzati vagyon jellege, jelentősége, valamint an-

nak leg}ratékonyabb értékesítésével, hasznosításával kapcsolatos feladatok megolđá-

s a előre me gh atźlt ozoÍt Ąźnlatot tevők részvéte lét te szi sziiksé ges sé, vagy

b) avagyoÍtéľtékesítéséľe, illetve hasznosításáľa kiíľt nýlvĺĺnos versenyeztetési eljáľás
két alkalommal eređménýelen volt.

5. A versenyeztetési eljáľás módjaról a kiíró dönt. A döntésben ľendelkezni kell aľľól,

hogy a pźiyźaatot, vagy az aľvęľést megelőzi-e előminősítő eljarás, a pźiyźlzat egy-'
vagy többfordulós, valamint aľról, hogy a kiíró versenyeztetési eljáĺrĺst eiektľonikus
úton kívanj a lefolýatni.

6. E, szabélyzat a|ka|mazásábaĺt

a) Kiíró (ajánlatkéľő): a jelen rendeletben meghatźltozottak szerint a tulajdonosi jo-
gok gyakoľlója.

b) Bonyotító: A versenyeztetési eljáľás lefolytatója,haakiíľó másképp nem dönt, ak-
koľ a Józsefuarosi Gazdálkodĺási Kiózpofi Zrt.

c) Ajánlattevő (páiyánől, licitáló): anemzeti vagyonľól szóló törvényben meghatfuo-
zott teľmészetes szeméIy vagy áú|áthatő szewezet, aki a versenyeztetési eljárás sonán

apáIyazatikiírás alapjźn ajanlatot teszvagy az źrverési felhívás ďapjan licital.

d) Nyilvános pályázatĺ eljáľás: hirdetmény, sajtó útjan vagy elektronikusan meghiľ-
detett pźtryźzati eg-iłrás, amelyben az ajźnlattevők köre előre meg nem határozhatő.

e) Zártkörű (meghívásos) pályázati eljárás: a kiíľó előre meghatáĺozott szátmtĺ aján-

lattevőt _ megfelelo hatźnđ(j kitĺĺzésével - közvetlenül hív fel ajĺínlattételre. PáIyá-
zatot|<lzälrőlag a kiíró által meghívottak nyujthaürak be.

Đ Egyfordulős páilyázatĺ eljárás: olyan ĺyíItvagy zártkörupá|yt.z;ati eljaľás, melynek
soľán a kiíľó a pá|yźuati kiírás feltételeinek megfelelő pźiyazatok köziil választja ki
a nyeľtes ajĺínIattevőt vagy azok hlźnyában a péiyázati eljaľást eredménytelennek
nýlvĺłnítja.

g) Többfoľdul őls pá/lyőnati eljárás: olyan nýlvanos vagy zźrtkőru pźiyźuati eljárás,

amelyet a kiíľó kettő vagy annál több fordulóban hirdet meg. Ebben az esetben a

második, vagy aztkövető fordulókban - a kiíľó által előre meghatő'rozottésközzétett
szempontok alapjĺín . az e|ső foľduló eľedményeképpen kiválasztott ajánlattevők
vehetnek részt.
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Előminősítő eljáľás: akiíró aze|ső forduló eredményé a|apjánmeghatźnozzaamá-
sodik foľdulóra részvételt nyert pźiyźtzók köľét, akik a részletes páIyźnatí kiírasban
foglalt feltételek szerint vehetnek részt apźiyäzat további részében'

Nyĺlvános áľveľés: hirdefunény, sajtó ,tltjźnvagy elektronikusan meghirdetett verse-
rryeztetési eljáľás, melynek során a résztvevők licitálással tesznek ajanlaĹoĹ a:z ingat-
Ianvéte|átrára.

Zártkőrti áľveľés: az ingatlan vétęIěnźra a kozvetlentil írásban meghívott ajźn|atte-
v ĺ5k Liciltźůás sal te s znek aj ánl atot.

Azonosítószám: az elektľonikus versenyeztetésí eljaras soľĺán használt jelölés,
amely a|apjźn a Bonyolító - az e|ózetes regisztrációt kĺjvetően - azonosítani tudja az
ajźnlattevőt, Az azonosító nem utalhat az ajtn|attevőre. Egy azonosító egy verse-
nyeztetési eljĺáľásban használható fel.

Jelszó: az elektľonikus versenyeztetési eljáras soľán a Bonyolító rĺltď biztos ított, az
azonosítóhoz kapcsolódó' a versenyeztetési feltiletre töľténő belépést lehetővé tevő
számlbetíisor. A jelszó módosításának lehetőségét az azonosítőval rendelkező aján-
lattevő részére biztosítani kell.

IT. FEJEZET
A páilyázati eljárás

1. A pályázat típusai

7.. Apalyazatnyilvános vagy zźrtkoľíĺ lęhet.

8. Apáiyázatot kettő vagy annéi tĺibb fordulóban is meg lehet hirdetni.

9. A pá|yźnat az e|őmlnősítési eljaľást kĺivetően elektľonikus úton is lefolytatható. Ebben
az esetben a Bonyolító az előminősítésí eljáľásban megá||apítja, hogy az ajźn|attevők
páÄyazata a pźiyánati felhívasban írt feltételeknek megfelelnek-e. Az ervényes pelyázók
részére kiadja az azoĺosítőszámot és a jelszót, mely aLapján a péiyźaő az elektľonikus
felületen apáůytľ;ati kiírrfuban foglaltak szerint megteheti az ajźn|atźlt.

2. !ĺ pályázat kĺíľása, meghĺľdetése

10. Apá|yźaati eljáľást a kiíro đöntése alapjén lehet megindítani.

1 1. A nýlvános páIyánatifelhívást:

a) a Polgánnesteľi Hivatal hfudett5tź.ŕ'|áljźn,

a Bonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helýségeiben,

a Jőzsefvźltos című lapban,

az onkorm źnyzat és a Bonyolító internetes honlapján,

az onkoľmtnyzat és a Bonyolító ręndelkęzésére äI1ő egyéb intęrnetes hirdetési por-
tá|jain,

h)

Đ

i)

k)

1)

b)

c)

d)

e)
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Đ az a) _ e) pontban foglaltaktól tulmenően a Kiíľó döntése szęńnt más helyen, illetve
módón kell kĺjzzétenni.

|2. ApáLytaati felhívásról szóló hiľdetményeket legalább 15 napľa ki kell fiiggeszteni.

13. A zártkorupźiyázattőI a Bonyolító az ériĺftett ajźĺl7attevőket egyidejrĺleg és közvetleniil
irásban éľtesíti.

|4:. A részletes kiírást a pát|yázatok benyujtására megállapított hattmďő kezdőnapját leg-
a|ább 30 nappal mege|ozóen kell a páIyźnőknak elküldeni. A ľészletes kiírásnak a pá-

|yazőkľészéľe t<jľténő megküldéséľe a Bonyo|ítő vezetóje egyeđi utasításában 30 napnál
rovidebb hatándőt is megállapíthat'

3. A pályázati felhívás

15. Aptůyźnati felhívásban meg kellhatfuozni:

a) a Kiíró megnevezését, szék*relyét,

b) a Kiírónak az ingatIaĺvagyon haszno sítas ělr a v agy fu laj donj o g áĺak átruházźsáĺ a v o -

.natkozó đöntését,

c) a Bonyolító nevét, szék}relyét,

d) a páIyánati eljarás fajt{jźi, módját'

e) aversenyeztetésí eljarás célját (pl.: hasznosítás, tulajdonjogáttuhazás) és feltételeit,

Đ az ingat|an adatutkĹilönösen, de nem kizźrő|ag: címét, he\y;ajzí szźtmát, ingatlan-
nýlvantaľtas szeńnti megnevezését, alaptertiletét, komfoľtfokozatát' lakás szobáínak
számát, az ingat|arft teľhelő jogokat, igényeket, foľgďmi értékét,

g) az ingat|an megtekintésének időpontj át, előzetes egyeztetés esetén annak módj át,

h) aa ajátn|ati dokumęntacióbeszerzésének módját és feltételeit,

Đ a pá|yźaatt aj anlatok benyujtásĺának hatĺáridej ét' móďjźŃ és helyét,

j) az ajźn\atíbiztosíték jellegét, mértékét, befizetésének módját és hatĺíľiđejét,

k) az ajźnIatok elbírálása soriĺn a rangsoroláskoľ ďkalmazaĺdő éľtékelési szemponto-
kat, súlyszámokat,

1) az ajźnlatok elbíľálásľa vonatkozó idótąľtamot,

m) M ajźtnlati kötöttség időtrrtilÍIźIt)

n) az ajźnlattartalmi és formai követelményeit,

o) az aján|atmódosítasĺínak feltételeit,

p) a hiánypótlás lehetőségét, valamint azt, hogy a hian1pótlĺás nem eľedményezhetí az
aján|at módosítását,

Đ az ajánlat érvénýelenségének eseteit,

Đ aszerzođésmegkötésének feltételeit,

s) az ajánlatokbontásának időpontját, helyét,

Đ az eľedményhíľdetés időpontját és módját,

J
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u) tájékoztatást arcőI, hogy a Kiíró jogosult a felhívást az eljźrás bármely szakaszában
indokolás nélktil visszavonni, arrő| az érintetteket értesíteni,

v) tájékoztatast arról, hogy a Kiíró a Ptk. 6:74. $ (2) bekezđése alapjan a felhívásbaĺl
foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a
szerződés megkotését megtagadhatj a.

Apźlyazat ľészletes dokumentációjanak apá|yázatl felhívásban foglaltakon ttll tartal-
mazniakell:

a) jelentkezési lapot,

b) az ajénlattevő által csatolandő igazolásokat,

c) a szükséges nýlatkozatokat,

d) a véte|ttr illetve bérleti díj fizetésének módját, a pénzĹigý gaľanciákra vonatkozó
előírásokat, az ajźnlattevő áIt:'I nyujtanđó szeľzőđés teljesítését biztosító más kötele-
zettségmegjelölését.

Apá|yéaatifelhívásnaktarta|mazniakell,hogy

a) az ajáľ/latok benyujtására személyesen, kézbesítő/futar útjan vagy postai úton van
lehetőség,

b) a Bonyolító az ajánlattételi hatĺíridő lejélrta után csak abban az esetben vesz źú ajźn-
latot, ha az ajtnlattevő vagy meghata|mazottja az ajánlattďeli hatáľidő e|ł:tt az aján-
lattételi felhívásban megielölt helyen megjelent, de azt méltrĺnyolhatő, a Bonyolító
érdekkciľében felmeľiilt okbólnem tudta időben benyújtani (p1.: soľban állás)'

Đ az aján|attevő az ajárlattéte|í hatźńđő |ejźrÍźig módosíthatja vagy visszavonhatja
ajźnlatát, az ajén|attételi hatáľidó lejźrtat követően a benyújtott aján|at nem módo-
sítható,

d) a Bonyolító jogosult az ajźtn|attevőtóI az ajánlat |ényegét nem érintő technikai-
foľmai kérdésekben íľásban felvilágosít kémí annak előre bocsźúásávaL, hogy az
ajanlattevőírásbelivźiaszanemeredményezhetiajźlnlatánakmódosítasát,

e) az ajźnlattételi kötöttség az ajánlattételi határidő |ejártźnak napjávď kezdődik,

Đ a Kiíró jogosult a pá|ytuatí eljárast, annak bármely szakaszában indokolás nélkÍil
visszavonni, és eľľől nýlvános páiyázat esetben hirdetnéný kifiiggeszteni, zźtrtpá-
Lyáaat esetében az ajáĺiattevőket írásban közvetlenül éľtesíteni,

g) a pźiyźľ;ati eljarás visszavonása esetén a Kiíľó köteles a pźůyánatl dokumentáció el-
lenéľtéket visszafizetni amennyiben aú. az ajźn|attevo ellenéľték fejében kapta meg,

és visszaadją

h) a Kiíró érvényes pä|yźuatok benyťljtása esetében is jogosult az eljźrást eređményte-
lenné nýlvĺĺnítani,

Đ aKiirő a befizetett ajźnIattbiztosítékot a kiíľás visszavonás1 u eljĺáľás eredménýe-
lenségének megállapítása esetén a közléstől számított 15 munkanapon beltil fizeti
vissza az ajźĺnlattevők részére,

j) Kiíľó a páIyazatok eredményének kihirdetését követő 15 napon beliil fizeti visszaaz
ajźn\atlbiztosítékotazoĺpá|yźnokrészére,akikapéiyéľ;atonnemnyeľtek,

k) nem jar vissza a biztosíték, ha a pá|yźzati kiíľás szęľint az a megkötött szeľződést
biztosító egyéb kötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajźnlat1evo az

17.
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ajárůati kötottség időtaĺama aIatt ajźn|at.źtt" visszavonta , vagy a szeruódés megkötése
neki felĺóható,vagy az ó érdelcköľében felmerült más okból hiúsult meg,

Đ a Kiíĺó az ajtn|atibiztosíték után kamatot nem fizet.

