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VáľosgazdáIkodásĺ és Pénziiryĺ Bizottság vé|eményezi tr
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véIeményezi tr

Határozati javaslat a bizottsáe számáľa:

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő{estĹiletnek az e|őtĄesztés
megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület !

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Budapest Főváľos VIII. keľtilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĹilete a I53t2O|4.
(vn. 27.) számú |latźtľozatában elfogadta a ,,Megállapodás a Corvin Sétány projekt
keľetszerződés közös megegyezéssel t<irténő |ezáĺásárőI,, e|nevezésű megállapodást (a
továbbiakban: Megállapodás). A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzat
(a továbbiakban: onkorĺnányzat) és a megvalósítrásban ľésztvevő FUTUREAL 1.

Ingatlanbefektetési AIap (továbbiakban: Befektető) köztisen rígy dtintöttek, hogy a terĺileten
lévő egyes ingatlanjaikat csereszerződések révén, háľom ütemben átadják egymásnak, így mind
a Corvin ZÍt.,minďaz onkormányzatmegvalósíthatja a terĹiletet érintő fejlesztési terveit.

A Megállapodás alapján Ingatlan Cseľeszerződés III. Elősz,erződés keriilt megktitésre a
FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alappal.
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Az ingatlancsere 3. ütemébęn kerĹil sor a Tömő utca 16. szám alatti társasház önkormányzati
tulajdonú albetéteinek és a FUTUREAL 1. hgatlanbefektetési Alap érdekeltségébe taĺtozó
Szigony u.32. szám ďatti ĺires telek cseréjére.

A Megállapodás éĺtelmében amennyiben a kiegészített szakértői vélemény szerint a Ttimő u.
16. szäm alatti ĺ,áľsasház a|betéteinek összértéke 55.000.000,- Ft - 75.000.000,- Ft közötti
sávban kertil meghatátozásra, akkor az éÍÍéI*i|önbözet megfizetése mellett kĺitik meg a felek
a cseľeszerződést. Amennyiben az (lj éĺté:k a fenti sávon kívül esik, úgy felek a Megállapodás
3.16. pontja szerinti eljárást (T16 eljáľás) alkalmazzźl<azďábbiak szerint:

- az onkormányzat atulajdonát képező Tömő utca 16. szám alatti ĺinkoľmányzati fulajdonú
albetétekre elővásrárlási jogot alapít a Befektető áltat kijelölt cég javátra (ez az előszerződés
a|áír ásáv a| e gyidej iĺleg megtĺirtént),

- az önkormányzati lakásokat és helyiségeket az onkorrnányzatz}Ls. decembeľ 31-ig kiĹiríti
(a kiiirítésr e 20I 5. jrílius hónapig sor keľĹilt),

- az onkormányzat a tulajdonát képezó, kitirített Tömő utca 16. szálm alatti épületben
elhelyezkedő albetétek egytittesen tdrténő éĺtékesítésére nyilvános pályázatot íľ ki a
vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint, a kiegészített értékbecslésben meghatáĺozott
forgalmi érték figyelembevételével,

- sikerteIenpályázatesetén, apáLyazatot mindaddig ismétli, amígazértékesítés sikerľel jáľ,

: amennyiben a Befektetö a Tömő u. 16. szám alatti tiáľsasház önkormrínyzati tulajdoní
albetéteit a nyilvános értékesítés során megvásárolją a Felek az albetétekľe vonatkozó
adásvétcli szerződéssel egyidejűleg adásvételi szerződésĹ kötnek a Befektető tulajdonábarr
lévő, Szigony utca 3f. sző,,n alatti telekre az lĺányadő értékbecslésben meghatározott
vételáron. .'

zo15. január 6-án késztilt igazságýgyi szakértoi vélemény az albetétek tisszéľtékét
Lo7 .767 .o00,- Ft-ban á|lapítottameg, ezérta T16 eljárás Megállapodásban rögzítettďkďmazási
feltételei teljestiltek. Erľe tekintettel a Képviselő-testtilet _ af0l5.09. 15-én késztilt felülvizsgált
értékbecslés alapján, amely 184.600.000,- Ft-ban állapította me1 az összértéket _ a 194t20I5,
(Ix. 17.) szálmú'határozatának 2. pontjában úgy dĺinttitt, hogy

,,elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest vI[., Ttimő u. 76. száľm alatti,
36259/0lNI, 36259l0ĺN4, 36259l0|N5, 36259ĺ0lN7, 36259ĺolN1,0, 36259ĺ0ĺN1|'
36259ĺoĺNL2, 36259l0lNL3, 36259l0|N18, 36259l0ĺNÍ9, 36259l0lN2o, 36259l0lNz3,
36259ĺ0lN24, 36259l0ĺN26, 36259l0lv27, 36259l0lv28, 36259l0ĺN29, 36f59l0lN3o,
36259/olN3I,36259loĺN32hĺsz.-ú,lakások és nem lakás céljára szollgáiő helyiségek egytĺttes
elidegenítésére vonatko zn pály ázati felhívást az a|ábbi feltételekkel :

a.) a minimáIis vételáľ: 184.ó00.000,- Ft,

b .) a p áIy ázat bír álati s zempontj a : a legmagas abb megaj ánl otL v éte|áLÍ,

c.) a lakások és nem lakĺís cé|jára szolgáló helyiségekľe csak együttesen tehető érvényes
ajánlat.,'

A pźiyázat 2OL5. szeptember 28-tó| 2015. október 19. napjáig került kifiiggesztésre, továbbá
megielent a Józsefuáľos címíi helyi lapban, az tnkomlányzat internetes honlapján és a
www'kisfalu.hu honlapon, továbbá az lngatÍan.com hirdetési felületen.

Apá|yázati határidőn beltĺl a dokumentációt senki nem vásárolta meg, így aján|atbenyíjtásrára
sem került sor.

Az onkoľmányzat a Corvin Sétány Program kapcsán a helyiség folyamatos pályáztatásáń
vállalta mindaddig, amíg apáÄyá,zateredményes nem lesz'

Az űjabb pátyázat kiírásáról a Képviselő-testĺilet 2016. februfu 4-i Ĺilésén hozott döntést a
26ĺf0I6. (II. 04.) szźtmúhatáĺozatában az alábbiak szeľint:



,,elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest VIII., Tömő u. 16. szám ďatti,
36259I0lN|, 36f59ĺ0ĺN4' 36259l0lN5, 36f59ĺ0ĺN7, 36f59l0lNl0, 36259l0lNI|'
36259ĺo/NI2' 36259ĺ0lNI3, 36259l0ĺN1'8, 36f59l0lN19, 36259l0ĺN20, 36f59l0lN23,
36259l0INf4, 36f59l0lN26, 36259ĺ0lN27, 36f59l0|Nf8, 36259l0ĺNf9, 36f59l0ĺN30,
36259ĺ0lN3I'36f59ĺ0ĺN32htsz.-ú lakások és nem lakás céljáĺa szolgáló helyiségek egytittes
elidegenítésére vonatko ző páiyázati felhívást az a|ábbi feltételekkel:

a) a minimális vételáľ: 184.600.000,- Ft,

b)apáiyánatbíĺáIatiszempontja:alegmagasabbmegajĺínlottvéte|ár,

c) a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre csak egyĺittesen tehető érvényes aján|at.,,

A páIyázat 2016. februrár 9-tő| 201.6. február 29. ĺapjáig keľült kifiiggesztésľe, továbbá
megielent a Jőzsęfvátos című helyi lapban, ąz onkormányzat inteľnetes honlapján és a
www.kisfalu.hu honlapon, továbbá az ingatlan.com hirdetési felületen.

A páiyázati határidőn beltĺl a dokumentációt egy jelentkező vásárolta meg. Ajánlati biztosíték
nem érkezett aJőzsefváltosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. bankszámlájára. A pályázatifelhívásra
ajánlatot nem nyíjtott be senki.

Az onkormányzat tulajdonában őLll|ó ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának
átruházáLsáÍa vonatkozó versenyeztetési szabályairól sző|ó 47lfo15. (il. 19.) számí'Képviselő-
testületi hatálrozat (a továbbiakban: Korábbi Versenyeztetési Szabőt|yzat) a|apján a
dön!éshozónak lehetősége volt csökkęnteni a minimális vételláÍ összegét akár SO?o-kal. Á piaci
viszionyokat vizsgáłIva ezt a méĺtéket nem tartottuk alátálmasztottnak, mivel a hivatkozott
határozat alapján ettől eltórő mértékű véte|őr megálIapítása is lehetséges, ezétLjavasoltuk a
minimális véte|árat ahatározatban megfogalmazotthoz képest kisebb mértékben csokkenteni.
Tekintettel az lngat|anpiaci trendekľe, a minirnális vételáľ meghatározásáná| a vonatkozó
rendeletben első ízben meghatározott csötkentési méľték (25vo) felével, azaz csupán 1f,5 cľo

alapul vételével láttuk indokoltnak a cstikkentést' Ezek a|apján a minimális vételár összege: a
184.600.000,- Ft 8,7 ,Svo-a, azaz 16I.525.000,- Ft (a vételárat ÁFA nem terheli) volt.

Ennek megfelelően a Képviselő-testĹilet 72ĺ2oL6: (tV' 07) sz. határozatában megállapította a
páiyázat eľedménytelenségét, és ríjabb páiyázat kiíľásáról dtintött az a|ábbiak szerint:

,,elfogadja a határozat mellékletét képezó, a Budapest VIII., Ttimő u. 16' szám a|atti,
36z59l0lNI, 36259/olN4, 36259ĺ0ĺN5, 36f59l0lN7, 36f59l0lN|0, 36z59ĺ0lNII,
3625910lN|f,36f59ĺ0lN13,36259ĺ0ĺNIL,3625910|N|9,36259l0lNf0,36f59ĺ0lN23,
36259ĺ0lNf436259|0ĺN26, 36259ĺ0ĺN27, 36f59loĺN28, 36259ĺ0lN29, 36259ĺ0lN30'
36259l0ĺN3|, 36f59lolN32 hĺsz.-ú lakások és nem |akás céljáĺa szo|gá|ő helýségek
egyĹittes elidegenítésére vonatkoző pźlyázati felhívást az a|áhbi feltételekkel:

a) a minimális vételár: 161.525.@0,- Ft,

b) a páiyázat bíľálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár,

c) a lakásokľa és nem lakás céIjálta szolgáló helyiségekre csak egyĺittesen tehető érvényes
aján7at.,,

Apályázati felhívás f0l6. ápńlis 9. és május 3. napja ktizött volt kifiiggesztve a Józsefuáľosi
Polgármesteľi Hivatal Szociális kodájának hiĺdetőtábláján, a Józsefurírosi Gazdrálkodási
Központ ZÍt. u1ytélfogadĺási helyiségeiben, megjelent a Józsefuáľos címíĺ helyi lapbaĺr,
Józsefuáros honlapján, valamint a wwwjgk.hu honlapon, továbbá az ingatlan.com hirdetési
feltileten.

Az aján|ati biztosíték beérkezésének hatáľideje 2016. május 2. (hétÍő),24 őravolt.

A páiyázati dokumentáciőt egy jelentkező vásáľolta meg hat.,íridőben. Ajánlati biztosíték
2016.04.29. napján - határidőben - a páiyázĺiti dokumentációt megvásárló Észérő| érkezptt a /,lt
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Józsefuárosi Gazdálkod.,ísi Ktizpont 7rt.ballkszámlájfua. Apályázati felhívásra ajánlatot nem
nyíjtott be senki.

A Corvin Sétány ProjelłÍ megvalósítása során vállaltktitelezeffségek teljesítése éľdekében újabb
pályázat kłjzzététe|&e volt szfüség, mivel az orkormányzat azt vá,L!a|ta, hogy az ingátlan
pályázat útjan történő elidegenítésére mindaddig kísérletet tesz, amíg azneÍnlesz eredměnyes.

Az újabb pályázat kiírása során az onkormányzatnakkét lehetősége volt a minimális vétdláLr
me gá||apítás a tárgyában:

- új értékmegállapító szakvéleményt készíttet vagy

- a VersenyeztetésiSrabőůyzat7{. pontjában foglaltaknak megfelelően határozzameg.