4. A'päÄyátzók kfĺľe

18. Apźiyźzaton részt vehęt bźrme|y, az Európai Unió terĹileténbejegyzett székÍellyel ľen-

delkezőjogi személy, jogi személyiséggel nem ľendelkező szervezet, illetve azEtxőpai
Unió tertiletén lakóhellyel rendelkező természetes személy, akinek szetzési képessége

nem koľlát ozott, és aki m egvás árolj a a r észletes p źńy ázati kiíľást.

19. ApáIyźzatok elbíľálása során csak a pź/ryázati felhívásban meghatźrozott időben és mó-
don benyúj tott pét|y ázatok vehetők fi gyelembe

20. Ha apälyaző, vagy a vele kapcsolatba hozható más személy apá|yázat titkosságát meg-

sértette, ki kell zźrĺi az eljarásból.

27. A pá|yäzati kiíľásban kĺizölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése,

továbbá az adatszo|gá|tatási, illetve aptlyázőt az e|játási rend ďapjan terhelő egyéb kö-
telezettség súlyos megszegése esetén a Bonyolítő a pá|yźnő pá|yazatát érvénýelenné
nýlvánítja.

5. A pályázatĺ biztosítók

22. Apźůyázaton való ľészvétel pálryazati biztosíték (báĺntpénz) adásźůlozköthető, melyet a

klirő źita| apźiyáuati tájékoztatőban meghatźnozoÍt időpontig és módon kell a kiíľó ľen-

đelkezéséľe bocsátani. A befizetés teljesítése a jőváitás napja.

23. A biztosítékot apáIyazati felhívas visszavonása, eľedménýelenné nýlvanítása2va1y az

aján|atok érvénýelenségének megźilapitása esetén _ ennek közlését k<jvetó 15 napon

belül -, illetőleg ha a szęrződésk<ĺtés a Bonyolító éľdekkörében felmeriilő okból hiúsult
ffi€g, apéiyźzatok elbíľálását követő 15 napon belül - az alźtbbi kivételektől eltekintve -

vissza kell adni.

24. Nem jaľ vissza a biztosíték,ha az ajánlattevo az ajźtnlati kötĺĺttség íďótartama a|att aján-

latat visszavonta, vagy a szerzodés megkötése neki felľóható, vagy az ő éľdekkörében
felmertilt más okból hiúsult meg.

25. A nyeľtes páIytaó álta|bęfrZetett biztosíték elidegenítés esetén a foglaló, vagy véte|áĺ-
előleg összegébe, hasznosítás esetén az ővadék összegébe számít be.

6. Äz aján|at ajánlatÍ kiitłittség

26. A pźiyźaő pá|yáaatát zźtrt, je|zés nélktili borítékban, 1 példányban k<iteles az ajźn|atok
benyujtásáľa nýwa á||ő hatźndíĺben és helyen, az ađott pźlyźľ:atta utaló jelzéssel, a pá-

Iyazatifelhívásbanmeghatfu ozottmódonbenyujtani.

27. A benýjtott páIyazatnak tarta|maznia kell a pá|yánati felhívásban felsorolt adatokat,

nýl atkozatokat, ígazo|ásokat.
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28. IJaapźiyazatbiztositékadásí kĺĺtelezettségetir e|ó,azajádatcsak akkor érvényes,haaz
ajánlattevő igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegű biztosítékot az ott megjelölt
fonnában és módon a Bonyolító ľendelkezésérę bocsátotta.

29. A páIyěző ajáĺ|ati kötöttsége - ha a pá|yazati kiírás másként nem ľendelkezik - akkor
kezdődik, amikoľ az ajźtn|atok benýjtására nyitva á||őhatźtridĺĺ lejfit.

30. A páIyźnő ajźn7atźhoz apályźĺzati kiírásban meghatározott időpontig, de legalźlbb a be-
nffitasi hatánďő lejártátő| számított 60 napig kötve van kivéve , ha a kiíró ezen időpon-
ton beliil a páIyázatot megnyert ajánlattevőve| szerzodést ktit, vagy a pźtlyźľzőL<kal Írás-
ban kd'zli, hogy a pźiyázatot eredménytelennek minősíti.

7. Tĺtkosság

31. A pá|yáző az értékesítésľe vonatk oző szeruődéskötésig köteles titokban tartani ajźn|ata
tar1almát.

32. Ha az ajránlattevő vagy a vele kapcsolatba hozható más szemé|y a pźůyazat titkosságát
megséľtette, apźiyźaő ajäĺIatát a kiíró érvénýelennek nýlvanítja.

33. A Bonyolítő az ajánlatok tartalmát a pá|yánat lezárásělíg titkosan kezeli, tartalmulaól
felvilágosítást sem kíviilállóknak' sem a pźl|yźnatonrésztvevőnek nem ad.

34. A Bonyolítő az ajěnlatokatkizfuő|ag apőlyźaat e|bírá1ásaruhaszná|hatjafe|.

8. Apá,Jyánatok átvételeo bontása

35. A pá|yźnat a pá|yźnati kiírásban megjelölt helyen és időben, legkésőbb a pźiyźnat be-
adásra nyitva álló hatríridő elteltéig adhatő be. A pźůyázat átvétele sorĺán az átvétel idő-
pontját rá kell vezetĺi apáiyázatottarta|maző boľítékľa, egyűttal źltvéte|i elismervénnyel
kell igazolni az áttvétettényét.

36. A határidőben beéľkezettpátlyáv;atok felbontása a benyújtási hatríľidőt kĺivető 15 napon
belül nýlvánosan töľténik. Nyilvĺános bontáson a kiíró képviselője, a|<lirő źůtal' meghi-
vott személyek, val am int a p á|y ázók, illetve m eghatalm azottjalk is j el eĺr l ehetnek.

37. A pályźaatok nyilvĺános bontásakoľ a jelenlevőkkel ismerteüri kell a páIyźratot benyuj-
tók nevét, székÍrelyét (akóhelyéQ, azonball az ajźn|atokkal kapcsolatos további részlę-
tek nem hozhatók nýlvánosságra.

38. A péůyázatok felbontásĺíról a Bonyolító jegyzőkcĺnyvet vesz fel. A jegyzőktĺnyvet -
amennyiben a bontáson az ajźnlattevők jelen vannak _ az ajźtn|attevők közül felkéľt
személyek hitelesítik.

39. A bontási jegyzőkönyvnek tarta|maznia kell

a) a pá|yazők nevét, Iakcimét/ székJrelyét,

b) a bontás helyét és iđőpontját,

c) apźiyázattźngyáú, abeérkezett ajránlatok számźlt, a hataľiđőben és azon tuI beéľke-
zett ajźnlatok megnev ezését,
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d)

e)

apá|yázatok ismertetése során eIhaĺgzott észrevételeket, javaslatokat, kérdéseket és

az arÍa adott válaszokat,

egyéb az eI1źrźs szempontjából lényeges tényeket és körĺilményeket.

9. A pá.tryánatok éľtékelése

Apźiytaatokat a legalább 3 taý Bontó Bizottság a bontást követő 15 napon belül for-
mai és taľtalmi szempontból értékeli.

Apá|yázat elbíľálásában és a Bontó Bizottságban nem vęhet részt az a szeméIy, aki pá-
Iyáző, vagy annak

a) közęli hozzátartozója [Ptk.8:1' $ (1) bekezđés 1. pont],

b) munkaviszony, illetve köztisztviselői jogviszony alapjrán felettese vagy alkalmazott-
ja,

Đ más szerzódéses jogviszony keretében fog|a|koztatőjavagy foglalkoztatottja,

đ) tulajdonosa (ľésztulajdonosa) vagy tagsa" amennyiben apíIyźző jogi személy vagy
jogi személýséggel nem rendelkező szervezet.

A pä|yázat értékelésében részt vevő köteles haladéktalanul a kiírónak bejelenteni, ha
vele szemben összeféľhetetlenségi ok á1l fenn. Osszeferhetetlenségi vita esetén a kiíró
dönt.

A Bonyolító a ptiyźĺ:ati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is
jogosult megvizsgá|ru az ajźtnlattevok alkalmassőęźú a szeľződés teljesítéséľe, és ennek
során a csatolt dokumentumok eľeđetiségét is ellenőrizheti.

A Bonyolító az ajźnlatok elbírálása során íľásban felvilágosítast kérhęt az ajánlaÍtevőtő|
az ajźn|atban foglaltak pontosítasa éľdekében. A Bonyolító a felĺneriilt kéľdésről hala=

déktalanul írásban tájékoztatjaaz ervényespáĺyźaatotbenyujtó pźiyźuőkat.

A Bonyolítő apá|yazati dokumentációban meghatarozott éľtékęlési szempontok alapjĺín
źi|apítja meg a pźiyźnat eredményét és ľangsorolja apźiyźzati.aján|atokat. A pá|yénat

nyertese az, a|<l a pźlyźnati dokumentációban rögzitett feltételek teljesítése mellett a
meghatátozott értékelési szempontok alapján az osszességében legjobb ajĺánlatott tette.

A B ontó Bizottsźą munkáj aľó l j e gyzőktinyvet kęll készíteni, am elynek ĺartalrmazrua kell
ktilönösen

a) apźůyźľ,attźľgyát,

b) a leb onyolítás rövid i sm eľtetésé t, a b eérkezett pźtlry ázatok száĺnät,

Đ a b ęérkezett pá|y źnatok összefoglalás át,

đ) a pá|yźzatok értékelésének ftĺbb szempontjait

e) a peilyazati kiírásban szereplő bírźiatĺ szempontok szerinti legkeđvezőbb páiyázat
j avaslatának inđokait'

Đ a pá|yázati eljárás eredményénęk összefoglaló értékelését, az első és a második
helyľe j avas olt pźiyéaő megj elölését.

40.

41.

44.

45.

42.

43.
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10. A páiyázat éwényességeo eredménytelenség

47. Érvénýelen apáiyázat,ha

a) apá|yźuatot a kiírásban meghatarozott határidő utan nyújtották be,

b) biztosítékadasi kötelezettség esetén a biztosítékot a páIyaző nem bocsátotÍa, vagy
nem az ęIőírtaknak megfelelően bocsátotta a kiírő rendelkezéséľe,

c) a pa|yźaő az ajźnlatźtt nem egyéľtelmiĺen hatźrozta meg' va1y mas ajánlatźůloz vagy
feltételhez kötötte, továbbá ha a megajanlott vételźn, bérleti díj mértéke a minimum
árat nem éri el,

d) apáIyazó nem Íetttész|etes és kötelező erejű jognyilatkozatotazajźnlatźtva|kapcso-
latban, és nem vállďt ajánlati kdtđttséget,

e) apźlyázat az e|őző esetekben felsoroltakon tulmenően nem felel meg apá|yazatiki-
írłísban, a jogszabályokban, valamint a jelen eljĺáľási rendben foelďtaknalq

Đ olyan pźÄyźzó nyújtotĺabe, aki nem jogosultrésztvenni apziyázati eljĺĺľason.

48. Eľedményteleĺ azeljĺĺras, ha

a) apetyázati eljĺírás során nem nyújtottak be érvényes pźůyőľ;atot,

b) a benyujtott páLyźr'atok egyike sem felelt meg a pá|yáz-an kiírásban foglalt feltéte-
leknek,

c) a kiíró eľedménytelennek nyilvánítja.

49. Eľedményes az eljáľás,ha a páIyazati kiíľasban foglalt feltételeknek megfelelő legalźtbb
egy érvényes ptt|yázat érkezeĺt, kivéve a 48. pontban foglalt esetet.

11. Diintés azajän|atokľóI és apáůyánatrő|

50. A páIyazat eľedményéről, a nyeľtes ajanlattevo személyéről, és ennek ďapján a szerzo-
dés megkötéséről a Kiíró a bontastól szamított 60 napon beltil jogosult és köteles dtjnte.
ni figyelemme|, a pályáz-ati felhívĺísban és a ľészletes tajékozlatőban kiizöltekre, vala.
mint e Szabźlyzafra és egyéb jogszabályok rendelkezéseire.

A hataľidőt a Bonyolító egyoldďú nyilatkozatĺa|, egy ďkalommal legfeljebb 30 nappal
meghosszabbíthatja, amelyről az érintetteket hiľdetméný úton trájékoztafii köteles.

51. Az ajźn|atok közĺil az összességében legiobb feltételeket kínáló, megalapozott ajźnlat
mellett kell dönteni. A döntésben meg kell jeltilni a nyeľtes ajźnlattevőn kívĹil amkataz
ajánlattevőket is, akikkel a Bonyolító szerződést köthet akÍ<oľ, haapźůyázat nyeľtesével
a szptzóđéskötés meghiúsulną vagy a szerzőđés aláírása utĺĺĺr a nyeľtes a szeruődést
nem teljesíti és ezéĺt a Bonyolító a szeruodéstol elĺíll.
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53.

54.

55.

52. A Bonyolító apáIyäzat eređményét a d<jntést követő 5 munkanapon belül hiľdetményi
úton közli a pźiyźľ;ő|&al. Apá'ryźvők - kivéve a nyertes páIytzot- Ąźnlati kötöttsége a

döntés kifiiggesztésének napjan megszűnik.

III. FEJEZET
A p á.Jy äzatok kiilłinös szab ályai

1. A nem takás céljára szóló Íngatlanok bérbeadása

A nem lakás céljaraszo|gźiő ingatlanok bérbeadásaľak.ĺírtpáLyźnatbana minimális bér-

leti díjat a Képviselő-testtilet nem lakás cé|jźra szo7gáIő ingatlanok bérleti díjáról szóló
hattrozata a|apjźn, az adott ingatlama vonatkozó bérleti díj 100 %o-ábaĺ kell meghatá-

roznr.

Ha a pá|yázati eljárás eľedménýelentil zárul, ugyanaÍľa az ingatlanra két éven belül
ismételten kiirtpźĺtyźz;atban az 53. pontban meghatźĺrozott bérleti díj 80 %o-át, az eztko-
vetően ismételten _ hanĺladik alkalommal _ kiíÍt pźiyźuatban a bérleti díj 65 Yo-ái, az

ezt k<jvetkező pźůyázatokban pedig a bérleti díj 50 oÁ-átlehet minimális bérletí díjként
meghatźrozni.

Amennýben két év alatt az 54. pontban meghatátozott pźt|yźnati eljáľások mind ered-

ménytelenül fejeződtek be, a két év eltęltét követően kilrt páÍyazati eljźrásban a minĹ
mális béľleti díjat isméte\tenaz 53. pontban irtakaIapjźnkell meghatfuozni.

2. Lakásokbéľbeadása

A lakásbérleti jogviszony létesítéséľe vonatkoző pá|yźnat |<ĺzátrőIag nýlviĺnos eljaľás

keretében írható kí. Apá|yázati felhívĺíst legalább 30 napra kell kifiiggeszteni.

Pźůyaző az amagźnszemély lehet, a|<l apá|yéuatban meghatźtozott feltételeknek megfe-
lel.

Egy páIyźuó legfeljebb 3 lakas bérbevételére a sorrend megiel<ilésével nýjthatbe pá-

lyázatot.

Apalyázatidokumentációnak a II. fejezet 3.részébenelőíľtakon ttiltarta|ma:znia kell

a') a lakás műszaki źi|apotźravonatkozó tájékoztatást,

b.) ha apttyazatí kiíľĺás alapjĺán a lakás rendeltetésszeľÍi haszná|atta alkalmas źilapottr
nak helyreállítása anyertes pátyaző kötelezettsége, akJ<or a musza]<l munkak becsiilt
költségét,

c.) a lakásra megźi|apított béľleti díjat, vďamiĺt az évenkénti emelkedés méľtékét, ha

az emelés méľtékét önkormányzati rendelet előíľja,

d.) a bérbeadás feltételęit,

e.) figyelmeztetést arra vonatkozőan,bogy ha apá|yazó valótlan adatot közöl, apźiyá-
zata érvénýelen, illetve ha a valótlan adat közléséről a Bonyolító a ptlyázat eređ-

ményének megźilapítását követőęn szerez fudomást, vagy a nyeľtes páIyźuő az

t0

56.

57.

58.

59.
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60.

61.

eľedmény megźi|apítźtsát követően ktĺz<jl valótlan adatot, elveszti a bérleti szeruođés
megkötésére vonatkozó jogosultságát.

A pá|yázatot a Kiíró ź/rtal. jőváhagyott nyomtatványon kell benyújtani, az ettőI eltérő
formátumban benýjto tt pályźľ;at érvénýelen.

A Bonyolító az azonos pontszámmal rendelkezii pźiyázők közül a nyertest és a második
helyre sorolt pá|yázót soľsolás útján választjakl. A soľsolás nyilvános, aztközjegyzó je-
lenlétében, apá'|yázati eljárás Bonyolítója általösszehívott, legalább háromtagi sorsolá-
si bizottság folýatja le. A soľsolásról a kozjegyzo kozjegyzői okiĺatba foglalt jegyző-
kcinyvet készít, amelyet apáIyázatok bontásáról és értékeléséľől készített jegyzőkönyv-
vel egyĹitt kell megőrizni.

ApáLyazat eredményét legalább 10 munkanapra aBonyolító és a Polgáľmesteri Hivatal
hirdetőtábláján ki kell fiiggeszteni, és a Bonyolító valamint az onkormárlyzat intemetes
p ortáIj źn kó zzé kell tenni.

A páIyázat eredményéľől a nyeľtes pźůyázőt ajánlott levélben értesíteni kell.

3. Lakások és a nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek elidegenítése

Ha a Kiíró másként nem dönt a minimális vételĺír

a) azingat|an értékbecslésében megállapított forgalmi érték I00 %o-a,

b) második alkalommal kiírt pá|yázat esetében az ingat|an értékbecslésében megállapí-
tott foľgďmi érték 75 o/o-a, ha az első pźllyazat azértvoLt eredménýelen, mert a pá-
|yźľ'ati felhívásban meghatározott hatáľidőben senkí nem adott Iepá|yánatot,vagy a
benyújtott pźńyźnat érvénýelen volt,

c) harmadik ďkalommal és ezt kĺivetően Y-lírt pźiyázatok esetében az.ingatlan érték-
becslésében megállapított forgalmi érték 50 oÁ-a,ha a második vagy ezt követő pá-
Iyźzat azért vo|t eľedménýelen, meľt a pályźľ;ati felhívásban meghatarozott hatźr.
időben senki nem adott le pá|yźaatot,vagy abenýjtott pźiyźľ;at éľvénytelen volt,

đ) amennýben az tĄ pźůyźlzati eljźltás klírásźra azért kerul sor, mert az e|járás ere'd-
ménýelen volt, vagy sem az első, sem a második helyre sorolt aján|attevő nem kö-
tötte meg az adásvéte|i szeruőđést, a minimális vételár az eredrirényte|en pá|yźnati
felhívásában megi elölt ĺír.

A Bonyolítő apá|yźzat eľedményéről a döntést kcivető 15 napon belül valamennyi pá-
Iyazőt értesít.

4. A vételár megťuetésą az adásvételi szeľződés feltételei

66. A vételar megfizetése töľténhet

a) egyösszegben,

b) banki hitel felhasznáIźsánal,

c) részletfrzetéssel.

62.

63.

64.

65.
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67. A nyeľtes ajánlattevo kĺjteles apá|ytzat eredményéről szóló értesítés kézhezvételét ko-
vető 15 munkanapon belül adásvételi szerzódést kötni és

a) a vételrĺr egyösszegben t<irténő megfizetése esetén - az ajánlati biztosíték összegével
cs<jkkentett _véte|árat az adźsvételi szeľződés megkötéséig eladónak megfizetni,

b) a vételríľ banki hitelből történő kiegyenlítése esetén, az áItala megajiĺnlott vételáľ _
ajźnlati biztosíték összegével csökkentett - 50%-át megfizetni. A fennmarađő 50%o

kiegyenlítéséľe banki hitel vehető igénybe, amely teljesítésére _ a Budapest Fővá-
rosi onkormáĺyzat, valamint a Magyat Áľam elővásarlási jogának gyakorlására
rendelkezésľe álló hatfuiđó leteltéről szóló éľtesítés kézhezvételétől szttmított 45
munkanap áll a nyeľtes ajánlattevő rendelkezésére' A véte|źr megfizetésére vonat-
kozőhatétridő nem hosszabbítható meg. AzajénIatibiztosíték foglalónak minősĹil.

c) részletfizetés esetén _ az ajánlati biztosíték összegével csĺĺkkentett _ vételár 50 %-át
a szerzőđés megkötéséig megťĺzetni' A fennmaradó véte|źLrháLtÍalékot vevő 5 év
a|att, a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékii kamattal növelten, havonta
egyenlő részletekben, minden hónap 15. napjź.ig kóteles megfizetni. Részletfizetés
esetén az onkormźnyzat a fennálló vételrĺľhátralék és jáÍalékal erejéig je|zálogiogot,

ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be első helyen az in-
gatlan tulajdoni \apjfua. Eladó az esedékes részletekľő| a szám|źt a teljesítést kĺjvę-
tőenźů|itjaki és küldi meg vevő tészéte.

5. Az ĺngatlan bÍrtokátruházásĺ

68. Eladó az ingat|ant a véte|źr egyĺisszegíí és részletekben töľténő megÍizetése esetén a
Budapest Fővárosi onkoľmányzat és aMagyar Átum elővásáľlási jogának gyakorlźsfua
vonatkozó nýlatkozat megérkezését, vagy az eLovásźtrlási jog gyakorlásara rendelkezés-
ľe ál1ó hataľidő eredménýelen elteltét kĺlvető 5 napon beltil előľe egyeztetett. időpontban
adja birtokba. A vételiáľ banki hitelbőltöľténő megÍizetése esetén a biľtokátruházás avé-
tęláľ eladóhoz torténő megérkezését követő 5 napon beltil előre egyeztetett időpontban
történik.