Mivel a Korábbi Veľsenyeztetési Szabályzat hivatkozott pontja alapján a döntéshozőnak
lehetősége volt a vételáľ meg á|lapításfua. a fentiek figyeleľnbe véte|éve| az,,iiaaa pál|yázatikiírás
az előzó páIyázati felhívás minimális véte|fuálva|megegyező éĺtéken volt indokolt, tekintettel
aľra, hogy a koľábbi kiíráshoz képest a jelenlegi vételáron is tapasztalható volt piaci érdeklődés.

Ennek megfelelően a Képviselő-testtilet L33t2oI6. (vI. 02) sz.hatáłrozatálbanmegállapította a
pá|yánat eredménytelenségét, és újabb pá|yázatkiíľásáról döntött az a|ábbi'akszerint:

,,elfogadja a hatá',rozat mellékletét képezo, a Budapest VIII., Tĺimő u. 16. szĺám alatti,
36f59ĺ0lNI, 36259ĺ0lN4, 36f59ĺ0ĺN5, 36259t0tN7, 36L59ĺOĺNIO, 36f5gIotNI1,
36259ĺ0/N|f,3625910lNI3,3625910|N|8,36259tOĺNĹ9' 36259/0lNzO,36259ĺ0ĺN23,
3625910lNf436259ĺ0lN26, 3625910/N27,.36259ĺOtN28, 3625910/Nlg, 3g25gĺo|N3o,
36259/0ĺN3I, 36f59|0lN32 hĺsz.-li' lakások és nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek
egyĹittes elidegenítésére vonatkozó páůyázati felhívást az a|ábbi feltételekkel:

a) a minimális vételár: 16l.525.000,- Ft,

b) a p áIy ázat bírá|ati szempontj a: a legmagasabb megaj ánlott v éte|á,,r,

c) a lakásokľa és nem lakás cé|járaszo|gźiő helyiségekre csak együttesen tehető érvényes
ajánlat.,,

A pályáłzati felhívás 2016. jrínius 6. és augusztus 1. napja kcĺzött volt kifiiggesztvę a
Józsefváľosi Polgármesteri Hivatal Szociális hodájának hirdetőtábláján, a Józsefuárosi
Gazdálkodási K<izpont Zĺt. ugyÍéItogadási hetyiségeiben, megjelent a Józsefváľos címĺĺ helyi
lapban, Józsefváros honlapjĺán, valamint a wwwjgŁhu honlapon, továbbá az ingatlan.com
hirdetési feltileten.

Az ajánlati biztosíték beéľkezésének hatráridej e f0|6. augusztus 1. (hétfő), f4 ôĺavo|t.

A pályázati dokumenĺációt egy jele ntkez(5sem vásáľolta meg. A pályőľzati felhívásra ajánlatot
nem nyíjtott be senki.

E|őzőek alapján javasoljuk, hogy a tisztelt Képviselő-testíilet a lefolytatott eljrárást nyilvĺánítsa
érvényesnek és eľedménytelennek.

A Corvin Sétány Projekt megvalósítása során vállalt ktitelezettségek teljesítése érdekében újabb
pályázatkozzététe|e szükséges, mivel az Önkormanyataztvá|La|ta, hogy azingat|anpayazat

'ítján 
tt'ľténő elidegenítésére mindaddig kísérletet tesz, anígaznem lesz eredményes.

Az űjabb páiyázat kiíľása soľán a Tisztelt Kqĺiselő-testtiletnek a2016. vI.2-án elfogadott
1'36/foL6. (VI.02.) szám(l, az Önkoľmányzattuiajdonában áltó ingatlanvagyon hasznosítására,
tulajdonjogának á.ĺ;ruházásálra vonatkozó veľsenyeztetési szabályzat (a továbbiakban:
Versenyeztetési SzabáIylat) 64. pontja alapján van lehetősége a véte|ár megállapítására., A
fentiek figyelembevételével az(ljabbpá|yőzatikiftás az első alkalommal meghiľdetettforgalmi
éÍték (184.600.000.-Ft) 75 %o-á'n, azaz 138.450.000,- Ft éľtéken indokolt, tekintettel arra, hogy
a korábbi négy alkalommal megielölt áľakon nem volt érdeklődés.



A Versenyeztetési Szabályzat I. fejezet 5. pontja alapjĺán a veľsenyeztetési eljárás módjáról a
kiíľó dönt. A döntésben rendelkezni kell anól, hogy a pályázatot megelőzĹe előminősítő
eljáľás, egy vagy több fordulós, valamint anól, hogy a veľsenyeztetési eljáľást elektronikus úton
kívánja-e lefolýatni. Mivel a lakások és épületek versenyeztetési eljárásai jellemzően
elektronikus úton kerülnek lefolytatásra az új versenyeztetési szabá|yz-at 2016. június 02-i
hatályba léffse óta, indokolt és előnytis ez esetben is elektľonikus ríton lefolytaĺri a
páiyáztatást.

Fentieknek megfelelően az íjabb pályáľ;ati felhívást az a\ábbi feltételekkel javasoljuk
közzétenri:

Apá|yázatúlja: aBudapest VIII. kerület, Tömő u. 16. száma|átti,36f59 hľsz.-ú táľsasházban
található 20 ďb,36f59lolNL, l3-5, 17, |10-13, ĺI8-2o,23, ĺf4, ĺ26-32 hĺsz.-ti lakások és nem
lakĺás céljára szolgáló helyiségek egytittes elidegenítése' a veľs.enyeztetési eljárás elektronikus
úton töľténő lefolytatásával.

A pály ázat minimál i s v étel'ár a: 1 3 8.450.000, - Ft.

A pály ázat bír álati szempontj a : a legmagas abb vétel áľ.

Az érvényes pályázatra vonatkozó kiktités: az lngat|anokľa csak egytittesen tehető érvényes
ajánlat, a lebonyolítás módja elektľonikus ríton ttirténik.

II. A beteľjesztés ĺnđoka

Apá|yázatkiíľásáęal kapcsolatos dtintés meghozata|ára a Képviselő-testületjogosult tekintettel
arľa, hogy azlĺgat|aĺéftéke meghaladja a 100 millió Ft-ot.

III. A döntés célja, pénzĺigyi hatása

A dtintéssel az onkorm ányzata Corvin Sétány Progľam megvaiósítása soľán kitűztitt és vállalt
kötelezettségeit telj esíti.

Az onkormányzat számfua pozitív hat^,ás a lakások és helyiségek elidegenítése esetén lesz,
amennyiben a pá|yázafta érkezlk aján|at, és az e|jőráls lezáltása érvényes és eredményes lesz. A
2016. évi kĺiltségvetésben azlngat|anértékesítésb(j| Io7.767 e Ft bevétel lett tervezve.

A döntés megllozata|a fedezetet nem igényel.

IV. JogszabáIý kiirn y ezet
Az Önkormányzat vagyonĺíľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásríról szóló
66lfoL2. (Xtr. 13.) önkoľmányzati rendelet 16. $ a) alpontja alapján, a Képviselő-testtilet a
tulajdonosi joggyakorló a 100 millió Ft feletti értékiĺ vagyon tulajdonjogának és éĺték,határtő|
fiĺggetlenül az onkormányzat törzsvagyonába tartozó elidegeníthető vagyon
tulajdonjogánakátruházásáxa|kapcsolatosdöntésmeghozata|ánáÄ.

A Veľsenyeztetési Szabályzat I. fejezst 1. pontja alapján: a versenyeztetés során a
vagyonügyleti megbízott _ bonyolító _ a foľgalomképes vagyontáľgyak tekintetében a
tulajdonosi jogokat gyakorló nevében gondoskodik a versenyeztetési eljáľások
lebonyolításáról.

A fulajdonosi jogok gyakorlója a 100 mitlió Ft egyedi forgalmi éľték feletti vagyon esetén a
Képviselő-testtilet.

A Versenyeztętési SzabáIyzat5. pontja éľtelmében a veľsenyeztetési etjárĺís módjĺáról akiíró
dönt. A dĺĺntésben rendelkezni kell anóI, hogy a pá|yázatot mege|őzi-e előminősítő eljárás, a
páůyánat egy' vagy ttibb fordulós, valamint aľról, hogy kiíľó a veľsenyeztetési eljárĺíst
elektľonikus űton kívánja lefolytatni. A 9. po'ntja szerint apáiyázat az előminősítési eljríľást
követően elektronikus úton is lefolytatható. Ebben az esetben a Bonyolító az előminősítési
eljárásban megállapítja, hogy az ajőnlattevőkpályázata apá|yázat felhívrásban íľt feltételeknek
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megfelelnek-e. Az éľvényes pályáĺ:ókrészśrę kiadja az amnosítőszámot és a jelszót' amely
alapjrán apáiyázó az elektronikus felületen apá|yázatikiírásban foglaltak szerint megteheti az
ajánlatáłt.

A Veľsenyeztętési Szabőiyzat 11. pontja értelmében: A nýlvános versenyeztetési eljáľás
kiíľását kozzé kell tenni:

a Polgármesteri Hivatal hiľdetőtáblájĺán,
a Bonyolító ügyfélfogadásľa szolgáló helyiségeiben,
a Józsefváros című lapban,
az onkormányzatés a Bonyolító internetes honlapján,
az onkormányzatés a Bonyolító ľendelkezésére álló egyéb internetes hiĺdetési portálokon,
az a) _ e) pontban foglaltaktól trílmenően a Kiíró döntése szerinti más helyen illetve módon
kell kĺjzzétenni.

A Veľsenyeztetési Szabílyzat 12. pontja szerint a hirdetményeket legalább 15 napra ki kell
fĹiggeszteni.

A VersenyeztetésiSzabályzat64. pontja alapján a minimális véte|á,ĺat, ha a KiÍľó másként nem
dönt
a) első ízben az lngatlaĺéľtékbecslésében megállapított forgďmi éľték 100 vo-aképezí,
b) második alkďommal kift páiyázat esetében az ingat|ul értékbecslésében megállapított

forgalmi éĺték 75vo-a, ha az első pílyázat azért volt eredménytelen, meľt a pályőzati
felhívásban meghatározott hatĺíridőben senki nem adott |e páiyázatot, vagy a benyíjtott

c) ľffiÍäŁ.ffäľffiľ:].",, követően kiíttpá|yázatok esetében az i,,gatl* unuoo"olésben
megállapított forgalmi éĺték 50 vo-a,lla a második, vagy ezt k<ivető páiyázat az&t volt
eredménytelen, meľt apá|yazati felhívásban meghatározntt hatáľidőben senki nem adott le
pőiyázatot, vagy a benyujtott pályázat érvénýelen volt.

d) amennyiben azíj páÄyázati eljáľás kiíľására azéĺt keľül sor, meľt az e|járás eľedménýelen
volt' vagy sem az első, sem a második helyre soľolt ajánlattevő nem köttitte me1 az
adásvételi szerződést, a minimális Yéte|álr azerędménýelen pá|yázatifelhívásban megjelölt
ár.

Fentiek alapjĺán kérem a Tisztelt Képviselő-testtilet, hogy a páIyázattal kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat
A Képviselő-testĺilet úgy dĺint, hogy

1.)a Budapest VIII. kerĹilet, Tiimő u. 16. száma|atti,36259I0ĺNI,36259l0lN4,36259l0lN5,
36259/0lN7, 36259l0|N|0, 36259l0lNll, 3625910ĺNLf, 36259ĺ0lNI3, 36259l0ĺNI8,
3625|910lN19, 36259ĺ0lN20, 3625910lNf3, 36259ĺ0ĺN2436259l0ĺN26, 36259l0lv27,
36259 ĺ o ĺ Nzs, 36f59 l 0 ĺ N 29' 3 6259 ĺ 0 ĺ N30, 36259 ĺ 0 ĺ N3 I, 36259 ĺ 0 ĺ N 32 hĺsz.-ú, lakások
és nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek elidegenítésére kiíľt pályźnatot érvényesnek és
eredménýelennek nyilvánítj a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ 7'lt.vagyongazÄálkodálsiigazgatója
Határidő: 2016. szeptember 8.

f.) hozzáĄáľľul. a Budapest VIII. kerület, Ttimő u. 16. szám alatli,36259ĺ0lN|,36f59l0lN4,
36259|0lN5, 36259ĺ0lN7, 36f59l0lN10, 36f59l0|Nt1, 36259l0lM12, 36f59ĺ0lMl3,

ĺ' l 36f59ĺ0ĺNLv, 36f59t0ĺNI9, 36259\O|N2O, 36259I0tN23, 36259t0ĺN2436f59ĺ0tN26,tir ĺ
d\

a)

b)
c)
d)
e)
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36f59ĺolN27,36259ĺolN28,3625910lN29,3625910lN30,3625910lN3I' 3625910lN32
hĺsz.-ú lakások és nem lakás céljára szo|gáló helyiségek nyilvános, egyfordulós páłyázat
útjĺán ttiĺténő együttes elidegenítéséhez. A versenyeztetési eljárást elektronikus úton kell
lefolytatni.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KcizpontZĺt. vagyongazdálkodási igazgatőja
HaĹáľidő: 201'6. szeptember 8.