TV. FEJEZET

1', Äzáwerés

69. A kiíró döntése alapján az önkormźnyzat tulajdonában lévő ingatlanok aľverés útján is
éľtékesíthetők.

Az étwerést az áľ"verés napja előtt legalább 30 nappal hirdetmény kozzététe|ével kell
kititzni.

A hirdetményt apáLyäzati eljárásnál meghatarozottak szerint kell közzétenni.

Az iáľverési felhívásban fel kell tĺintetni

a) a kiíró megnevezését,

b) u árverés helyét és idejét,

70.

71.

72.
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c) az áwetéste keriilő vagyontfugyak megnevezését és kikiáltási áÍát, valamint a va-
gyontär gy akr a vonatkozó j o gokat, terheket,

d) avéte|ttt megfizetésének hatáľidejét és módját,

e) az ajtnlati biztosíték ĺisszegét, befizetésének móđját, határidejét,

Đ az áwerésen tĺĺľténő licitálás feltételeit,

g) árveľésľe jelentkezés helyét, módját és iđejét,

h) a vagyoĺtárgy megtekintésének idejét.

73. A kikiáltasi ar, ha a Kiíró másként nem dönt

a.) lakás ęsetében

a.a.) első ízben az ingat|an éľtékbecslésében megźů|apított likvid forgalmi érték

. I00 Yo-a,

a.b.) második árverés esetében az ingat|an értékbecslésében megállapított likvid for-
galmi érték 75 %o-a, ha az e|só árverés azért vo|t sikeľtelen, mert az árverés
megkezdés ét mege|ozően senki nem regisztľált,

a.c.) haľmadik aľvęréstol az ingatlan énékbecslésében megállapított likvid forgalmi
érték 50 oÁ-a,ha a második, vagy ezt kĺjvető áľverés az&tvolt sikeľtelen, mert
az árvetés megkezdés ét mege|ozően .sęnki nem regisztrált,

b.) helýség esetében

b.a.) első ízben az ingatlan éľtékbecslésében megállapított likvid forgalľni éľték
80 Yo-a,

b.b.) második árverés esetében az ingat|an értékbecslésében megállapított likviđ for-
gďmi éľték 65 o/o-a,Ila az e|ső áľverés azért voLt sikeľtelen, mert az árveľés
megkezdés ét mege|őzően senki nem regisztrált,

b.c.) haľmadik árveréstő| az ingat|an éľtékbecslésében megállapított likvid forgalmi
éľték 50 o/o-a,ha a második, vagy azt követő ĺáľveľés azértvo|t sikertelen, mert
az álrveńs megkezdésétmegelőzően senki nem regisztrált.

c.) amennýben aztĄ árverés kiírrásara azértkerul sor, mert az eljźrźs eľedménýelen volt,
vagy sem az e|ső, sem a második helyľe soľolt ajĺínlattevő nem kötötte meg az adásvé-
telii szeruődést, a kikiáltási źlr az eredménytelen aľveľés felhínásában megjelölt áľ.

74. Az ĺírverésen való részvétel ajźn|ati biztosíték megfizetéséhez kötött, amelynek ĺisszege
a Kííró álta| rögzített &ék, đe nem lehet kevesebb az ingatlan kikiált{ási fuanak |0 %-
anét.

75. Az źrverésen tĺiľténő regisztľáció (elentkezési lap leadása, bánatpénz befizetése, köz-
jegyzői adatfelvétel) a kikiáltási ĺína tett ajĺánlatnak minősĺil.

76. Amennyiben az első aľverés azértnemvezetett eredményre, meľt a25 mílrliő forint foľ-
gaImi ffiék alatti ingatlan esetében nęm volt licitáló, űgy u ingatlan vételi kérelemľe,
az iĺgat|aĺ elidegenítéséľől szóló tinkoľmányzati rendelętben foglalt feltételekkel, ô fu-
lajdonosí joggyakorló döntése a|apjźn elidegeníthető.

77. Az árverést - ha a Kiíró másként nem dönt _ a Bonyo|ítő vezeti. Az árvqési jegyző-
könyv vezetéséľe lakás és nem lakás cé|jaru szo|gá|ó helyiség ĺárverése esetén közjegy-
zőt kellfelkérni, más esetben jogi képviselő jęlenléte ktitelező.

78. Az árvetés eľedményét az źrverés levezetője áIlapitja meg.
/,!
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19. Az źtw erés |ev ezetójéĺek ismeľtetnie kell

a.) az iírverés ttrgyźnak adatait (cím, helyľajzi szźml, tulajđoni hányad, alapterĹilet,
funkció, komfortfokozat, egyéb, az elidegenítést nem akadáLyoző terhek, kotelezett-
s é gek, az tú|ago stól ęltéľő, az ingatLaĺ áIIagáĺ a vonatkozó infoľmáci ók)'

b.) a hirđetés hiteIességének kori'ilményeit,

c.) a kikiáltási árat,

d.) a lebonyolítás szabźiyait,

e.) az árveľés eredményének megállapítására vonatkozó szabályokat.

A licitlépcső minimum mértéke a kikiĺĺltási aľ _ felfelé - 10.000,- Ft*ra kerekített össze-
gének 2Yo-a, de Iegalább tízezer foľint. Azáweńs levezetője a licitlépcső mértékéta je-
lentkezők egybehangző megtů|apodása a|apján ettől magasabb méľtékben is meghatá-
rczhatja.

Az źtrverés nyeľtese az, akí a többi éľvényes aján|athoz képest a legmagasabb összegű -
az aktuális kikiáltási átatelérő vagy meghaladó _ érvényes ajźnlatotteszi.

A nyeľtes ajĺánlattevő esetében a beťrzetett bźnatpél:z avéte|árbabęszámításra kerül.

Ajánlat azonos lícitźLĹ.ľa (licitlépcsőre) nem tehető. Az azoĺos licitáĺľa tett második ajźn-
latot a következő l ic itlépc sőr e tett aj źlĺilatnak kell m inő s íteni.

Amennyiben az źĺyętésęn többen is regisztráltak, de a kikiĺíltási rłrat meghaladő ajźnIa-
tot senki nem tesz, és így a kikiáltási rĺrat többen is tartjĺák, az azonos ajanlatot tevők a
vagyontźrgyat k<izösen, az ěůta|llkmeghatźrozott tulajdoni hányad arźnyában jogosultak

megvásiírolni.

A nyeľtes ajźn|attevó az ätverést követő

a.) 15 munkanapon belül köteles az áIta|amegajanlott vételar és a letétbe he|yezettbá-
. ĺatpénz k<izötti összeg kĺilönbözetét a Kiíró által megjelölt bankszám|árabefizetni,

valamint a szeruodés megkĺitéséhęz sziikséges adatait az fuverés Bonyolítójának
megađni, és az źtrveńsen vállďt feltételekkel adásvételi szeruődést kötni,

b.) 30 munkanapon belül köteles az titala megajánlott vételźr és a letétbe helyezettbá.
natpénz közötti összeg ktilönbozetét a Kiíró által megjelolt bankszźmůáła befizetni,
valamint a szeruődés megkdtéséhez sziikséges adatait az árverés Bonyolítojanak
megadni, és az áwerésen vállalt feltételekkel adásvételi szeľződést kötni, amennyĹ
ben a véte|źltat munkáltatóí tźĺnogatátsból, vagy lakás-takarékpénztái kifizętésből,
vagy á\Iarĺli gondozásból kikerült személy tészere nyujtott támogatásból kívánja
megfi'zefiri, és az eľről szóló hiteles ígazo|źst az źtrverés megkezdése előtt a Bonyolí-
tónak átadja"

c.) 15 naptĺíľi napon beltit köteles az źůtaLamegajanlott véte|žrat' a megajánlott vételiír
s}%-aÍLak megfelelő összegig a Kiíró által megjelölt bankszźm|źra befizeüri, vďa-
mint a szeľződés megkötéséhez sztikséges adatait az árvetés Kiíľojának megadni, és

az źrvęrésen vállalt feltételekkel fulajdonjog fenntaľtással vagy fiiggőben tartással
adásvételi szeruődést kötni, amennyiben a vételáľat banki hitel felhaszná|ásáva|kí-
vénja kiegyenlíteni. A vevő által megajĺánlott teljes vételźtrat az árverés napjźftő|

szźĺĺított 45 munkanapon belül kell kiegyenlíteni.

d.) a vételár megťlzetésére nyitva ál1ó hatáľidő, a nemzetl vagyonľól sző|ő 20t1. évi
CxCvI. törvény 14. $ (2) bekeidéséven szabályozott elővásáľlási jog fennállása

80.

81.

82.

83.

84.

85.
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86.

esetén, az e7ővźsźtlási jog gyakorlásáľa fennálló idő lejrĺľtának a nyertes páIyázőva|
töľténő közlésének napjźx aI kezdődik.

Vevő az źitala megajanlott vételár 20 %-áLt foglaló címén frzeti meg az ę|ađő részére.
Bonyolító a tulajđonj ogbejegyzéséhez szfüséges nýlatkozatot a teljes vételar beérke-
zését kĺĺvető 5 napon beltil köteles kiadni. Tulajdonjog fenntaľtással vagy fiiggőben tar-
tássď kdtött adásvételi szerződés esetén a vevőnek felróható körtilmény azis,haa banki
hitelt a szerződésben meghatározott hataridőben nem kapja meg.

A nyeľtes ajĺĺnlattevő elveszti szeľződéskötési jogosultságát é,s az źůtala megťlzeteÍtbá-
ĺatplénzt, ha a 85.) pontban meghatźrozott kotelezettségeinek nem tesz eleget.

Nem jráĺ vissza a nyertes aján7attevőnek a bźlnatpénz,ha

a) a lakás-takańkpénztźnkifizetés nem tĺjrténik meg,

b) a kért támogatást elutasították,

c) a vevő a banki hitelt nem kapja meg,

és a teljes vételárat határidőben nem fizeti meg.

Bonyolító abeťlzetett összegből abźnatpétu_ foglaló _ és felmeľül{ költségei levonását
követően fennmaradó összeget a szerződéskötési hatáľidő utolsó napjától számított 15

napon beltil kamatmentesen fizeti vissza vevő ľészéľe.

Amennýben a nyertes ajánlattevő szerződéskötési jogosultságát elvesztette, Bonyolító a
második legiobb ajĺánlattevőt . 15 munkanapos jogvesztő hataridővel - írásban, az átrve-

ľésen źitala megajánlott vételáľon szeruődéskötésre hívja fel. Ameľrnýben a második
ajtln|attevo a felhívásban foglaltak a|apján élni kíván az ađásvéte|i szerzodéskötés lehe-
tóségével, a Kiíľó az előző pontokban foglaltak éľtelemszeru aIka|mazásźpal az adásvé-
tę|i szer zo dést me gköti.

Új ĺĺrverést kellkiírni abban az esetben, ha

a) a masodik legkedvezőbb ajánlatot tevő nem köti megaz adásvételi szerződést,vagy

b) az árverésen ttibben is regisztráltak, de a kikiáltási ĺírat meghaladó ajánlatot senki
nem tett, így a kikiáltási aľat tcjbben is tartjak, és az azoĺlos ajanlatot tevők a va-
gyontargyat nem kívanj ák közösen megvásárolni.