3.) elfogadj a ahatálrozat mellékletétképező, a Budapest VIII. kerĹilet, Tömő u. 16. szźm aIatti,
36259lo/N|, 36259lolN4, 36259lo|N5, 36259|olN7, 36259/olNI0, 36259ĺolNLI'
3625910lNI?,3625910lNI3,3625910lN18,3625910lN|9,36259ĺ0lN20,36259ĺ0lN23'
36259l0lv2436259l0lN26, 36259l0lv27, 36259l0lN28, 36259ĺ0lN29, 3625910lN3o,
36259l0ĺN3I, 36f59ĺolN32 hľsz.-ú lakások és nem |akás cé|jálra szo|gáIő helyiségek
egyĹittes elidegenítésére vonatkoző pźlyázati felhívást az a|ábbi feltételekkel:

a) a minimális vételĺár: 138.450.000,- Ft,

b) apáiyázatbírálati szemponda: a legmagasabb megajánlott véte|źr,

c) a lakásokra és nem lakás cé|játta szolgáló helyiségekre csak együttesen tehető érvényes
ajánlat.

đ) a pá|yázat lefolytatásának módja elektronikus.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. Yagyon3azdálkodási igazgatőja
Hatĺáridő: 2016. szeptember 8.

4.) pályázati felhívást teszkozzé a Képviselő-testület 136ĺ2016. (VI. 02.) számú,hatfuozatában
foglaltak szerint.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZĺÍ.. vagyoÍLgazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. szeptember 8.

5.) felkéri a Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZĺt.-t a versenyeztetési e|járáls lebonyolítására
valamint felkéri a Zrt.-t a pőlyázat eľedményéľe vonatko ző javas|at Képviselő-testület elé
tcirténő beterj esztéséľe.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt. Yałyongazdálkodási igazgaĄa
Határidő: 2016. december 30.

A döntés végrehajtás át v égző szew ezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási ZÍt.

Budapest, 2016. augusztus 30.

A
Vdé.

igazgatőság elndke
Törvényességi ellenőľzés:

Danada.Rimán EdÍna
jegyző

nevében ésmegbízálsából: 
./ ĺ/ĺ (,,, A^^hd,/ ľlUk," /v-| /

dr.Mészár Eľika
aljegyző

i i.t:1, 1
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Páůvázatĺ felhívás

A Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkormétnyzat Képviselő-testtiletének......
számú hatátozata a|apjěn nyilvános egyfoľdulós pźiyázatot hiľdet a tulajdonźi képező
BudapestVIII. keríileto Ttimő utca 16. számalatti,3625910lNI,3625910/N4,3625910/N5,
36259101N7, 36259t0tN10, 36259/0lNtr, 36259101N12, 3625910/N13, 3625910/N18,
36259/0tNt9, 36259t0tN20, 36259t0tN23, 36259101N24, 36f59101N26, 3625910/N27,
36259l0lN28, 36259l0lN29, 36259l0lN30, 36259l\lN3t, 3625910/N32 hrsz.-illakások és

nem lakás cé|jára sza|gá|o helýségek kizfuő|ag együttes elidegenítéspre.

1. A pátyá zati fe|hív ás közzététele

A pá|yázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabćiyzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Fĺĺváros VIII. kerület Józsefuaľosi Polgáľmesteľi Hivatal
hirdętőtáblćĺján, a Bonyolító ügyfelfogadásľa szolgáló helyiségében, a Jőzsefvźros című helyi
lapban, - (lnko.'''źnyzat és a Bonyolító honlapj án,továbbá az onkormáĺyzat és a Bonyolító
számára ęlérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb renđelkezésľe á1ló internętes

hirdetési portálokon teszi kozzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljarást annak bármely szakaszźtbaĺ indokolás nélktil
visszavonni, és erről kcjteles hirdetméný kifliggeszteni. A vęrsenyeztetési eljárás visszavonása
esetén - amennyiben a dokumentáciőt az ajźtnlattevő ellenéľték fejében kapta meg _ a Kiíró
köteles az ę||enértéket visszafizetni. A páIyázati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívül
semmilyen más esetben nem fizeti vissza.

2. Apályálzati kĺíľás adatai

Apáůyázłt kiíľója: Buđapest Főváľos VIII. kerület Józsęfuarosi
Onkormanyzat(1082 Budapest, Baross u. 63-
67.)

Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
(1082 Budapest, Baľoss v 63-67.)

nýlvános, egyforduló s pá|yázat

A' pá'Iy ánat Bonyolítój a :

A'páůyázatjellege:

Apá.tyánat módja:

Apáůyázat célja:

A pá.1ryánat dokumentáció ľendelkezésre
bocsátása:

Äz ingat|anok kĺkiáltási ára :

Az ajánlLati bĺztosíték łisszege:

Az ajánlrati bĺztosíték befizetésének módja'
számIaszám:

elektronikus

tulaj donj o g átruházźs (elidegenítés)

50.000,- Ft + ÁFA

138.450.000,- Ft

13.845.000,- Ft. Az ajźln|ati biztosíték
befizetése csak m agyar forintban telj esíthető,
értékpapirraI, gar anciaszerző dé s s e l,
zźioglárggyal nem helyettesíthető.

átutalás a Józsefuaľosi Gazdálkodási
Központ ZÍt. K&H Banknál vezetett
10403387-00028859-00000006 számí
számIájttra
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A pá.Jyáuati mellékletek benyújtásának 2016. október 14. (péntek)

hatáľideje:

Az , ajánlatĺ biztosíték beÍizetés 2016. november 2. (szerda) 24:00 ora. Az
beérkezésének határĺdeje: 

aján|ati biztosítéknak a megjelcilt határidőig a
bankszáml ára mes. kell érkeznie.

Hiánypótlás határĺdej e : 2016. novembeľ 2. (szerda)

Az elektronikus ajánlattétel ideje: 2016. november 3. (csütörtök) 10:00 óra

A pá.J'yázattal kapcsolatban továbbĺ Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
infoľmácĺó kéľhető: Elidegenítési Irodáj án

Tel.: 06-l-333-67811122 vagy 723 me|ték,
06-1-216-696r

A páiyńzattal éľĺntett ĺngatlanok 2016. szeptember 12. (hétfő) és 2016.
megtekinthetők: szeptembeľ 30. (péntek) kĺjzött előzetes

időpont egyeztetés a\apján. Időpont
egyeztetése a Józsefuárosi Gazdálkodási
Kĺizpont ZÍt, onkormányzati Házkeze|ő
kodájáĺ lehetséges (1084 Budapest,
T av aszmező u. 2., te|.: 06 -I -2| 0 -4928' 06 -I -
210-4929)

A pályázat eľedményét megállapítő Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
szervezetl onkormányzatKépviselő-testtilete

A' páůyázat elbírálás ának hatátľideje, és a 2016. december 15. (csütörtök)
váľható eľedményhĺľdetés :

A'páiyánati eljáľás nyelve: magyar

3. A p áiy átzatta| éľĺntett ĺn gatlanok :

Apá|yźnattal éľintett lakások és nem lakás céljrĺľa szo|gáIo helýségek kiiirítése megfortént, az
ingatlanokra vonatkozóan nincs érvényes béľleti, vagy hasznźiati szerződés, azok iiresen
kerülnęk elidegenítésre, és a leendő fulajdonos részére biĺtokbaadásra.

Az elidegenítést e.pA nem tęrheli, mivel a lakások és helýségek elidegenítésére az
onkormánpat az AFA körbe nem jelentkezettbe.

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- a nemzeti vagyonľól szóló 201|. CXCVI törvény 14. $ (2) bekezdése alapjan aMagyar
Államot minden elővásárlási jog jogosultat mege|őzo elővásárlási jog illeti meg. Az
elővásárlási jog gyakoflására aMagyat Allam részére fennálló hatĺĺľidő az e|ővźsárlási jog
gyakorlására felhívó értesítés postára adásának napjától számított 35 nap.

- azegyes állami tulajđonban lévő vagyontttrgyakĺinkoľmányzatok tulajdonba adásáról szóló
1g9I. évi XXXIII. tV. 39..$ (2) bekezdése alapján a Budapest Főváľosi onkoľmányzatnak
elővásárlási joga van. ',|
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- a fulajdonos onkormányzat a Coľvin Zrt. javźľa szeruodésen alapuló elővásáľlási jogot
alapított, am ely az iĺgat|aĺl-nýlvántartásb an b ej e gyz ésre kerĹilt.

Eladó az iĺgatlanokat a fent megjelölt elővásárlási jog jogosultak elővásárlási jogľól lemondó
nyi|atkozatánakkézhęzvéte|étő|, és a teljes véte|źr beérkezéséto| szźlmított 5 napon belül adja
vevo birtokába. Amennyiben az elovésźrlásra jogosultak báľmelyike élni kíván elővásárlási
jogávaL,ugy az adásvételi szerzőďés elovásárlásra jogosult és eladó kĺĺzĺitt j<in |éte.Ez esetben
a befizetett ajźn|ati biztosítékot eladó a nyilatkozatkézhezvételétől számitott 15 napon belül
visszautaija a vevő részére. A befizetett összeg után eladó kamatot és báľmely jogcímen
igényelt költséget nem fizet.

4. A,páůyázat célja, taľtalma

Az elidegenítésre keľiilő lakások és nem lakás céljára szo|gźůő helyiségek a Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzat kizrĺľólagos tulajdonát képezik, elidegenítésükľe a
nemzeti vagyonľól sző!ő 2011' évi CXCVI. törvény, a Budapest Józsefuĺírosi onkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáľól szóló 66/201^2. (XII. 13.)
önkormányzati ręndelet, valamint a Képviselő-testiilet |3612016. (VI. 02) szám,í hatźrozata
(Versenyeztetési Szab á|yzat) vonatkozik.

Kiíró lehetové teszi, hogy a vevő a vételárat

- egyösszegben, készpénzben' vagy

- banki hitel felhaszná|ásźrya| fizesse meg.

A nyertes ptůyáző kĺjteles a páIyázat elbfuźiź.sźről szóló értesítés kézhezvételét követő 15

munkanapon beliil adásvételi szetzóđést kötni.

Vevő a vételár

- egyösszegben tĺjrténő megfizetése esetén _ az aján|ati biztosíték ĺisszegével csökkentett -
vételárat legkésőbb az adásvétę|i szęrzoďés megkötésével egyidejűleg eladónak megfizeti,

- banki hitel fe|hasznáIása esetén, az adásvételi szerződés fiiggőben tartással keľĹil
megkötésre. Ebbęn az esetben a vevő által nyújtott aján|ati biztosíték az adásvétę|i
szerzőđéshatá|yba lépésétől foglalónak minősiil. A foglaló ĺisszegével csökkęntett vételaľ
kiegyenlítésére vevőnek 90 nap ál1 rendęlkezésére. Az eladő a tulajdonjog bejegyzéséľe
vonatkozó hozzájáru|źlsát a teljes vételáľ beérkezését követő 5 munkanapon beliil adja ki
vevő részére.

Az ingatlan birtokbaadásának időpontja: aZ elővásárlási jog gyakorlásáľa vonatkozó
ný|atkozatokkézhezvételét követően, a teljes vételár beérkęzését kĺjvető 5 munkanapon belül.

Az adásv éte|i szer ző đé s me gköté s éve l kap c s o l atban fe lmerül ő kö lt s é gek :

- I.670,- Ft/személy ĺÜľ el3aresi díj,

- 5.500,- Ft + ÁFA eljáľási díj,

- 6. 600,- F tl ingatlan/ ugylet Ířildhivatali elj árási illeték.

A Kiíró felhívja apá|yazőkfigyelmét, hogy a vételáratAFA nem terheli.

A Kiíró kiköti továbbá, hogy

a) a nyeľtes ajźĺn|attevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési e|járás soľon következő
he|y ezettj év e| szerző dé st kĺjtni,

b) jogosl;lt arra, hogy a versenyeztetési eljáľást eľedménýelennek nýlvrínítsa,

c) szükség esetén az ajánlattevőtóI az ajźtn|at |ényegét nem éľintő technikai-formai
kérdésekben íľásban felvilágosítást kéľhet annak előrebocsátźsáva|, hogy az ajźln|attevő
ezzel kapcsolatos írásbeli vźůasza semmilyen formában nem eľedményezheti a
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versenyeztetési eljárásban tett ajáĺIatźlban megfogalmazott fe|tétęlek olyan megvźitozását,
amely az értéke|és során abeérkezett ajĺínlatok sorľendjét módosítaná.

d) a Ptk 6:74. $ (2) bekezdése alapján, a pá|yázati felhívásban foglaltaknak megfelelő,
legkedvezőbb ajźtnLaltevővel szemben is fenntartja ajogtftana,hogy ne kĺjssön szęrzódést.

Az ajźĺúaÍtevĺí tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíró

a) az ajźnlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, amit _ az
indok megjelölésével _ a Kiírás k<jzlésével megegyező helyeken, az eredeti benýjtási
hatźlridó |ejárta előtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjelentetni;

b) j ogosul t az ajźnLattételi felhív tsát az ajźtnLattételi hatáľidő előtt visszavonni, de erľől a kiírás
k<jzlésével megegyezo módon az ajźnlattételi hatáľidő |ejéńa előtt k<ĺteles hirdetméný
'megjelentetni,

c) az ajtnlati biztosítékot a kiírás visszavonása,',aZ eljárás eredménýelenségének
megźilapítása eset$n, illetve= azajźtnlatokelbírálását k<jvetően _ a nem nyeľtes ajźnlattevok
részére 15 munkanapon belül visszaťlzetí,

d) az ajźn|ati biztosíték után kamatot ' nem ťlzet, kivéve, ha a visszaťĺzetési hatáľidőt
elmulasztja)

e) a nyeľtes ajtn|attevó esetébęn a beťlzetętt biztosítékot az aján|attevó á|taI fizetenđo
vételźLrbabeszálmít1a,

Đ nem fizeti vissza a nyeľtes által teljesített biztosítékot, ha a szerződés megkötése a
nyertesnek felróható vagy érdekköľében felmeľĹilt okból hiúsul meg. A vevőnek felľóható
ok az is, ha avéte|árat banki hitel felhasznźiźĺsźwal' kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt
határidőben nem kapja meg' vagy az aťĺzetési hatáľidő napjának}4 őráignem éľkezik meg
eladó bankszźm|ájźra.

5. Az ajánlattétel előfeltételei

Az aján|attétel elengedhetetlen feltétele az ajźĺn|ati biztosíték hatĺáridőig töľténő bef,rzetése.

A Kiíró az ajźnlati biztosítékot a pá|yazati felhívás visszavonása, az eljaľás

eredménýelenségének megállapítása esetén, illetve _ az ajttnlatok elbírálását kĺivetően - a nęm
nyeľtes ajánlattevok részéľe kciteles 15 munkanapon belül visszaťlzetĺi.

A pá|yázaton való részvétel további előfeltétele, hogy az ajźtnlattevő megismeľje a pźiyázat
tźlrgyát, az aján|attétel feltétęleit _ vagýs a pá|yázati dokumentációt _ és azt magáta nézve
kötelezőnek tekintse.

A nemzeti vagyonról szőIő 20t1 . évi CXCVI. törvény 1 1. $ (10) bekezdése alapján, a nemzęti
vagyon hasznosítására vonatkoző szerzódés csak természetes személlyel vagy źú|áthatő

szervezettęl köthető.

Az aján|at benyrijtási hatátido leteltét követően aján|atot a Kiíró nem vesz át.

6. A páIyázaton tiiľténő ľészvétel feltételei

Az ajźn|attęvo részt vehęt apá|yźaaton amennyiben:

a) az ajěn|ati biztosíték összeget határidőben megťlzeti, és az beérkez1k aKiíró által megjelölt
bankszám|áta,

b) az ajánlattétel határiđej éigaz ajánlatźń benyujtja.

7. Az ajánlat taľtalmĺ követelményeĺ

Az ajźn|attevőnek:
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a) közölnie kell a nevétlcégnevét, lakcímétlszéIrhelyét, ađoszámátladőazonosító jelét, cég

esetében cégtregyzéksztlmźlt, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszámlaszámát, az
elektronikus lęvelezési címét, ha ilyennel ręndelkezik.

b) csatolni kell az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló visszavonhatatlanbanki átutalást vagy
a bankszámla kivonatot.

c) nyilatkoznia kell arľól, hogy válla,lja aPá|yázati dokumentációban, illetve mellékleteiben
|eirt szetzodéskötési és egyéb feltételeket,

d) nýIatkoznia kell a:ľól, hogy rá vonatkozőaĺ a201'5, évi GXLIII. tĺirvény 62. $ és 63. $-ban

foglalt kizátrő körĹilmények nem állnak fenn.

e) nýlatkoznia kell anól, hogy adó és .adók módjáľa behajthatő kaztartozása nincs. E
ný|atkozatmellé kell csatolnia a NAV i gazo|ását anól, hogy nem á11 fenn kĺiztartozása.

Đ nýlatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben bérleti díj Ártozása nincs, továbbá a Kiíróval
szemben szerzőđésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) csatolni kell a tĺĺľsaság 30 napnál nem régebbi hitęles cégkivonatát és a társaság

képviseletéľe jogosultak a|tlirź.si címpélđányának eredeti példányát vagyhiteles másolatát.

h) nyilatkozĺiakell aľľól, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve felszámolási
elj áľás nincs folyamatban.

Đ nýlatkoznia kell anól, hogy anęmzęti vagyonról szőIő 20|1. évi CXCVI. törvény 3. $ (1)

bekezdés 1. pontja szerint źi|áthatő szewezetĺek minősül.

Az ajźnlattevőnek a pá|yázati eljárás során az ajánlat mellékleteként benyújtott valamennyi
nyilatkozatźlt cégszeru aláíľással kell ellátnia. Cégszeru a|áírás során a cég képviseletére
jogosult szemé|ylszemélyek atfusaságkézzel, vagy géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott
cégneve a|á nevét/nevüket önállóaďegytittesen iia/iiak aIá a hiteles céga|áirási
ny ilatko zatuknak me gfe le lő en.

A Bonyolító ajánlott, tértivevényes levélben,hatátidő kitűzésévelfelszólíthatjaazajźnlattevot
az aján|attalkapcsolatos formai vagy tartalmi hiányosságok pótlásaľa, amennýben a szükséges
nyilatkozatokat,ígazolásokat nem megfelelően, illetve nem teljes köľíĺen csatolta. Amennyiben
az ajźnlattevő a felhíváskézhezvételét követően az abban megjelölt hatáľidőľe a hiányt nem,

vagy nem teljes kĺinĺen pótolja, iryy aján|ata alĺánypőtlási határidő elteltének napját k<jvető

naptól érvénytelennęk minősül, és aptiyázattovźtbbi részében nem vehet részt.

A Bonyolító a hian1pótlási felhívásban pontosan megjelolt hiányokľól, a hianypótlási
határiđőrő| egyidejrĺleg' kĺizvetlenül, írásban k<jteles tájékoztatni az ĺjsszęs aján|attevót.

A hiánypótlás nem terjedhet ki az ajźn|at módosításaľa.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajźn|attétel éľvénytelennek minőstil,

amennýben

a) az aján|ati biztosíték összege apáLyázati kiíľás 2. pontjźtbanmeghatározott határidőn beltil
nemkerĹil jővźńrásraaKiíróballkszźmlájttn,

8. Az ajánlat foľmaĺ követelményei

Az ajánLattevőnek a męllékleteket egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie,
feltüntetve az aďohÍ példányon az ,,Eredeti példĺíný' és ,,Másolati példáný' megjelĺilést,
melyeket ktilon - ktilĺin sértetlen. lezáľt borítékban kell ben}rújtania. A példányok közötti eltéľés

esetén az eredeti példány érvényes.

Az ajánIatelső oldalán kell elhelye zni amegfelelően kitöltĺitt ,,Jelentkezési lapot'', Ezt kĺivetően
kell elhelyezní az ajan|ati felhívás mellékletét képezó értelemszenĺen kitoltĺitt nyilatkozatokat,
valamint a 7. pontban tészletezettvalamennyi dokumentumot. Az ajánlattevőnek kĺizĺjlnie kell
a benýjtó nevét, lakcímét (székhelyét), ahová apáIyázati eľedmény közlését kéri, továbbá azt .7
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a bankszám|aszźtmot és a bankszám|a kedvezményezettjének nevét illetve más azonosítóját,
ahova az ajánlati biztosíték (bźnatpénz) visszautalását kén, amennýben nem nyertese a
péiyźr'atnak.

Az összes melléklet mínden oldaldt - cisszef,ĺzve, az _

folyamatos számozóssal kell ellótni,

Az iratokat magyar nyelven, |ezźlrt, sértetlen boľítékokban, személyesen (nem.postai úton) kell
benýjtani. A borítékrakizźrolag apáIyázat tárgyát kell ráíľni, az a|thbiak szeľint:

,,Budapest VIII. keľiilet, Ttimő u. 16. szńm a|atti lakások és helyĺségek elidegenítése''

A Bonyolítő |ezźrat|an vagy sérült boľítékot nem vesz át. Kiíró minden, az aján|attételi
határidőn tul benyúj tott aj ánlatot érvénytelennek nyi lvánít.

Amennyibenazaján\attevőapá|yźtzatieljátásbáľmelyik szakaszábanmeghatalmazotttĺtjánjár
el, a teljes bizoĺyítő eĘű magánokiľatba foglalt meghatalm azás eredęti példányát is mellékelni
keII az ajźnlathoz. A polgári perľendtaľtásľól szóló I95f . évi III. törvény 196. $-a szeľint a teljes
bízonyítő erejű magánokiratnak az a|źhbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg íľta és aláírta;

b) két tanu az okiraton a|áírásźwa| igazolja, hogy a kiállító a nem áItala irt okiratot előttiik írta
aIá, vagy alźtírását előtttik sajátkezu alźirtsának ismerte eI; az okiraton a tanúk lakóhelyét
(címét) is fel kellttintetni;

c) a kiállító a|áirásavagy kézjegye az okiľaton kilzjegyző által hitelesítve van;

d) a gazdźikoďő szervezet á|ta|izLeti körében kiállított okiratot szabźiyszerueĺ a|áírták;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az á|tala készített okirat szabźůyszeru e||enjegyzésével bizonýtja,
hogy a kiállító a nem á|ta|a írt okiratot előtte írta a|á, vagy a|áírását előtte saját kezu
alźlirásának ismeľte ol, illetőleg a kiállító minősített elektronikus a|áfuásáva| a|áirt
elektronikus okirat tarta|ma az igyvéd á|ta|készitett elektľonikus okiratéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiállítoja minősítętt elektronikus aláírást helyezett el.

Az ajáriattevő gazdálkodó szewezet, a pá|yźnati eljárás során nevében nyilatkozatot a

cégjegyzékben feltüntetett képviseleti joggal rendelkező személy, vagy e személy
m eghatalm azottj a tehet.

9. Ajánlatĺ kötöttség

Az ajánlattevő legaIźlbb 60 napig teľjedő ajźtn|ati kötöttséget köteles vállalni, ame|y az
ajáĺIattételi határidő lejfuttnak napjtlval kezdődik. Az aján|attevő köteles nyilatkozni, hogy
amennýben a Kiíró aZ ajánlatok eredményének megźi|apitásźna vonatkozó határidot
elhalasztotta' így váL|alja az aján|atí kötöttség meghosszabbittsát a pályázat eredményének
megállapításáľa vonatkoző határidő e|halasztásának napjai számáva| megegyezően.

Az ajtn|ati k<itĺittség lartalmának megllatźtĺozására a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
irányadóak, kĹilönös tekintettel a 6:64. $-ra.

Az ajántat olyan megállapodást kezdeményezó ĺyi|atkozatot jelent, amely a töľvény aIapján
lényegesnek tekintett szętződéses elemeket tarta|mazza, s egyéľtelműen kitűnik belőle, hogy az

abban foglaltak ügyletkĺitési akaratot ttikľöznek, tehát anýlatkozó - ajánlata elfogadása esetén
_ aztmagátanézve kotelezőnek ismeri el.