2. Az ingatlan bĺľtokátruházása

9f . EIadó az ingat|anokat a vételaľ egy-összegú és részletekben tĺjrténő megfizetése esetén a
Magyaľ Állam, illetve a Fővárosi onkoľmanyzat elővásźtrlási jogának gyakorlásráľa vo-
ĺatkoző nýIatkozat megéľkezését, vagy az e|ővásár|ásí jog gyakorlására ľendelkezésre
álló hatríľidő eľedménytelęn elteltét kĺivető 5 napon belül előľe egyeztetett időpontban
adja biĺokba. A vételrír banki hitelből töľténő megÍizetése esętén a biĺtokbaadás, a vé-
teláľ eladóhoz torténó megérkezését követő 5 napon beliil, e|őre egyeztetett időpontban
töľténik.

V. F'EJEZET

Bontásĺ és újjáépítési vagy átalakításĺ ktitelezettséggel eladandó épiiletekľe vonatkozó
veľsenyeztetés sajátos szabályai

87.

88.

89.

90.

91.
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93.

94.

95.

96.

onkoľmányzati ingatlan (ingatlanrész) elidegenítése vagy onkormányzati ingatlarľral
kapcsolatos vagyoni értékl.ĺ jog hasznosítása úgy is lehetséges' hogy a jogszabá|yi fe|té-

telęk fennallása esetén az onkormányzat vćt||aLja,hogy az ingat|allĺa onállóan va1y a
felhívásnak megfelelő ajtnlatot benyujtók közül tźrgyalás alapjźn al<lvtiasztott ajénlat-

tevővel e gyutt tár sasházat alapít,

A 93. pontban foglaltakat kÍilönosen akkoľ indokolt alkalmazni , ha az onkormanyzat
bontási és ťljjáépítési vagy átalakítási kötelezettséggel ad el éptiletrészeket,vagy tetőtér

beépítésre vagy emeletráépítésre, illetve közös haszĺtůatű épületrész társashźni ktil<jn

tulajdonná való átďakításttra (a továbbiakban egyiitt: építési munka) biztosít jogi lehető-

séget.

Az onkormányzat vállďhatja, hogy hozzájáral a tźrsasháni alapítő okirat módosításá-
hoz,ha a nyeľtes ď1án|attevő az épitési szabályok bel'artá'säval saját kĺiltségére új társas-

hazi külön fulajdont hoz létľe, vagy a meglévő küliin tulajdont bővíti, ideértve ań, az
esetet is, ha a megtévő külön tulajdon elbontásával (átalakításával) annak helyébe új kü-
lon fulajđont hoz létre.

Előzetesen meg kell á||apítanl,hogy mely külön tulajdonľészek lesznek az onkorrnany-
zatkizźrő|agos fulajdonában és azt, hogy a tźrsashźni közös tulajdonú éptiletrészekből
az onkormźnyzatmelyekľe igényelkizaľólagos haszĺáiatot és hasznosítási jogot.

Az építésimunka elvégzésének céljával vagy feltételévelhasznosított épületek esetén az

onkoľmányzat előírhatja, hogy a nyertes ajĺĺnlattevő a táĺsasházi közos tulajdonú épü-

letľészek felújítását is végezze el, ideéľtve indokolt esetben az egyes tarsasházi közös
tulaj donú kĺizmiĺvezetékek cseľéjét is.

Ha az onkorĺnĺányzat épitési munkaľa kívan jogi lehetőséget biztosítani az onkormany-
zattu\ajdoĺában is álló éptileten' a versenyeztetésľől vďó döntés előtt meg kell állapíta-
ni, hogy

a) az onkoľmtnyzat által értékesítendő ingatlan(ľész) vagy beépítési lehetőség igé-
nyelhető ellenéľtékének legkisebb összegét,

b) az énĺtettépület(rész) állapota miatt szfüség van-ę arra, hogy az onkonnényzatkö-
telezze a nyertest az épület közĺjs hasznźtLatű épületrészeinek és/vagy egyes kĺizös
hasznźiatíkozmuvezetékekcseréjénekazelvégzéséľe,

c) meghatározhatő-ę az Önkormányzat rendelkęzésére alló ađatok a|apjźn a munkála-
tok pontos miíszaki tartaLma és az önkoľměnyzatitźrsashźni közös tulajdoni hźnyada
aLapjánszámított varható köItsége, ha a b) pontban foglalt kötelezettség előíľásra ke-
ľiil.

Az aj ánlattevőtő l i gényelni kell

a) az ęIóírások figyelembe vételével készített részletes pľogramot (leírást) a tekintet-

ben, hogy a pľojektéptilet bontasa és rijjáépítése, źÍalakítása, a tetótét beépítése,

emeletáépítes, illetve közĺis baszná|atű épületľész tarsashĺázi kĺilön tulajdonná való
átalakítás során milyen munkát kív:án végezní (a megvatósítandó épület funkciója,
az új épületrészek ďapteriilete, elhelyezkedése, kapcsolódása a megmaradó épüle-

te|úlez),

b) a pľojekt éptileten az ď1án7attevő źL|aI sziikségesnek taľtott azonfelűjítási, átalakítási
munkálatok ľészletes mtĺszaki taľtalmának bemutatását és kciltségvetését, amelyek a

ktjzös hasznźiaalépületrészeket és közös kozmuvezętékeket, berendezéseket érintik,

97.

98.

99.
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aÍrnak a megválaszolásáłva|, hogy ezen munká]atok mennyiben sztikségesek az aj:ĺn-
lattevő áltď elvégezni kívźnt építési munkálatokhoz,

c) a b.) pont szerinti _ az ajźn7attevó źital eLvégeznikivźnt, aztljjáépitesi, áta|akitźsi, a
tetőtér beépítési, emeletráépítési stb. építési munkálatokkal iĺssze nem függő - felújí.
Ĺás (átalakítás) köttségeihez az ajźnlattevő á|ta| az onkoľmźnyzattő| igényelt hozzá-
jarulás mértékét és a foľrások átadásanak igényelt ütemét,

d) u ajánlattevő kivitelezési organlzźrcióľa vonatkozó elgondolásďt és részletes ütem-
tervét a kivitelezésľe, a k<izös épületrészeket érintő munkálatok műszaki és pénzÍigyi
iitemtervére kiterj edően,

e) az onkormźnyzat szźmfua felajĺántott pénzbeli ellenéľték mértékéľe vonatkozó nyi.
latkozatot,

Đ az ajźnlattevő áltď vállalt gaľancifü megielölését a felajanlott pénzbeli ellenéľték
megfizetéséľe és az eIvégezĺi kívlínt munkálatokľa,

g) a táľsasház alapítő okiratanak valamint a szenłezeti és mfüödési szabrílyzatźnak
ajánlattevő általjavasolt szĺivegét az épitési munkĺák elvégzese utani időszakra, ide-
értve a tfusasházmiĺködési költségei meghatáľozźsánakaz elveit is.

100. Az ingatlan tulajdonjogának eladĺásara meghirdetett páLyázat esetében, ha a kiíľó más-
ként nem dönt, a minimrílis vételaľ első esetbeĺ az &tékbecslésben meghatźltozott likvíđ
forgďmi éľték 100 %o-a.Ha a versenyeztetési eljaĺás eľedménytelen, a következő pályá-
zati kiírásban' Ąz e|ozóek szerinti forgďmi &ték75 Yo-źÍ, a következő pá|yőzatok során
pedig a forgďmi éľték 50 %-atke|| minimális vételarként szeľepelteüri.Ha a veľsenyez-
tetési eljĺírás eredménýelen volt, akkor a fentiektől eltéľően a Kiíró masként dönthet.

VI. F'EJEZET

A veľseny eztetési elj áľás ok elektronikus lebonyolításának szab ályai

1'01. Az elekEonikus versenyeztetési eljĺáľás lebonyolítasźra az előzőekben leírtakat kell
alka|mazrlń az e fejezetben foglďt eltérésekĺ<el.

102. A lakrásbérbeadésra iranyuló versenyeztetési eljĺĺľĺás kivételével minden esetbęn
lebonyolítható a versenyeztetési eljĺánás elekÍronikus úton.

|03. Azt, hogy a versenyeztetési eljáras hagyomĺĺnyos' vagy elęktronikus úton keľĹil
lebonyolítasra, a Bonyolító választjakj ą,.,al, hogy versenyeztetési eljárást elsősorban
elęktronikus úton kell lebonyolítani.

104. A veľsenyeztetési eljaľás lebonyolítasara olyan elektronikus felület haszná|hatő' amely

a) ľendelkezik a ľendszerbe töľténő külső behatolás elleni védelemmel,

b) biztosítja, hogy a licitálrás menetébe a Kiíró/Bonyolító se fudjon beavatkozni,

c) a rendszer ďkalmazźsa mellett biztosítható, hogy a versenyeztetési eljárásban csak
olyan személy, szervezet. vegyen részt, amelyik a részvételre vonatkozóan
rendelkezik a Bonyolító által megtett rcgistrációval,

d) a rendszer akalmazása mę|lett a veľsenyertetési eljáľás az előzoekben feltÍintett
versenyeztetési szabályok betaľtĺĺsávď lebonyol íthatő,

e) biztosítható a veľsenyeztetési eljarás nyilvánosságą

t7



Đ a rendszęrből a versenyeztetési eljárás lezźnását k<jvetően nyomtatásban tételes
jegyzőkönyv kinyerhető, amely tarta|mazza a versenyeztetési eljárással érintett
ingatlan azonosítóit (cím, helyľajzi széml, alaptertilet, funkció, komfoľtfokozat, stb.)
a minimális bérleti đíjat/véte|źrat, átvetés esetén a litlépcső mértékét, az ajfuúattevő
azonosítoját, a licitalás menetét, a licitlépcsőre ajánlatot tevő azonositőjźń, az
időpecsétet

T05. Az e fejezetben íľt követelményeknek megfelelő rendszer hasznźĺ|ata mellett nem
sziikséges a jegyzőkönyv ügyvéd vagy kozjegyző által tcjrténő e|(enjegyzése, csak a
Lebonyolító hitelesítése szükséges.

VII. FEJEZET
Hatályba léptető ľendelkezések

Jelen szabályzatbarl foglaltakat 20|6" o€. oz. napjźióI kell alkalmazru, anĺellyel egyidejűteg
aKépviselő-testiilet a47/2015. (II. 19.) szálm,ĺihatźrozatźivisszavonja.

Jelen SzabźtLyzat rendelkezéseit e Szabźůyzat hatálybalépé5ét követően közzétett
vęrsenveztetési felhívások esetében kell a|ka|mazĺi

íł. -/ z
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KozPoNn oKos MÉRÉs zRT.

4. sz. męlléklet
A I3712016' (VI.02.) sz.határozat melléklete _ .. 

|kÍoĺoszom:KoM-LEV0000020]3K-20'|ó

M1 Me|léklet

EgyÜttmííködésĺ Me g ó l|o podós

ome|y |étrejött

Egyrészrő| BudopesÍ Fővóros V|t|. kerÜlet Józsefuórosi onkormónyzot (o tovibbiokbon:
,,onkormónyzol'')

Név: Budopesl Fővóros V|l|. kerÜlet Józsefuórosi onkormónyzoÍ
Székhely: 1082 Budopest, Boross u.63-67.
Bonkszómlo szóm: 10403387.00028570.00000000
Tözskonyvi ozonosító
szómo: 735715
Adószóm: 15735715.2-42
Képvise|eire jogosu|t: dĺ. Kocsis Móté polgórmester

mósrésző| o KoM Kozponti okos Mérés Zrt. (o tovóbbĺokbon: ,,KoM Zrf.'' vogy

,,Tórsosóg'')

Név: KoM Közponli okos Mérés Zrl.