Az ajánIati kötöttség azt je|enti, hogy ha a másik fé| az adott időhatáron beliil az aján|atot

elfogadja, a szerzóđés a t<irvény ľendelkezése folytán létrejĺin. Az ajźn|at megtételével tehát

fiiggő helyzet alakulki, amely az ajźtriati kcitottség leteltéveléľ véget.

Amennyiben az ajánIattęvő az aján|ati kötĺittségének ideje a|att Ąźln|atát visszavonja, a

b eťlzetett aj ánlati bizto sítékot elvęszti.
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A Kiíró aZ ajanIatí biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, aZ eljaľás
eľeđménýelenségének megá|Lapitźlsa esetén, illetve _ az ajźn|atok elbírását követően _ a nem
nyertes aján|attevők részére köteles 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíľó az ajén|ati
biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve,ha avisszaťlzetési határidőt elmulasztja.

|'0. Elektronikus aján|attétel

Apá|yźnati ajánlatokat az ajánlattétel időpontjában elektronikus úton lehet megtenni a Fluęnta
Auction www.ę1ęc.toool.com olđalán,

A rendszer e|éréséhez és használatához szükséges infoľmációkat minden ptůyáző ktilön kapja
meg.

1 1. A páůyázatéľvénytelenségeĺnek esetei

A Bonyolítő az ajtn|atok bírálatakor megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénýelenek, és ez
alapjźlĺ tesz javaslatot a Kiíľónak az ajtln|atok érvénýelenségének megáI|apítźlsara. A Kiíró
érvénytelennek nýlvánítja az ajáĺ|atot, ha

a) aztakiírásban meghatározott,illętve szabá|yszeĺuen meghosszabbítottajźnlattéte|ihatźridő
után nýjtottfü be.

b) azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az onkormányzatta| szembeni, koľábbi fizetési
kĺitelezettségét (helý adó, bérleti díj' stb.) nem teljesítette.

c) az ajtnlattevő a biztosítékot nem, vagy nem az előirtaknak megfelelően bocsátotta
rendelkezésre.

d) a kiíľásban szeľeplő ađatokat, igazolásokat nem' vagy nem az eloíľásnak megfelelően
csatolta, ideéľtve, ha az ajétn|attevő nem csatolta aľĺő| szóló nýlatkozatźtt, hogy nincs
koztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az á|Iamhźlztartäs más
alrendszereivel szemben fennálló fizetésí kötelezettsége).

e) az ajźn|at nem felel meg a kiíľásban meghatározott feltételeknek vagy az ajźln|attevő nem
tett a kiírásban foglaltaknak megfelelő ajźln|atot.

Đ az ajánlattevő valótlan aďatotközölt.

g) az ajánIattevő a hiĺĺnypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes kĺĺnĺen tett
eleget.

12. Apáĺty.ázati ajánlatok elbíľálása, az elbíráIlás szempontjai

A pźiyázat eredményének megźilapítására vonatkozó határidő egy alkalommal
meghosszabbítható. Az iĄ határidőről, illetve annak fiiggvényébeÍI az aján|ati k<lttittség

időtartamának meghosszabbítźsétról a Bonyolító koteles ajanlott levélben ttĄékoztatni az összes
pźiyazőt.

A Bonyolítő apáIytnati felhívásban meghatfuozott éľtékelési szempontok alapján bírálja el és

rangsorolja azérvényespźůyźnati ajánlatokat, szükség szerint szakértőkbevonásával.

Az e|bíráiáts fő szempontja:

. az ajánlott vételáľ iisszege.
A Kiíró a pźůyázati felhívásban ĺgenyelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult
megvizsgá|ni az aján\attevók alkalmasságát a szerzodés teljesítésére, és ennek során a csatolt
dokumentumok eredetiségét is ellęnőrizheti.

A Kiíró sztikség esetén az aján|attevőtől az aján|at lényegét nem érintő technikai-foľmai
kérdésekben, írásban felvilágosítást kérhet annak előľebocsátáséxa|, hogy az ajźnlattevő 
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pá|yáző ezze| kapcsolatos írásbeli vźt|asza semmilyen formában nem eredméĺyezheti az
ajźnlatában megfogalmazott fęItételek olyan megvźitozását, amely a páIyázat soľán a tett
ajánlatok soľľendjét móđosítaná. A Kiíró a felvilágosítás kéréséről, és annak l.arta|mfuőI
haladéktalanul írásban értęsíti a t<jbbi ajźlĺiattevot.

A' páůyázat nyeľtese az, aki a pá|yázati felhívásban rogzített feltétęlek teljesítése mellett a

'. Vételétr <isszegére a legmagasabb ajánlatot tette. Az induló vételár abeérkezett legmagasabb
véte|ár ajźtnlat, a licitlépcső a kikiáltási ár ZoÁ-a,10.000,- Ft-ra felkerekítve: 2370,000,-Ft, azaz
kettőmillió hétszázheŃenezet forint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyertese aZ, az
ajĺínlattcvő, aki a lcgmogasabb összeget ajónlja.

A licitről jegyzőkönyv készül.
. A Bonyolító az aján|atokértékelésér o| jegyzőkonyvet (a továbbiakban: értékelési jegyzőkönyv)

készit, amely tafta|mazza:

a) a pá|yázatieljárás rĺivid ismertetését, abeérkezett ajánlatok számát,

b) a beérkezett aján|atok rövid éľtékelését )

c) a legjobb ajźn|atra vonatkozó javaslat indokait,

d) az e||eĺérték (vételár) meghatźĺrozásának szempontjait (ideértve a vételárat befolyásoló
kötelezettségvállalásokat),

e) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ adöntésekinđokát,

g) a pá|yźuati eljáľás eredményének <jsszefoglaló éľtékelését, az első két helyre javasolt
pźůyáző megjelölését,ha erľe mód van,

h) abfuźiatbanközreműködők által fontosnak taľtott kĺiľülményeket' tényeket.

13. osszeféľhetetlenség

Apá|yázati eljarás során összeférhetetlenséget kell megállapitani,haaptůyázatok elbírálźsában
olyan teľmészetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, akima9a is ajánlattevő,
vagy

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

b) annak munkaviszony a|apjáĺ felettese, vagy alkalmazottja,

c) annak mź.s szeruódéses jogviszony keretében foglalkoztatőja,vagy foglalkoztatottja,

d) ha báľmely oknál fog,,a nem váľható el tőle azĺj;gy elfogulatlan megítélése.

1'4. A p áůy ázati elj áľás érvénytelens égének és eľedménytelensé gének esetei

Érvénytele ĺ a pély źzati elj iĺľás, ha

a) apá|ytnat elbírálásakor az ősszeférhętetlenségi szabályokat megséľtették,

b) valamelyik ajánlattęvő azeljáľás tisztasźęátvagy atĺlbbi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő
cselekméný követ el.

A kiíró eredm énýel ennek nýlvaníthatj a az e|j ár ást, ha
a) nem érkezett ajźnlat,
b) kizárő|ag érvénýelen aj ánlatok érkeztek,
c) azegyikajánlaÍtevő sem tett apáIyéĺzati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajźnlatot,
d) a kiíró az e|járásérvénytelenítéséről döntött.
Eredménýelen eljárás esetén akiirő dönt a további vagyonügyleti eljárásról.
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15. Eľedményhiľdetés, szeľződéskiités
A péiyźĺzat eredményéľől a Kiíró legkésőbb 2016. december 15. napjáig dönt, amelyľól
Bonyolító 15 napon belĹil valamennyi ajźnlatíevőt íľásban értesíti.
Kiíľó a pźiyźnat nyertesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghatározottak szerint

adásvételi szerződést kĺit.
A nyeľtes páLyttző visszalépése esetén az elađő jogosult a pá|yázati eljárźs soron kĺjvetkező

helyezettjével adásvételi szęrzodést kötni, amennýben a pál.yźnat eređményének

megáll apítás akoľ a máso dik l e gj obb aj źn|at me g]latźr ozásra kerĹilt.

A nyeľtes ajánlattevő esetében a bęťlzętett biztosíték az ajáĺiattevő áIta| fizetenđő véte|ár
összegébe beszámításra kerül, azonbanha a szęrzódés megkötése az aján|attevónek felróható,
vagy éľdekkĺjľében felmerĹilt más okból hiúsul meg, ajźtn|attevő a biztosítékot elveszti. Az
elvesztett biztosíték a Kiírót illeti meg.

16. Egyéb rendelkezések

Az ingat|an megtekinthető a Kiírás 2. pontjźhan megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt
két nappal a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. onkormźnyzati}Jźľ'kezeIő Irodájának
munkatársával telefonos egyeztetés szükséges a következő telefonszámokon: 06 I 210-4928,
210 -4929, 21 0 -493 0, 2r0 - 47 66.

A Bonyolító az ajźn|atok tartalmát a pá|yźnat |ezárásáig titkosan keze|| taľtalmukról
felvilágosítást sem kívülállóknak' sem apá|yźnaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajttn|atokatkizáttő|ag e|birá|źsrahasznźihatjaťeI, más célú feIhasznáIźts esetén az
aj ttn|attev ovel ktilön me g kel l anó 1 állapo dnia.

A Kiíró a pá|yázati eljáľás soľán készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőńzni, továbbá ilyen jellegu ę||en&zés esetén az e||enőrzést végző szęrv, személyek
rendelkezésérę bocsátani.

A jelen dokumentációban nęm szabáIyozott kérdésekben a Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefizárosi onkormányzat Képviselő-testĹiletének |36120|6. (VI.02.) szttm,ű hatźtozata,
valamint a vonatkozó egyéb jogszabá|yok rendelkezései az iranyadóak.

Budapest,2016.

Budapest Főváľos VIII. keriilet Jőzsefváľosi onkorm ányzat
nevéb en e|j áĺ ő Jó z sefu łáľo s i G azdźikodási Közpo nt Zrt.

Faĺkas ors
v agy on9azdálkodási i gazgató sk.

Mellékletek:
1. számú męlléklęt:
2. számumelléklet:
3. szĺímú melléklet:

4. számí melléklet:

5' szźlmű melléklet:

.Ielentkezési lap
Ný l atko z at v é ge|szźmolásró l, c ső delj árás t ő|, feIszźtmolásró l
}.Iyilatkozat a pá|yázati feltételek elfogadásáľő|, szetzőđéskötésről,
ingatlanszerzési képességľől, aján|ati kötöttségről
Nýlatkozat adó és adók módjara behajthatő koztartozásrő|; Kiíróval
szemben fennálló tartozásrő|
Nýlatkozat pénzigý alkalmasságról

,!/
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6. számímelléklet: Nyilatkozat akézbęsítés helyéről és a bankszám|aszámrőI
. 7. szźlmű,melléklet: Nýlatkozatát|áthatőszervęzetről

8. szźmÍlmelléklet: Nyilatkozat a pźiyźnatoĺ meghirdetett ingatlan megtekintéséről,
állapotának me gismeréséről

9. szźlmímelléklet: Adásvételi szerzodéstewezettulajdonjog fenntaľtással (egyösszegű)
10. szám,6me11éklet: Adásvételi szeruődés tervezet tulajdonjog fęnntartással (banki hiteles)
11. szźlmímelléklet: osszefoglaló a benyújtandó ajźlĺIatformai és tartalmi kcivetelményeiről

,/,,
ł,.!(/ ,{,/'
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Társaság neve, cégformája:

SzékheIye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mailcíme:

Statĺsztikai számje|:

Cégnyilvántartási száma:

Adószáma:

Szám|avezető bankjának neve:

BankszámIaszáma:

Képvise|őjének neve, beosztása:

Meghatalmazott nevel:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-maiIcíme:

1. számú mellék|et
Budapest VIll. kerü|et, Tömő u. í6. szám a|atti lakások és helyiségek e|idegenítése

Je|entkezési lap

Budapest,

pá|yázi aláírása/cégszerĹi a|áírás

ľ
ľ,/ / ,/

.,',/' r/hĄ{

1 Meghata|mazott esetén
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2. számú mel|ék|et

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

NYILATKOZAT
végelszámolásró|, csődeljárásról, felszámolásról

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

. Vége|számo|ás a|att *á||/nem á|l
o e||en csőde|járás fo|yamatban *van/nincs

o ellen fe|számoĺási eljárás fo|yamatban *van/nincs.

Budapest,

pá|y ázó a|áír ásal cégszerű a |á írás

A *-ga| megjelÖlt részné| a megfe|e|ő szoveg a|áhÚzando.

/r'

ĺ7.l ,/- a./ť nq/t \)
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3 számú me||éklet

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

NYILATKOZAT
a pá|yázati feltéte|ek elfogadásáro|, szełződéskötésről, ingatlanszerzési képességről, ajánIati

kötiittségről

A|u|ĺrott... ... (név/társaság

neve) kije|entem, hogy a pá|yázat tárgyát részletesen megismertem, azĄán|attéte| fe|tételeit, a

pä|yázati kiírást magamra nézve kote|ezően e|fogadom.

Kije|entem, hogy Magyarországon ingat|anszerzésre jogosult vagyok.

Kije|entem, hogy a pá|yázati fe|hívásban fog|alt 60 napos aján|ati kötöttséget vá|lalom'

Budapest,

pá|yázi a|áírása/cégszerÚ a|áírás

/i
a _t./ýŁo13



4. számú me||ék|et

Budapest Vlll. kerület, Tömő u. í6' szám a|atti Iakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT
kiíróval szemben fenná|ló tartozásról

A|u|írott (név) mint a

... ..|:'.. ... (társaság neve) vezeto tisztségvise|ője

kije|entem, hogy azaján |attevónek,

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

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

1.

2.

Budapest,

pá|y áző a|á írása/cégszerĹĺ a|á írás

A *-ga|je|o|t részné| a megfe|e|ó szöveg a|áhúzandi

,!,ľz.i ,,
" 'l ,z'/ at

ł-Ą
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5. számú me||ék|et

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

NYILATKOZAT
pénziigyi alkalmasság ró!

A|u|írott (név) mint a

(társaság neve) vezető tisztségviselője,

; kije|entem, hogy a pá|yázat tárgyát képezo ingat|an véte|árának megfizetésére képes vagyok, a

szĹl kséges anyag i eszkozök rende| kezésem re á| | nak

A szám|avezeto bankná| az e|mrj|t 1 évben sorban á||ás nem vo|t, ame|yeket az a|ábbi okiratokka|
igazolok:

1, ... ...

2.......

Budapest,

pá|y ázó a|áír ásal cégszerű a lá í rás

,7

.//
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6. számú me|lék|et

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

NYILATKOZAT
a kézbesĺtés helyérő| és bankszámlaszámról

Alu|ĺrott ,,...... Inévl mint a .... (társaság neve)
vezetŐ tisztségvise|óje kérem, hogy a Pá|yázatta| kapcso|atos mindennemű nyilatkozatot, fe|hívást,
éńesítést, vagy más információt, va|amint a Pá|yázatta| kapcso|atos eset|eges jogvitában minden
értesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az a|ábbi címre kérem postázni:

Címzett:

Amennyiben az á|ta|am a fentiekben megje|ö|t címzett a fenti címen az iratot nem veszi át, ennek
következményeit a gazdasági társaság vá||a|ja. TudomásuI Veszem, hogy amennyiben a címzett a fenti
címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postára adást kovető 5. munkanapon kézbesítettnek
minősÜ|.

A pá|yázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásár|ására fordított összeget
kére m az a|ábbi ba n kszá m |a számr a vissza uta I n i :

Bankszám|avezetó pénzintézet:. '. '.. . '.

Bankszám|aszám:

Bankszám |ávaI rendeIkezn i jogosu|t:
(név, |akcím vagy székhely)

Budapest,

pá|y ázi a|áírása/cégszerű a|áírás

,1/

{.'/,/
!ĺ

ą\Á- \/
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7. számú mel|ék|et

Budapest Vlll. kerület, Tömő u. í6. szám a|atti lakások és helyiségek elidegenítése

NYILATKOZAT

Alu|írott kije|entem, hogy cégÜnk a nemzeti vagyonró| szo|ó 2011 . évi CXCV|. törvény 3. s (1) bekezdés
1. pontja szerinti

a. ) átláthati szervezetnek minősÜ|.

b.) nem minősü| átláthati szervezetnek.

(a megfelelő szoveg aĺáh(lzandl)

A je|en nyi|atkozatomat a szervezet vezetőjeként bÜntetőjogifelelósségem te|jes tudatában teszem.

Budapest,

pá|yáző aláírása/cégszerű aláírás

,,,,1

(,/ ĺ ,ŕ
I nlLą
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8. számú mel|ék|et

Budapest Vlll. kerület, Tömő u. í6. szám alatti |akások és helyiségek eIidegenítése

NYILATKOZAT
a pá|yázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának megismeréséről

A|u|írott a pá|yázaton meghirdetett Budapest Vlll. keriilet, Tömő u. í6. szám a|atti í8 db lakást és 2
db nem lakás céljára szolgáló helyiséget e|őzetesen egyeztetett idopontban megnéztem , azá||apotát
és arra vonatkozó m űszaki tájékoztatást meg ismertem.

pá|y ázó a|áir ása I cégsze rű a |á í rás

18



9. számú me||ék|et

TERVEZET
Adásvételi szerződés

(egyÖsszegű fizetésse|)

ame|y létrejott egyrészrő| Budapest Főváros Vllt. kerület Józsefuárosi onkormányzat (székhe|ye:
1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószáma: 15735715-2-42, KSH-száma:15735715-8411-321-01'
képvise|i: dr. Kocsis Máté po|gármester) képvĺse|etében e|járó Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.
(1082 Budapest, Baross u' 63-67', adószám: 25292499-2-42, cé$egyzékszám: 01-10-048457' KsH-
szám:25292499.6832-114-01,képvise|i:'.. igazgató),minte|adó

másrészről: (székhelye: ........; adószáma:; cégjegyzékszáma,. .....; KsH száma: .....;
képviseletében eljárnijogosult: ...... vezető tisztségviselő, szÜ|etett...' (szÜ|etési he|ye és ideje:
........; anyja neve: ......; személyazonosító igazo|vány száma: ......; lakcĺmet igazo|ó hatisági
igazo|vány száma: ....; á|lanc|ó |akcíme: ......; a képviselet módja:)' mint vevő között aza|ábbiak
szerint:

1.) EIadó tu|ajdonát képezi ,ĺ/1 tu|ajdoni arányban a Budapest Vl!l. keríilet,

a.) 36259/0lN1 he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, T<imő u. í6.
fsz. 1. szám a|att ta|álható, 35 m2 a|apterÜ|etű, 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó| 270l'ĺ0000
tulajdoni illetőségge|.

b.) 36259/0lN4he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerĹilet, Tömő u. 16.
fsz.4. szám a|att talá|ható, 29 m2 a|apterÜ|etĹi, 1 szobás |akás, a kozös tu|ajdonbl/224110000
tulajdoni iĺletőségge|.

c.) 36259/0/A/5 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest VlIl. kerület, Tömő u. í6.
fsz. 5. szám a|att ta|á|ható, 38 m2 a|apterü|etű, .ĺ + fé| szobás |akás, a közos tu|ajdonbó|
293/1 0000 tulajdoni i||etóségge|.

d.) 36259/0lN7 he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vl|I. kerület, Tömő u. í6.
lsz.7. szám a|att ta|á|ható, 52 m2 a|apterÜ|etĹi, 2 szobás |akás, a közös tu|ajdonbó| 402110000
tuIajdoni i||etőségge|.

e.) 36259/0/A/10 helyrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u. í6.
1. em. 1.szám a|att talá|ható, 53 m2 a|apterü|etű 1 + fé| szobás lakás, a közös tulajdonbó|
4o4l 10000 tu|ajdon i illetőséggel.

f.) 3625910lN,|1 he|yrĄzi számma|jelzett, természetben a Budapest VIlI. kerüIet, Tömő u. í6.
í. em. 2. szám a|att talá|ható, 34 m2 a|apterÜ|etű ,| szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó|
2621 1 0000 tu|ajdoni i||etoségge|.

g') 36259/0lN12he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u. í6.
í. em. 3. szám a|att ta|álhatő,67 m2 a|apterü|etű 2 + fé| szobás |akás, a közos tu|ajdonbó|
51 5/1 0000 tu|ajdoni i||etőségge|.

h.) 36259/0/A/13 he|yrajzi számma|jelzett, természetben a Budapest VIII' kerüIet, Tömő u. 16.
í. em. 4. szám a|att talá|ható, 32 m2 a|apterii|etű 1 szobás |akás, a közös tu|ajdonból
247 l 10000 tu|ajdoni i||etóségge|.

i.) 3625910lN18 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u. 16.
í. em.9' szám alatt ta|á|ható,34 m2 a|apterÜ|etŰ 1 szobás lakás, a kozös tu|ajdonbó|
263/1 0000 tulajdoni i||etőséggeĺ'

j.) 3625910lN,|9 helyrajzi számma|jelzett, természetben a Budapest Vl|l. kerület, Tömő u. 16.
í. em. í0. szám a|att ta|á|ható, 53 m2 a|apterü|etĹĺ 2 szobás |akás, a közos tu|ajdonbi|
406/1 0000 tu|ajdoni i||etoségge|.

k.) 36259/0lN2o he|yrĄzi szárnmalje|zett, természetben a Budapest VIII. kerfi|et, Tömő ĺ'l. í6.
2. em.1. szám a|att talá|ható, 53 m2 alapterü|etű ,| + fél szobás |akás, a közös tu|ajdonbo|
405/1 0000 tu|ajdoni il|etőségge|.

I.) 3625910lN23 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u. í6.
2. em. 4. szám a|att ta|álható, 33 m2 a|apterĹi|etŰ, 1 szobás lakás, a közos tu|ajdonbó|
253/1 0000 tulajdonĺ ĺ||etősségge|.

i:
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m.) 36259/0lN24he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u. í6.
2. em. 5. szám a|att talá|hatő, 32 m2 a|apterÜ|etŰ .ĺ szobás |akás, a kozös tu|ajdonbó|
2A7 l 1 0000 tu|ajdon i i||etoségge|.

n.) 36259/0lN26he|yrĄziszámma|je|zett, természetben a BudapestVI!|. kerület, Tömő u. í6.
2. em.7. szám a|att talá|ható, 53 m2 alapterÜ|etŰ 2 szobás |akás, a kozos tulajdonbi|
41 0/,| 0000 tulajdoni ĺ||etőségge|.

o.) 36259/0lN27 he|yrajzi számma|jelzett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u. ĺ6.
2. em.' 8. szám alatt ta|álható, 59 m2 a|apterÜ|etú 2 szobás lakás, a közös tu|ajdonbó|
456/1 0000 tu|ajdoni il|etőséggel.

p.) 3625910IN28 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u. 16.
2. em. 9. szám a|att ta|á|hatő, 34 m2 a|apterü|etű 1 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó|
263/,ĺ 0000 tu|ajdoni iIletőségge|.

q.) 36259/0IN29 heLyrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerĺilet, Tömő u. í6'
2. em' 10/b. szám a|att talá|hatő, 25 m2 a|apterü|etĹi 1 szobás |akás, a kozös tu|ajdonból
1 91/1 0000 tulajdoni ĺ||etőségge|.

r.) 36259/0/A/30 he|yrajziszámma|je|zett, természetben a Budapest V!ll. kerü|et, Tömő u. í6.
2. em. .10/a'.szám a|att ta|á|hatő, 27 m2 a|apteľü|etű 1 szobás |akás, a kozös tulajdonbó|
2o4l 1 0000 tu|ajdonĺ iIletóségge|.

s.) 36259/0/A/31 helyrajzi számma|jelzett, természetben a Budapest V|l!. kerület, Tömő u. í6.
szám a|att ta|á|ható, 60 m2 a|apterĹlletű Ĺlz|ethe|yiség, a kozos tu|ajdonbó| 464/10000 tulajdoni
iIletóséggel.

t.) 36259/0/A/32he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vl|l. kerüIet, Tömő u. í6.
szám a|att ta|á|ható,39 m2 a|apterÜ|etű raktár, a kÖzos tu|ajdonból 118/10000 tu|ajdoni
i||etőségge|.