Székhely: 1139 Budopesf, Vóci út 9l.
Bonkszóm|o szóm: 13700016-0722300ó.00000000
Szómlovezető bonk: |NG Bonk N.V. Mogyororszógi FiókÍe|epe (10ó8 BudopesÍ

Dózso György út 84.)
Cégjegyzékszóm: o1.1oo47874
Nyĺ|vintortó bÍ,ósóg: FővórosiTörvényszék cégbírósógo
Adószóm: 24714075-2-41
Közösségi odószóm (EU): HU24714o75
Stotisztikoi szómjel: 24714075-6209-114-01
Képviseletre jogosu|t: Vöő Ferenc Kristóf, minf Vezérigozgoló és Tóth [ószló, mint

Proj ekti go zgohő e gyÜľtese n

(tovóbbiokbon kÜlön-kÜ|ön tét, egyÜttesen: Fe|ek) kozött oz o|ulír,ott he|yen és nopon oz

olóbbi feltéteIekke|.

1. Preombulum

l.l. Mogyororszőg oz Üveghózhotóst okozó gózok kibocsótisi egységei Közösségen
oeluli kereskedelmi rendszerének létrehozósóról és o 96/ó1 EK tonócsi irónye|v
módosítósőrő| sző|ó _ o 2009/29/EK európoi porlomenti és tonócsi irónye|wel
módosított _ 2OO3/87/EK eurőpoi por|omenti és tonócsi irónye|v (tovóbbiokbon:
|rónyelv) l0c. cĺkkének {5) bekezdése o|opjón ótmeneti ĺngyenes kibocsóÍósi
egységek kiosztósónok érdekében kérelmet (iovóbbiokbon: Derogóciós
Kére|em), vo|omint onnok részeként Nemzeti Tervei (o tovóbbĺokbon: Nemzeti

í
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lktotószóm: KOM_LEV0000020 l 3K-20 l ó

1.2.

1.3.

(ffiv
KöŹPoNTt oKos MÉRÉs zRT

Terv) nyÚjtott be oz Európoi Unió Bizottsógohoz, omelyben jovos|otoi tett oz

lnteliigenś Hólózot Mĺntoprojekt (o tovóbbiokbon: ,,Mintoprojekt'')
megvolósítósóro.

Az Európoi Bĺzo.ltsóg o 2012. december 3' nopjón ke|t C(2012)8675 sz.

hotórozotóbon (tovibbiokbon: ,,8ó75. sz. Holóľozol'') Úgy rendelkezett, hogy
Mogyororszignok oz |rónyelv l O. cikkének (5) bekezdése szerinti, ótmeneti|eg
ingřánes kibócsótósĺ egységek vi||omosenergio-termelést végző |étesítmények

réłére torľénő kiosztosiro {tovóbbiokbon: ,,Derogóciós KioszÍós'') vonotkozó
kérelméve| szemben nem eme| kifogist.

Figyelemmel orro, hogy oz Európoi Bizottsóg mór o 8ó75. sz. Hotórozotónok
ináoko|ósóbon is jelezte, hogy o Beruhózós finonszírozóso az Európoi Unĺó

MŰködésérő| szóló Mególlopodós (tovóbbiokbon: ',EUMsz') 107. cikkének (1)

bekezdése szerinti ó|lomĺ tómogotóst torľo|moz, Mogyororszog o tervezett

intézkedést oz EUMSZ l 08. cĺkk (3) bekezdése szerint jóvóhogyósro bejelentetie oz
Európoĺ Bĺzottsógnok. Az Európoĺ Bizottsóg o 20l2. december l9-én ke|t, C(20i2)

946i sz. hotórożotibon (tovóbbiokbon: ,,?463. sz. Hotórozoł'') mego||opítotÍo,
hogy o Mogyororszóg ó|tol oz lrónyelv szerinti ótmeneti ingyenes kibocsótósi

"gýśeg-kio''ios 
keretében o Beruhózósok finonszíĺ.ozósihoz nyÚjtoni kÍvónt

ta-ńogotas (tovóbbiokbon: ,,Tómogotós'') oz EUMSZ l07. cikke (3) bekezdésének
c) poitjo érľelmében összeegyeztethetó o belső piocco|, és ezéĺl hotirozott,
hogy nem emel kifogóst o beje|entett intézkedésse| szemben.

A Nemzeti Terv olopjin o Mintoprojekt céljo o|yon mérési és odoÍór:omo|totósi

infrostruktÚro kĺo|okitóso és tesztelése, omely biztosítjo o Központi okoshólózotĺ
Operótor Mode|| mŰködésének vizsgó|otót, és hozőjőru|hot oz energiorendszer -

fenntorthotósóg, versenyképesség és el|ótósbizľonsóg egyÜttes

figye|embevétđléve| történó - modernizó|ósóhoz. o rendszerhosznó|ó o|doli

eňergiohotékonysóg és tokorékossóg növe|éséhez, vo|omint o

rendšzerszobó|yozósi prob|émók keze|éséhez és o hó|ózoti veszľeségek

csökkentéséhez'

A MAGYAR KÖZLONY 24.szőmóbon 2O1ó.februór25. nopjón kihirdeÍésre kerÜ|t oz
okos mérés bevezeÍéséve| kopcso|otos központĺ mintoprojekt megvo|ósíÍósivol
osszefÜggő szobó|yokrólszóló 2ó/201ó. (l|' 25.) kormónyrende|et (o tovóbbiokbon:

,,KormňýrendeleÍ'), ome|y 20ló. mórcius 4. nopjón lépett hotó|ybo. A

iłormónyŕendelet l.s (l) bekezdése o|opjón o Kormónyrende|et hoiilyo kiterjed

o Mintoprojektre, volomint o Mintoprojekttel kopcsolotos jogviszonyokro'

2. Fogo|om megholórozósok

2.|. okosmérő: olyon vĺl|omos energio fogyosztósmérő berendezés, fö|dgóz

fogyosztósméró berendezés, bekötési vízméró, me|lékvízmérő Vogy okos mérést

biiosító kÜ|ön berendezéssel e||ótott vĺllomos energio fogyosztosmérő

berendezés, foldgóz fogyosztósméró berendezés, bekötési vízmérő és

me||ékvízmérő, ométy oz óTtolo mérľ és tórolt odotokró| vo|ós idejri informóciót

ńyujt, biztosítjo o tóŕoľ odotok mérésvezér|ésĺ közponfbó| torľénő e|érését, oz

ułoiĺtosorfogodósót odoikommunikóciós eszközsegítségéve|, vo|omint o vi||omos

energio terińtetéoen o felhosznóló óltol o vi|lomosenergio-hó|ózotbo betóp|ó|t

vĺ|lomos energiót is fĺgye|embe veszĺ.

/
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KözPoľ'Ín oKos MÉRÉs zRT.

2.2. okos mérést biztosíló kÜlön berendezés: olyon odotkommunikóciós egység, ome|y
o villomos energio fogyosztósmérő berendezéshez, o fo|dgóz fogyosztósmérő
berendezéshez, o beköiésivízmérőhöz vogy o mellékvízmérőhözvo|ó i|lesztésével
|ehetővé teszi az eĺszimoIósro vonotkozó regiszter odotok dĺgitólis tovóbbítósót,
tiv|ehívós őI, vezér|ési uiosítósok fogodósót, volomint o tény|eges fogyoszľosro és
o fogyosztósĺ időszokro vonotkozo regiszter odot o készÜlék klje|zőjén elérhetó o
projekttog szomoro.

2.3. proiekttog: o központi mintoprojektben részt vevő felhosznó|ó, megÚju|ó
energioforrósból vi|ĺomos energiit terme|ő erőmŰ engedélyese' vo|omint o 0,5
MW beépíiett teljesítmény o|otti kiserőmŰ Üzeme|tetője, be|eérľve o hóztortósi
méretĹj kiserőmŰ Üzemeltetőjét is.

2.4. infroslruktÚro.Üzemeltető: o vi||omos energióról szó|ó 2007. évi LXXXV|. törvény (o

tovóbbiokbon: ,,Vet.'') szerinti, ho|ózotiengedé|yes, o föĺdgózellótósró|szóló 2008.
évi XL. torvény (o tovóbbiokbon: ,,Get.'') szerinti, rendszerÜzemeltetó, volomint o
víakozmű-szolgóltotósró| szólo 2011. évi CC|X. törvény {o tovóbbiokbon: ,,Vkszfv.''
o I o pj ó n vízikozmŰ-szo l g ó l to ti si vé gzó szol 9 ó |to t ó.

2.5. mérésvezéľlési közponŁ olyon, oz infrostruktÚro-Üzemeltető Vogy o KoM Zrľ.

tu|ojdonibon lévő, központi opericiós egység, ome|y olko|mos oz okosmérő
odotoinok gyŰjtésére, tóro|ósóro, elemzésére és tovóbbítósóro. vo|omint vezérlési
utosítósok kiodisóro, o kiodott utosítisok végrehojtósinok e||enőzésére,
időszinkronizó|ósro, odote||enőzésre, hihetőség viagó|otro, odothelyettesítésre,
odotérvényesíiésre, odotoggrególósro, ó|tolinos szómítósokro, outomotikus és
Ütemezett odotterjesztésre, kÜlső rendszerekkel megvo|ósíihotó odotcserére.

3. A Mególlopodós tórgyo Jelen EgyÜttmŰködési Mególlopodós {o tovóbbiokbon:
,'Megó|lopodós'') tórgyo o Derogóciós Kére|emben meghotórozott
Mintoprojektben voló kozremŰködés megvolósítiso.

3.2. Jelen Mególlopodis keretében oz onkormónyzot kÜ|önosen oz o|óbbi fe|odotok
ellótósit vó|lo|jo:

- jovos|ottéte| o Mintoprojekt Iebonyo|íŤósóhoz szÜkséges projekthelyszínekre;

- o Mĺntoprojekt |ebonyo|ítósóhoz szÜkséges projekthelyszínek biztosítóso;
- o résztvevő projekttogok kivó|osztósóbon vo|ó közremŰködés;
- közremrjkodés oz infrostruktÚro-Üzemeltetókkel voló egyÜttmŰködés

kioĺokítisóbon;
- o mérőberendezések mérőhe|yeinek kio|okítósóbon, vo|omint o

mérőberendezések fe|szereléséve| kopcso|otos engedé|yeztetésĺ és ótolokítisi
munkólqtokbon voló kozremrjködés, volomint qz eze| kopcsolotos kö|tségek
vise|ése (kö|iség csok okkor ke|etkezik, ho o helyszínen i||etékes infrostruktÚro-

Üzeme|tető az e|szómo|ósi méró cseréjéhez nem, csok o kontrol| mérő
felszere|éséhezjőru| hoző, ez esetben o kontrol| mérő e|he|yezéséhez szÜkséges
mérőhely kio|okítósónqk koltségei terhelĺk oz önkorminyzotot);

3.3. Jelen Megó||opodós keretében KoM Zrt. kÜ|önösen oz o|óbbi fe|odotok e|lótósót
vó|loĺjo:

. tórgyo|ósok, egyeztetések lefolytotóso oz infrostruktÚro-Üzeme|tetőkke| o
MinÍoprojekt keretében fe|szere|endő okosmérők, vo|omint okos mérést biztosító
kÜlön berendezések felhe|yezéséhez szÜkséges ĺnfrostruktÚro-Üzemeltetői
hozĄőrv|ós megszezése érde ké be n ;



(ffiv Iktotószóm: KOM-LEV0000020l 3K-20 l ó

KlzPoNTl oKos MÉRÉs zRT'

- ozokosmérő, vo|omint oZ okos mérést biztosító kÜlon berendezés beszezése;
- az okosmérő, vo|omint oz okos mérést biztosító kÜ|on berendezés le- és

fe|szereltetése, volomint Üzeme|tetése;
- mérési odotok-, fogyosztósĺ szokósokro, rende|lenességekre vonotkozó je|zések

nyÚjtóso, figyelemfelhívós energĺo megtokorítósi lehetőségekre;

- jelen egyÜtimŰködés keretében fe|merÜlő o Mĺntoprojekt |ebonyo|ítósóhoz és o

łetrroszňólók részletes tójékoztotósót, oz önkormónyzoti tómogotó szokterÜletek

(p|. energetikusok, Üzemeltetők) oktotosót' vo|omint mĺjszoki tómogotósót,
iovóbbó áz eze| kopcsolotbon fetmerÜ|t kö|tségek viselése;

- biztosítjo oz okos mérés vo|omĺnt az energio fe|hosznólós fogyosztói

tudotossignövelés népszerŰsítését cé|ző progromok megvo|ósítisohoz
szÜkséges forrósit.