A nemzeti vagyonró| szô|ő2011' évi CXCV|' törvény 14. s (2) bekezdése alapján a Magyar
Á||amnak - minden más jogosu|tat mege|őzó _, az,|991. évi XXX|l|. tv. 39' $ (2) bekezdése
alapján pedig a Budapest Fővárosi tnkormányzatnak e|idegenítés esetén e|övásár|ásijoga van.

A coRV|N lngat|anfej|esztési, Építő és Városrehabi|itációs ZáńkörĹĺen MÚködo
Részvénýársaságnak (székhe|y: 1082 Budapest, Futó u' 47-53., adószám: 13033268.2-42) az
adásvéteI tárgyát képezó ingat|anokra szerzŐdésen a|apu|ó e|ővásár|ásijoga van.

Jogosu|tak e|óvásár|ási jogukka|, postai kĹi|demény esetén a kÜldemény fe|adásának igazo|t
napjátó| számított 35 napon be|Üĺ é|hetnek' Amennyiben az e|ővásár|ás jogosultja é| jogáva|, az
adásvéte|i szerződés kozte és Eladó kozött jön |étre. Ez esetben a vevő á|ta| befizetett.....'..,-
Ft, azaz forint osszeget EIadó az e|ővásár|ásijogra vonatkozó nyi|atkozat kézhezvéte|étő|
számÍtott 'ĺ5 munkanapon be|u| a ........... á|tal vezetett .. számÚ szám|ára visszauta|ja.
Vevő tudomásu| veszi, hogy a befizetett összeg után Eladó kamatot, vagy bárme|y jogcímen
e|számo|andó költséget, kártérítést nem fizet.

2.) Az adásvéte| tárgyát képezo bekö|tozheto ingat|anokat E|ad.ó, a lakások és he|yiségek bér|etérő|
szó|ó 1993. évi DüV|||. tv. és a Budapest Józsefvárosi onkormányzat3212013. (V||' 15.), a
6612012. (X||' 13.) önkormányzati rende|etében, va|amint a Képvĺse|ő-testÜ|et 13612016' (Vl'02.)
számÚ határozatban fogla|tak, i||etve a Képvise|ó-testü|et ..'/2016. (.....) számú határozata
a|apján 2016. .......... és 20í6. közott |efolytatott nyi|vános pá|yázat, és a Képviselő-
testü|et .....12016. ('.'..) számÚ határozatában megál|apított nyertes részére értékesítĺ.

3.) E|adó ezenne| e|adja, Vevó pedig megveszi Eladótó| összes tartozékaiva|, megtekintett
á||apotban véte| jogcím én az 1.) pontban körü|írt va|amennyi ingat|an 1l1 arányú tulajdonjogát.

Az 1. pontban körÜ|írt összes ingat|an vételára: ..... Ft, me|y az 1. pontban írt ingat|anok
között aza|ábbiak szerint osz|ik meg:

a.) 36259ĺ0lN1 he|yrajzi számma|jelzett lakás Ft'

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

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

d.) 3625910lN7 he|yrĄzi számma|je|zett |akás Ft,

e.) 3625910ĺN10he|yrajziszámmalje|zett|akás Ft'

f.) 3625910lN11 he|yrĄzi számmaljelzett lakás Ft,

i:Cĺ):r,i ,/ĺ/
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g.) 36259lolN12he|yrĄziszámma|je|zettlakás Ft,

h.) 36259ĺ0lN13 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft'

i.) 36259ĺ0lN18 helyrajzi számma|je|zett |akás Ft,

j.) 3625910lN19helyrajzĺszámma|je|zett|akás Ft'

k.) g625gtotN20he|yrajzĺszámma|jelzett|akás Ft,

|.) 36259ĺ0ĺN23he|yrajziszámma|je|zett|akás Ft'

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

n.) 36259ĺoĺN26 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft'

o') 36259ĺ0lN27 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft,

p') . 36259/0|N28 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft,

q.)36259l0lN29helyrajziszámmalje|zett|akásFt'
r.) 36259totN30 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft, 

:j. s.) 36259l0lN31 he|yrajzi számmaĺje|zett üz|ethe|yiség Ft, .

t.) 36259lolN32he|yrĄzi számmalje|zett raktár Ft.

4.) Vevő 2016. év ...... . napján megfizetett .....,. Ft.ot, azaz,......forintot ajánlati biztosíték címén
átuta|ássa| a Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt., K&H Bank Zrt'-né| vezetett 10403387-
00028859-0000006 számú szám|Ąára, ame|y összeg a véte|árba beszámít, és ame|y összeget
fe|ek az ingat|anokra - a versenyeztetési e|járás során - kia|akult véte|árak arányában fog|a|ónak
tekintenek. Fe|ek a fog|a|ó jogi természetét ismerik.

5') Vevőafennmaradi.....,-Ft, azaz,.. forintte|jesvéte|árhátra|ékotazadásvéte|iszerződés
aláírásáva|egyidejĹ1|eg a JózsefvárosiGazdálkodási KözpontZrt., K&H Bank Zrt.-né| vezetett
10403387.00028865-0000007 számú bankszám|ájára banki átuta|ássa| megfizetett, me|ynek
megtörténtét e|adó je|en okirat a|áirásáva| e|ismeri és nyugtázza.

6') Eladó fe|tét|en és visszavonhatatlan hozzĄáru|ását adja az 1 pontban írt ingat|anokra
vonatkozian vevo 1l1 arányú tu|ajdonjogának bejegyzéshez'

7 ') Yevő az ingatlanok eset|eges hiányosságai címén az Eladóval szemben semminemű igényt nem
támaszthat. Vevő az ingat|anokat megtekintette, az épÜ|et ingat|anokra vonatkozi műszaki
tájékoztatást ismeri, tudja, hogy az épÜ|et te|jes fe|újításban nem részesü|t' így bárme|y
szemrevételezésse| nem ész|e|heto épü|ethiba kijavítása szükségessé vá|hat.

EIadó nem szavato| az ingat|anoknak a tu|ajdoni lapon fe|tÜntetett térmértékéért.

8.) Eladó kijelenti, hogy az ĺngat|anok az 1. pontban fog|a|takon kívÜ| per-, teher- és igénymentesek.

9.) Eladó a véte|ár kiŕizetését kÖvetően és az e|ővásár|ási jog gyakor|ásári| szoli |emondi
nyi|atkozatok megérkezését követő 5 napon be|Ü| kote|es az ingat|anok birtokát Vevőre átruházni.
Vevő ettő| az idópontti| kezdődően viseli azoknak terheit, szedi hasznait és ebben az idopontban
szá|| át a kárveszé|y vĺse|ése is. Felek megá||apodnak abban, hogy a birtokátruházásró|
jegyzőkonyvet vesznek fe|, ame|yben rogzítik a |akóingat|anokban feIszere|t va|amennyi
kozműmérő á||ását, ame|y mérőá||ásig va|amennyirezsi-, és kozmĹikö|tséget azE|adó vise|, míg
ezen időpontto| és méróál|ásoktó| kezdődően a hivatkozott rezsi-, és kozműkö|tségeket Vevő
tartozik vise|ni. Vevő a birtokátruházást követő hónap első napjától fizeti az ingat|an
fenntartási kö|tségeit'

10.) Etadó kije|enti, hogy az ingat|anokkal kapcso|atban közÜzemi díjtartozása nincs. Tekintette| arra,
hogy Eladó erre vonatkozőan igazo|ást Vevőnek nem mutatott be, amennyiben az adásvéte|i
szerződés aláírásának napját mege|óző időszakra vonatkozó tartozást á|lapítanak meg, annak
megfizetésére Eladó köte|ezettséget vá||a|. EIadó kije|enti továbbá, hogy az ingat|anoknak
bér|óje nincs.

11') Fe|ek a Po|gári Torvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés a|apján kizárják mind EIadó, mind Vevő
fe|tŰnő értékarányta|anságon a|apu|ó esetleges megtámadási jogát.

12.) Vevő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ezt EIadónak bemutatott és eredetben
átadott Cégkivonatta| és A|áírás mintáva|/A|áírási címpéldánnya| igazo|ta. Vevő je|en okĺrat
a|áirásáva| kije|enti, hogy a nemzeti vagyonró| szó|ó törvény a|apján átlátható
szervezet/i ngat|anszerzési képessége n incs kor|átozva.

13.) Vevő tulajdonjogának bejegyzését a Budapést Fóváros Kormányhivata|ának Földhivata|áná|
Eladó kére|mezi, ame|ynek kö|tségét Vevő fizeti meg. /ĺ

7ź, r
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14.)

15.)

20.) Fe|ek meghata|mazzák
jogügy|et kapcsán a fö|dhivata|i
képviselje.

.. sz. a|atti) ügyvédet, hogy őket je|en
Ugyvédi törvényben írt te|jes jogkörre|

16.)

17.)

18.)

1e.)

Vevő tudomásu| veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruházási i||etéket ke||fizetnie.

2012' január .ĺ. napjátó| a 17612008. (V|. 30') Korm' Rende|et 1' s (3) b pontja a|apján EIadó
köte|es energetikai tanúsítványt készíteni és azt Vevő részére átadni. Vevő je|en okirat
a|áirásáva| kije|enti, hogy a HET-00335386, HET-00335387, HET-00335390' HET-00335394,
HET-00335395, HET-00335396, HET-00335397, HET-00335398, HET-00335400, HET-
0033540't, HET-00335402, HET-00335403, HET-00335404, HET-00335406, HET-00335407,
HET-00335408, HET-00335409, HET-0033541 1, HET.00335412, HET-00335413, azonosító
szám mal e| |átott energeti kai tanús ítváný átvette.

Vevő a szerződés megkotésével kapcso|atos e|járási ko|tségek címén az1 .670,- FVszemé|y JÜB
e|járási dijat, az 5.500,-,Ft + AFA e|járási díj összeget és a 6.600,- FVingat|an földhivata|i e|járási
ĺ||etéket a szerzódés aláírását mege|őzően megfizetett. Vevő kéri, azerro| szóló szám|át részére
megkÜ|denĺ'

E|járó Ĺigyvéd tájékoáatja Fe|eket' hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|ozésérő| és megakadá|yozásáró| szó|ó 2007. évi cXXXVl. törvény rende|kezései szerint
azonosítási köte|ezettség terhe|i Fe|ek adatai vonatkozásában. Fe|ek kijelentik, hogy adataik a
szerződésben he|yesen kerü|tek rogzítésre az á|ta|uk bemutatott szemé|yi azonosító okmányok
alapján.

Felek je|en szerződés a|áĺrásáva| fe|tét|en és visszavonhatat|an hozzď1áĺu|ásukat adják ahhoz,
hogy e|járó ügyvéd okirataikró| fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a
szerződésse| együtt keze|je'

Fe|ek tudomásu| veszik e|járó Ügyvéd tájékoztatását, ame|y szerint adataikat az információs
önrende|kezésijogró| és az információs szabadságró| szó|ő201,ĺ . évi CX|l. törvény rende|kezései
szerint kizáró|ag je|en szerződéshez kapcsolidi megbízás, i||etve a jogszabá|yokban
meghatározott köte|ezettsége te|jesítése érdekében keze|heti.

Felek kije|entik, hogy je|en jogÜgy|et nem Ütkozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|Őzésérő| és megakadá|yozásáró| szó|ó 2007. évi CXXXV|' torvénybe.

Je|en szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. adásvéte|re vonatkozó, i||etve az ide
vonatkozó jogszabá|yok je|en szerződés aláírásának napján hatályos rende|kezései az
irányadók.

budapesti (...
eljárás során az

Fe|ek a fenti okiratot e|olvasták, megértették, és mint akaratukka| mindenben egyezőt, he|ybenhagyó|ag
a|áírják.

Budapest, 2017. év...... hó....... napján.

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

e|adó nevében e|járó

Józsefvárosi Gazdá|kodásĺ Központ Zrt'

. '..'. igazgatő

A je|en okiratot ... budapesti(.........., székhely: .............) Ügyvéd készítettem és
ellenjegyzem.