4. A Megállopodós időbe|i hotólyo

4.1. Felek o jeten Megó||opodist hotórozott időtorľomro kötik, omely oz uto|só o|őírő

fé| óltoli cégszérŰ oló,rr.issol egyidejr3leg |ép hotó|ybo és o Mintoprojekt

Iezórósóig (tervezetten2017.október 3.l . nopjóig) tort.Felek mindent megtesznek

onnok érdekében, hogy o Nemzeti Terv 5.1. pontjóbon megfogolmozott e|vek

érvényesÜlhessenek o Mintoprojektben megvo|ósult rendszer ólto| o Mintoprojekt

Iezórósit követően is.

5. Projekthe|yszín k.ljetö|ése és biztosítóso

5.1. Az onkormónyzot közremŰködik o Mintoprojekt he|yszíneinek k.ljelö|ésében és

biztosíŤósóbon. relek jelen Mególlopodis keretében közösen meghotórozők o
projekthe|yszíneket. A vég|eges projekthelyszín listót jelen Megó|lopodós M].sz.

me|lék|ete tortolmozo.

ó. TiÍoHortósi köteIezettség

ó.1. Felek je|en Megi||opodós te|jesítése sorón megfele|ő időben tójékoztotjók

egymóst mĺndeňo|yon informócióró|, ome|y o Mintoprojekt végrehojtósóhoz és

ož.egyÜttmŰkodéshez szÜkéges. A Fe|ek oz ótodott odotokot Üz|eti titokként

rezeřr és gondoskodnok ozi|yen minőségÜk megőaésérő|. Je|en pontbon fog|olt

titoktortósí kötelezettség o |vtĺntoprojekt végrehojtóso sorón o Feleket, vo|omint

o Fe|ek i|tol igényoe vett o|vó||o|kozókot is időbe|i kor|ótozós né|kÜI terhelik.

ó.2. A ó.l pontbon foglo|t titoktortósĺ köte|ezetiség nem terjed ki:

. . o köztulojdoioon ó||ó gozdosógi tórsosógok tokorékosobb mŰködésérő|

szőIő 2Ooi. évi CXXI|. törvény (tovóbbiokbon: Kgt.) 2. $ (3) bekezdése szerinti

szeződéses odoiokro,
o 0 titoktorľósro koteles Fé| óltoĺ mőr e|őzetesen ismert odotokro,
. ozokro oz odotokro, omelyeket o titoktorľósro kote|es Fé| o köz|ő Fé||el voló

' szerződéses kopcsoloiitó| (be|eértve Qz előzetes tirgyo|ósokot is)

fÜggetlenÜ| dolgozott ki,

o ozo111o oz odoiokro, omelyekhez o titoktortósro kote|es Fé| olyon hormodik

fé|tól jutott, ome|y o Titoktortósro Kotelezett tudomóso szerint nem totozott

titoktońósi kotelezettséggel o Koz|ő Fé|nek,
. ozokro oz odotokro, ome|yek nyi|vónosok vogy oné|kÜ| vó|tok ąző, hogy o

Titoktoriósro Kötelezett megszegte vo|no o jelen Mególlopodóst,_
. ozokro oz odotokro, omelyéknek óŤodósót hormodik személy- így kÜ|onösen

o Projekttog - részé1u 1.ná' jogszobóly Vogy mós jogilog kotelező érvényÚ

e|őír.is rogúti.
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ó.3. Felek köte|esek óiodni ozokot oz odoiokot, informiciókot' dokumentumokot,
omelyek ótodósoro o Fe|eket bórme|y hoíósog, bíi.ósóg Vogy oz Európoi Unió
hivotolos szervei kötelezik.

7. Szel|emi lermékekke| kopcsololos iogok

7.1. A Felek rogzítlk, hogy a sze";.ői jogról szóló 1999. évĺ LXXV|. torvény (Szjt.)

érie|mében o Mintoprojekt előkészítése Vogy végrehojtóso sorón eset|egesen
|étrejövő bórmely o KoM Zrt. ó|to| |étrehozott szellemi termékre vonotkozó
vo|omennyi szemé|yhezfŰződőjog vo|omĺnt vogyonijogok o KoM Zrt-t il|etik meg
bórme|y térbe|i, időbe|ĺ, módbe|ĺ, mérľékbe|i kor|itozós né|kÜl.

7.2. A Felek rögzítik, hogy oz Szjt. értelmében o Mintoprojekt e|őkészítése Vogy
végrehojtóso sorón esetlegesen |étĘövő bórmely oz onkormónyzot i|tol
|étrehozott szellemi termékre vonotkozó vo|omennyĺ személyhez fŰződő jog
vo|omĺnt vogyonijogok oz Önkormónyzotoi il|etik meg bórme|y térbe|i, idóbe|i,
módbe|i, mértékbe|i kor|ótozós né|kÜl.

7.3. A sze||emi termékekkel kopcso|otbon o je|en Megó||opodosbon nem
szobilyozott kérdésekben oz Szjt. rende|kezései oz ĺrónyodóok, omennyiben
felek e|térően nem il|opodnok meg.

7.4. A je|en szeződés szerinti Mintoprojektte| kopcso|otos kommunikócĺós
tevékenységek sorón mindkéi fé| hosznó|hotjo o mósik Fél nevét és je|zéseit,

a7zl|, hogy o megjelentetni kívint bórme|y formótumÚ terméket előzetesen
egyezľeti o mósik Fél|el.

8. Fele|ősségikérdések

8.l. A KoM Zrt. fe|elős minden o fe|elősségi korébe torľozó felodot e|végzéséérľ,
kÜ|önösen o Mególlopodós 3.3. pontjóbon meghotórozott felodotokérľ.

8.2, Az Onkormónyzot fele|ős minden o felelősségi körébe tortozó fe|odot
e|végzéséérľ, kÜlönösen o Megi||opodós 3.2. pontjóbon meghotórozott
feIodotokérľ.

8.3. Bórme|y Fé| ó|to| ésfe|t 8.1. i||etve 8.2 pont szerinti hibót o Felek kötelesek o
tudomósszerzéstő| szómított |egrovidebb időn, de legkésőbb hórom
munkonopon belÜ| egymós szómóro ĺ.ósos Úton bejelenteni. A Fe|ek o
bejelentést kovető hórom munkonopon be|Ül kötelesek o hibo okót kiviagó|ni, o
vizsgó|otró|, volomint onnok eredményérőt jegyzőkonyvei készíteni és onnok
mósolotót, vo|omint o hibo e|ismerésére Vogy e| nem ismerésére vonotkozó
nyilofkozotukot egymósnok cégszerŰen olóírvo o beje|entéstő| szómított l0
munkonopon be|Ü| megkuldenĺ.

8.4. Amennyiben bórme|y Félnek o 8.l. i|ĺefue 8.2 pontbon nevesített hibo
bekövetkezése fe|róhotó, és eze| o mósik Fé|nek kórt okoz, Úgy o Po|góri
Torvénykonyvről sző|ó 2013. évĺ V. törvény szerint o szerződésszegésse| okozott
kórok szobó|yoinok megfe|elően köteles o misik Fé|nek igozolt és köalet|en
kórónok megtérítésére (kivéte|t képezoz elmorodt vogyonielőny, és o kirosultot
éľ-t vogyoni hótrónyok kikÜszoböléséhez szÜkéges koltség).

8.5. A kir összegérő| o KoM Zrľ. és oz tnkorm őnyzot o 8.4. pont szerintĺ éŕesítés
kézhezvéte|ét követően kotelesek egyeztetni. Amennyiben az értesítés
kézheanételétő| szómĺtott tíz munkonopon belÜĺ o kórtérítés osszegérő|
megil|opodós szÜ|eiĺk, Úgy o kórosult Fé| jogosu|t oz e|őzetesen meghotórozott
összeg vonotkozisóbon kórtérítési igényt érvényesíteni, omelyrő| szimvite|i

ĺ/
Ü.:i,ĺ
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bizonylotot szÜkséges kió|líionio. Amennyiben o Fe|ek o kórtérítés osszegérő|csok

részben ó|lopodnák meg, okkor o kórt elszenvedő Fé| oz elismerľ kórtérítési

osszegrő|jogosult igényt benyÚjtoni, o vĺtotott kóńérítési összeg vonotkozósóbon
pedlg o 9 pont szerint köte|esek eljórni.

8.6. Amennyiben o Fe|ek o hibót nem ismerik el, Úgy o 9 pont szerint köte|esek e|jórni.

9. Vitós kérdések rendezése

g.1. Felek megól|opodnok, hogy esetleges jogviÍóikoi e|sődlegesen békés Úton,

tórgyolósđk Útjón kívónjók ŕendezni. Felek o je|en pont szerinti vitorendezésĺ

eljó-rós megkezdésétől szómított 30 nopon belÜ| törekednek megegyezés

riätoutaso1.ä. n vitorendezési eljóros befejezésekor o Fe|ek köte|esek közös

jegyzőkönyvben rögzíteni o vitoŕendezési e|jórós tényét, tórgyot, tortomót és

onnok eredményéi.

9.2. A tirgyolósos rendezés eredményte|ensége esetén r9le.k o polgóri

p.n"ndĺoriisról sző|ő 1952. évi |ll. torvény szerint hotóskorrel és il|etékességge|

rendelkező bĺ.ósig előtt érvényesíthetik je|en Mególlopodisbó| eredő jogoikot.

1o. A Mególlopodós módosítóso

l o'l. Felek o Mególlopodóst közös megegyezéssel, írósbon jogosultok módosítoni.

1o.2. Fe|ek kötelesek o Megól|opodis rende|kezéseit 30 nopon be|Ü| ír,ósbon

módosítoni, <rmennyĺben oz egyÜttmŰködés fe|téte|eĺjogszobi|yvó|tozós, vogy

Új jogszobó|y hotólybo lépése miott megvi|toznok.

11. A Mególlopodós megszÜntelése

11.l. Felek rogzítik, hogy o Megó||opodós oz o|óbbi esetekben o Megillopodós
erejéné| fogvo megszŰnik:

- o KoM Zrt.-tő| o tómogotós megvonósro kerÜl;

. o|yon jogszobólyvóltózós kov-etkezik be, omely o|opjón o Mĺntoprojekt

leŕorytoióióro mór nĺncs leheiőség, Vogy nem indokolt o Mintoprojekt

lefoútotóso, Vogy orónyto|onul nogy terhet ró bórme|y Félre.

11.2. A Felek o Megóĺ|opodóst o mósik fé| sÚ|yos szeződésszegése esetén jogosu|tok

írisbon, ozoňnoli. hotil|yo| fe|mondoni, feltéve, hogy o mósik Fé| o
szeaődéss,ég,ő mogotortósóvol ír.ósbeli feĺszó|ítós kézheaĺételét követő 3

(hórom) -uňkonopJn belÜl sem hogy fe|' i|letve kote|ezettségét nem teljesíti.

SÚ|yos szeaődésszegés, ho volomelýít ĺel mogotorľósóvol o 
-Mególlopodós

teljäsftését,.1.áa'eňvességétveszé|yeztetĺ, vogy o mósik té|szerződéses érdekeit

jelentősen sérľi.

l l.3. Fe|ek o Megó||opodós megszŰnése esetén ho|odéktolonul köte|esek egymóssol

mindenre 
'Nt"';"ooun elszómolni, tovóbbó kötelesek o Megó||opodós

teljesítésével ośszefÜggésben keletkezett egymósnok elszómo|ósro ótodott

onyo9okkol, irotokko|, ělertronikus odothordozókko| holodéktolonu| elszómolni.

12. Kopcsolotľorľós

12j, Fe|ek megó|lopodnok, hogy o je|en Megó||opodós fennć|lóso olott és

megszÜnte-tése sorón ľolyomółoson egyÜttmŰködnek és tójékoztotjók egymóst o

Megó|lopodóst é1ntő |ényeges köruíményekrő|. Ennek megfelelően időben

tijékoztotjók egymóst nu* csupón o jelen Megól|opodósbon foglo|tok

/,zvĺ
i^
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teĺjesítéséről, honem minden o|yon kérdésről (tény, odot, körÜ|mény), omely o
Megól|opodós te|jesítésére kĺhotóssol Iehet.

12.2. Az érintett Fél kotelezettséget vó|lo| orro, hogy ho|odékto|onul éľJesíti o mósik
Feĺet orró|, ho o je|en Megól|opodós te|jesítése előtt ellene csőd-, felszómolósi,
végelszómolósĺ, illetve végrehojtisi e|jórós ĺndul, tovóbbó ho o sojót cégében.
Vogy o|vĺil|olkozójónól tu|ojdonos viltozósro, iĺ|etőleg iogutód|ósro, jogok és

köte|ezeÍtségek ótszó|lósóro, szétvólisro, összeolvodósro, Vogy beolvodósro
kerÜlsor.

12.3. A Mególlopodósbon foglo|tok tekintetében nyĺlotkozoi tételére jogosulÍ

személyek:

KoM Zrt. részérő|:

Név: dr. Nogy Tomis

Telefon: +3ó309579755

Te|efox: +3ó19222591

E-moil: iomos.nogy@komzrt.hu

onkormónyzot részérő|:

Név: dr. Kocsis Móié

Telefon: +3ó14592201

Telefox: +3ól 333-1597

E-moil : pol gormester@jozsefu oros.h u

|2.4. A 12.3pontbon kije|ö|t szemé|yek minden o|yon kérdésben megól|opodhqtnok
ír'ósbon, me|yek összefÜggenek o Megól|opodós te|jesítésével, de nem je|entĺk

onnok módosítósót vogy megszÜntetését.
12.5. Technikoi, mŰszoki kérdésekben kopcsoľottortó személyek:

KoM Zrt. rószérő|:

Név:

Telefon:

Telefox:

E-moil:

on kormó nyzot részérő|:

Név: orosz Góbor

Telefon: +3ó 202Ą4 14 47

Teĺefox: +313-5ó07ĺ225

E-moĺl: oroszg@jgk.hu

|2.ó. A je|en Megó||opodósbon fogloltokkol kopcso|otos érľesítéseteket írósbon ke|l

megtenni oJónlott kÜ|deményként, Vogy telefoxon, volomint szemé|yes ótodós
esetén oz ótvéte|i ĺgozolisóvo|.

a,:

r:,

/
rĺt 'ĺ'ĺ.i



(ffiv lktotószóm: KOM-LEV0000020 I 3K-20l ó

XózPoMn oKos MÉRÉs zRT.

12.7. Felek köte|esek o kĺje|ö|t képvise|őik, kopcso|ottorľóik szemé|yének vóltozósóról
hoIodékio|onul ír'ósbon értesíteni egymóst.

13. Értesífések

13.l. Mĺnden oz egyik Fé| ó|to| o mósiknok kÜldött értesítésnek, vogy nyi|otkozotnok
írósosnok ke|| lennie és szemé|yesen, levé|ben (téńivevényes Vogy ojon|ott
(konyvelt) kÜ|deményként Vogy futorrol, bérmentesítve), foxon Vogy e|ektronĺkus
levé|ben (e-moi|) ke|| kézbesíteni. Az ériesítésĺ odotok megvó|tozósóról oz érintett
Fé| 3 munkonopon belÜl kote|es o mósik Felet értesíteni, me|y vó|tozősró| szó|ó

érľesítés onnok kézhezuéte|étő| szómított 2. munkonopon hotólyosul o misik Fé|

tekintetében. Az értesítés megfe|elő időn be|Ü|ĺ e|morodósóból eredő
következményekei o mulosztó Fé| köte|es vise|ni.

13.2. Az írósbe|i értesítések, nyilotkozotok oz o|óbbĺok szerint tekintendőek kézhez
vettnek és hotoĺyosnok:

- szemé|yes ótodós esetén oz ótodós idejében;
- ho futórrol munkonopon kózbesítik, o kézbesítés nopjo, ho nem

munkonopon kézbesítik, o kézbesítés nopjo utónie|ső munkonopon.
- o nem tértivevény kÜ|onszolgóltotósso| fe|odott konyve|t kÜldemény

esetében o fe|odóstól szómított 5. munkonopon;
- o tértivevény kÜlönszo|gi|totóssolfelodott posioikÜldemény ótvéte|e esetén,

o térľivevényen fe|tÜntetett ótvéte|i ĺdőpontbon;
- o térl'ivevény kÜ|önszo|gó|totósso| fe|odott, de o címzett óltol ót nem veÍt

postoi kÜ|demény esetén. ho o címzett Vogy oz ótvételre jogosu|t mós
személy o kÜldemény ótvéteĺét megtogodto vogy o címzett ó|tol beje|enieit
e|érhetőségĺ címen o kézbesítés o címzett ismeret|ensége, Vogy elko|tözése
mioti meghiÚsu|t, o kézbesítés megkísérlésének nopjón, egyéb esetekben o
postoi kézbesítés mósodik megkísérlésnek nopjit követő 5. munkonopon;
vogy

- ho foxon iovóbbÍľjók és o készÜ|ék generó| egy jó véte|t megerősítő érvényes
tovóbbítisije|entést, ho munkonopon 17.00 óro {címzett ideje szerint) e|őÍt

tovóbbÍtjók, okkor o tovóbbítós nopjón, Vogy móskÜlonben o tovóbbítós
utini e|ső munkonopon 9:00 órokor (címzett ideje szerint);

- ho elektronikus |evé|ben kézbesíiĺk és o fogodó Fé| leve|ező rendszere
generó| egy kézbesítést (,,delivered'') megerősítő visszoje|zést (ehhez e kÜldó
levelezó progromjót megfe|elően be kel| ó||ítoni), ilyen visszojeĺzés

hiónyóbon, ho munkonopon l7:00 óro (címzett ĺdeje szerint) előÍt
tovóbbÍtjók, okkor o tovóbbítós nopjón, Vogy móskÜ|önben o tovóbbíiós
utóni e|ső munkonopon 9:00 órokor (címzett ideje szerint).

l3.3. A je|en pontbon meghotórozott kézbesítésivéle|em - o kÜ|dő Fé|nek fe|róhotó ok
miott - o fe|odóstó| szómított 15 nopon be|Ü| megdöntheÍő. A kézbesítésí véle|em

sikeres megdöntése esetén o kézbesítéshez tŰződő jogkövetkezmények nem
ó||nok be.

14. Vis moior

14.1. Vis moiornok minősÜ| minden olyon rendkívÜli, o Megó||opodós |étĘötte utón
bekövetkező, onnok te|jesítését |ehetet|enné tevó, Vogy késle|tető esemény,
ome|yet o Fe|ek nem |óthottok e|őre és nem hóríihottok el, és ome|y nem
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vezethető visszo o Fe|ek sojót gondot|onsógóro Vogy hibójóro. |lyen események
|ehetnek kÜ|önosen, de ezekre nem kor|ótozvo, természeti csopós, tŰnlész,
robbonis, őrvíz, sztrďý, bo|esetek, zendÜlések' po|góri zovorgisok. emborgó,
forrodolom, földrengés, jórvóny, törvényes hotósógok intézkedése o
Megol|opodós hotólybo|épését kovetően.

14.2. Fe|ek nem tortoznok fe|elősségge| egymós felé, nem esnek késedelembe, il|efue

nem szegik meg o Megó|iopodós rendelkezéseĺt, omennyiben o köte|ezeitségek
te|jesítését i|yen vis moior esemény hotorozo meg.

1Ą.3. Amennyiben vis moior esete köveikezik be, okkor ozerrő| tudomóst szerző Félnek
ho|odékto|onulírósbon értesítenĺe kel| o mósik Fe|et és o Felek kötelesek o |ehető
|egrovĺdebb idón be|Ü| egymóssoĺ o Megó||opodós te|jesítésének fo|ytotósóró|
egyeztetni. volomint oz egyéb volome|y Fé| ó|tol lényegesnek minősíieit
kérdésekben megó|lopodni.

14.4. Vis moior eseién o Megó|lopodósbon szereplő te|jesítési hotóridők ozo| ąz
időtortommo|, omíg o Megó||opodós o vĺs moiornok minősÜ|ő esemény miott
nem te|jesíthető, meghosszobbodnok, omennyĺben oz fizikoĺlog egyó|tolón
lehetséges.

15. 7őĺő rende|kezések

l5.l. A Felek képviseletében o|iír,ó személyek k.rjelentik, hogy jogosu|tok o szeződő
Felek képvĺse|etére és cégjegyzésére, tovóbbó ennek o|opjón o jelen

Megól|opodós megkötésére és o|iír,isóro.

15.2. A je|en Megó||opodósbon nem szobólyozoit kérdésekben o Vonotkozó mogyor
és európoĺ unĺós jogszobólyok rende|kezései oz irónyodók.

l5.3. A Mególlopodós oz o|óbbi mel|ék|etekke| egyÜtt hotó|yos:

KoM Zrľ.- lntel|ĺgens Hólózoi Mintoprojekttel kopcsolotos he|yszínek és
mérőóro dorobszómok
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Fe|ek o jelen Megó||opodóst ótolvostik, és közös értelmezés utón, mĺnt okorotukkol és

elho ngzott nyi|otkozotoikkol mindenben egyezői olóĺ.iók.

Budopest, 201ójÚnius

KoM Ktizpontiokos Mérés Zŕ. KoM Közponliokos Méľés ZlÍ.

Képv.: Voő Ferenc Kristóf Vezérigozgoió Képv.: Tóth Lósz|ó Projektigozgotó

Budopest Fővóros V|ll. Józsefuórosi onkormónyzof

dr. Kocsis Mité
polgirmester

Fedezet: o................címen Budopest, 201 ó.

PénzÜgyileg e|lenjegYzem:

Póris Gyu|óné
pénzÜgyĺ Ügyosztólyvezető

J ogi szem ponťból eI|enjegyzem :

Donodo-Rimón Edino
jegwő
nevében és megbízósóbó|

dr. Mészór Eriko

oljegyző
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