Ke|t: Budapest, 201 7. év ....'... hó ...... napján.

vevo

la
Cĺ.ł| ,/
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10. számú me||ék|et

TERVEZET
Adásvételi szerződés fÍiggőben tartássa|

(banki hiteles)

ame|y |étrejött egyrészro| Budapest Főváros Vlll. keriilet Józsefvárosi onkormányzat (székhe|ye:
1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószáma: 15735715-2-42, KSH-száma: 15735715-8411-321-01,
képvise|i: dr. Kocsis Máté po|gármester) képvise|etében e|járó Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.
(1082 Budapest, Baross u. 63.67., adószám: 25292499.2.42, cég1egyzékszám:0,ĺ-10-048457, KsH-
szám:25292499-6832-114-01,képvise|i: .igazgató),mĺnteladó

másrészrő|: (székhe|ye: ''....'.; adószáma:; cégjegyzékszáma: .....; KSH száma: ...'.;
képviseletében eljárnijogosulł:i....... vezető tisztségviselő, szü|etett.... (szti|etési he|ye és ideje:
........;, anyja neve: .......; szemé|yazonosító igazolvány száma: '..'..; lakcíľnet igazo|ó hatósági
igazo|vány száma......; á|andó |akcĺrne: ......; a képviselet módja:)' mint vevő kozött aza|ábbiak
szerint:

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

a.) 36259/0/A/í he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u. í6.
fsz. í. szám a|att ta|á|ható, 35 m2 alapterü|etű, 1 szobás |akás, a kozös tu|ajdonbi| 270110000
tu|ajdoni i||etőségge|.

b.) 36259/0/A/4 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest V!|l. kerület, Tömő u. í6.
tsz.4. szám a|att ta|á|ható, 29 m2 a|apterÜ|etű, 1 szobás |akás, a közös tu|ajd onbô| 224t1\OOO
tu|ajdon i illetŐségge|.

c.) 36259/0/A/5 he|yrajzi számma|jelzett, természetben a Budapest VlIl' kerü|et, Tömő u. í6.
fsz. 5. szám a|att ta|á|ható, 38 m2 a|apterÜ|etű, 1 + fé| szobás |akás, a közos tu|ajdonbó|
293/1 0000 tu|ajdoni i||etoségge|.

d.) 36259/0IN7 he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vl|l. kerĺilet, T<imő u. í6.
Ísz.7. szám a|att talá|ható, 52 m2 a|apterü|etĹi, 2 szobás |akás, a kÖzös tulajdonbó| 402110000
tu|ajdoni i||etőségge|.

e.) 36259/0/A/10 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. keri,ilet, Tömő u. 16.
1. em. 1.szám a|att talá|ható,53 m2 a|apterÜletű ,l + fé| szobás |akás, a kozos tu|ajdonbó|
4041 10000 tu|ajdon i i||etóségge|.

f.) 3625910lN1,| he|yrĄzi számmalje|zett, természetben a Budapest Vlll. kerti|et, Tömő u. 16.
í. em. 2. szám a|att ta|á|ható, 34 m2 a|apterÜ|etű 1 szobás |akás, a kozös tu|ajdonbó|
2621 10000 tu|ajdonĺ i||etoségge|.

g.) 36259/0IN12he|yrĄzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u. í6.
í. em.3. szám a|att ta|á|ható,67 m2 a|apterÜletĹi 2+ fé| szobás lakás, a közos tu|ajdonbó|
5,t 5/1 0000 tulajdoni i||etoségge|.

h.) 36259/0/A/13 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest V!ll. kerület, Tömő u. í6.
í' em. 4. szám a|att ta|á|ható, 32 m2 a|apterü|etű 1 szobás lakás, a kÖzös tu|ajdonbi|
247 l 10000 tulajdon i i||etőségge|.

i.) 3625910IN18 he|yľajzi számma|je|zett, természetben a Budapest V|ll. kerület, Tömő u. 16.
1. em.9. szám a|att ta|á|ható,34 m2 a|apterÜletű 1 szobás lakás, a közÖs tu|ajdonbiĺ
263/1 0000 tuIajdoni i||etőségge|'

j.) 36259/0/A/19 heiyrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vt|I. kerület, Tömő u. í6.
1. em. 10. szám a|att található, 53 m2 alapterÜ|etíj 2 szobás lakás, a közös tu|ajdonbó|
406/1 0000 tu|ajdoni illetőséggel.

k.) 36259/0IN20 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest Vlll. kerü|et, Tömő u. ĺ6.
2. em. 1, szám a|att talá|ható, 53 m2 a|apteru|etű 1 + fél szobás lakás, a kozös tu|ajdonbó|
405/1 0000 tu|a.jdoni i||etőségge|.

|.) 3625910lN23 helyrajzi számmalje|zett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u. 16.
2. em. 4. szám a|att ta|álható, 33 m2 alapterületű, 'ĺ szobás |akás, a közos tu|ajdonbl|
253/1 0000 tu|ajdoni iIletősségge|. //

űz.ĺ ,,r
3o



m.) 36259/0lN24 he|yrĄzi számma|jelzett, természetben a Budapest V|ll. kerület, Tömő u. 16.
2. em. 5. szám a|att talá|hatő, 32 m2 alapterii|etű 1 szobás |akás, a kozos tulajdonbi|
247 l 1 0000 tulajdon i i||etőségge|.

n.) 36259/0lN26 he|yrĄzi számma| jelzett, természetben a Budapest Vlll. kerület, Tömő u. 1 6.
2. em.7. szám a|att ta|álható, 53 m2 a|apterÜ|etú 2 szobás |akás, a kozos tu|ajdonbi|
4.l 0/1 0000 tu|ajdoni ĺ||etőségge|.

o.) 36259/0lN27 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest V!ll. kerti|et, Tömő u. í6.
2. em. 8. szám a|att ta|á|ható, 59 m2 a|apterti|etŰ 2 szobás lakás, a kozös tulajdonbó|
456/1 0000 tu|ajdoni i||etőségge|.

p.) 36259/0tN28he|yrĄziszámma|je|zett, természetben a BudapestV|tl. keriilet, Töňő u. í6.
2. em. 9. szám alatt ta|á|ható, 34 m2 alapterü|etű 1 szobás |akás, a kozös tu|ajdonbó|
263/1 0000 tu|ajdoni i||etoségge|.

q.) 36259/c/A/29 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest \ĺlll. kerü|et, Tömő u. í6.
2. em. 10/b. szám a|att ta|á|hatő, 25 m2 a|apterü|etű 1 szobás lakás, a kozos tu|ajdonbi|
1 91 /1 0000 tu|ajdoni i||etoségge|.

r.} . 36259/0/A/30 helyrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest V|ll. kerület, Tömő u. 16.
2. em. 10la. szám a|att ta|á|hatő,27 m2 a|apterÜ|etĹi 1 szobás |akás,.a közts tu|ajdonbó|
2041 1 0000 tuIajdon i ĺ||etőséggel.

s.) 36259/0/A/31 he|yrajzi számma|je|zett, természetben a Budapest VIl|. keriitet, Tömő u. 16.
szám a|att ta|á|ható, 60 m2 alapterÜ|etű üz|ethe|yiség, a kÖzos tulajdonbó| 464110000 tu|ajdoni
iIletőségge|.

t.) 36259/0/A/32he|yrĄzi számma|jelzett, természetben a Budapest V|Il. kerüIet, Tömő u. í6.
szám alatt ta|á|ható,39 m2 a|apterÜletű raktár, a kozös tu|ajdonbi| 118/10000 tu|ajdoni
i||etőségge|'

A nemzeti vagyonró| szó|ó2011. évi CXCV|. Törvény 14. s (2) bekezdése a|apján a Magyar
A||amnak - mĺnden más jogosu|tat mege|őzo _, az 1991' évi XXX|||. tv. 39. $ (2) bekezdése
a|apján pedig a Budapest Fóvárosi Önkormányzatnak e|idegenítés esetén e|ővásár|ásijoga van.

A coRVlN Ingat|anfej|esztési, Építő és Városrehabi|itációs Zártkör(jen Műkodő Részvénytársaságnak
(székhe|y: 1082 Budapest, Futó u.47-53,, adószám: 13033268-2.42)azadásvéteItárgyát képező
ingat|anokra szerződésen a|apu|i e|ővásár|ási joga van.

Jogosu|tak e|ővásár|ásijogukka|, postai kÜ|demény esetén a ktj|demény fe|adásának igazo|t napjáti|
számított 35 napon be|Ü| é|hetnek. Amennyiben az e|ővásárlás jogosultja é|jogáva|, az adásvételi
szerzódés kozte és EIadó kozött jön |étre. Ez esetben a ........ á|ta| befizetett .......',-Ft, azaz

forint osszeget Eladó az e|ővásár|ási jogra vonatkozó nyi|atkozat kézhezvéte|étő|
számított 15 munkanapon be|Ül a ........... á|tal vezetett .. számú szám|ára visszautalja.
Vevő tudomásu| veszi, hogy a befizetett osszeg után Eladó kamatot, vagy bárme|y jogcímen
e|számo|andó koltséget, kártérítést nem fizet.

2.) Az adásvéte| tárgyát képezo beköltozhető ingat|anokat E|adó, az 1993. évi DüV|||. tv. és a
Budapest Józsefvárosi onkormányzat 3212013. (V|l. 15.)' a 6612012. (X|l. 13.) rende|etében,
va|amint a Képvise|ő{estÜlet 136ĺ2016. (V|.02.) számú ha|ározatban fogla|tak, i||etve a
Képvise|ő{estu|et .../20í6' (......) szám(l határozata a|apján 2016. és 2016.
...............kozott |efo|ytatott nyi|vános pá|yázat, és a Képvise|ő{estÜIet '.''' ĺ2016. (''.'.) számÚ
határ ozatába n m e gál I a p ított nyertes részére érté kes íti.

3.) E|adó ezenne| e|adja, Vevő pedig megveszi Eladótó| összes tartozékaival, megtekintett
á|lapotban véte| jogcím én az 1.) pontban körĹl|írt va|amennyi ingat|an 1l1 arányu tu|ajdonjogát az
a|ábbi fe|téte|ekke|'

Az 1. pontban körü|írt ingatlanok vételára: ..... Ft' me|y az 1. pontban írt ingat|anok közÖtt
aza|ábbiak szerint osz|ik meg:

a.) 36259l0lN1 he|yrĄzi számma|je|zett |akás Ft,

b.) 3625910|N4 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft, 
,'

c.) 3625910lN5 he|yrĄzi számmalje|zett |akás Ft,

d.) 3625910lN7 he|yrĄzi számma|je|zett lakás Ft,

e.) 36259ĺ0lN10he|yrajzĺszámma|je|zett|akás Ft, /f(ĺĺr,/

ąt\-/ I
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4.)

5.)

10.)

11.)

6.)

7.)

8.)

e.)

f.) 3625910ĺN11 he|yrĄzi számma|je|zett |akás Ft'

g.) 36259lolV12he|yrĄzi számma|je|zett lakás Ft'

h.) 36259ĺ0lN13helyrajziszámma|je|zett|akás Ft'

i.) 3625910lN18helyrajziszámma|jelzett|akás Ft'

j.) 3625910lN19 he|yrajzi számma|je|zett |akás Ft'

k.) 36259l0lN20 he|yrajzi számmalje|zett |akás Ft,

|.) 36259loĺN23he|yrajziszámma|je|zett|akás Ft'

m.) 36259/0lN24 he|yrajzi számmal je|zett lakás Ft'

n.) 3625gĺotN26he|yrajziszámma|je|zett|akás Ft,

o.) 36259ĺ0lN27 he|yrajzi számma|je|zett |akás l. . Ft'

p.) 36259ĺ0lN28he|yrajziszámma|je|zett|akás Ft'

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

r.) 36259|0lN30helyrajziszámma|jelzett|akás Ft'

s.) 3625910lN31 he|yrajziszámma|je|zettĹiz|ethelyiség Ft,

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

Vevő2016.év...'.'.napjánmegfizetett.....,.Ft.ot, azaz.......forintotajánlatibiztosĺtékcímén
átutalással a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., K&H Bank Zrt.-né| vezetett ,ĺ0403387.

00028859-0000006 számú szám|Ąára, ame|y összeg a 3. pontban írt véte|árba beszámít, és
amely osszeget fe|ek - a Versenyeztetési e|járás során az ingatlanokra kialaku|t vételáraknak
megfe|elő arányban - fogla|ónak tekintenek. Fe|ek a fog|a|ó jogi természetét ismerĺk.

Vevő a fennmaradó .....,. Ft, azaz ............ forint vételárhátra|ékot az adásvéte|i szerződés
a|áírásának napjátó| számított 90 munkanapon be|ü|, ..... Bank á|ta|fo|yósított hite|bő|fizeti
meg, - amennyiben Eladó erre vonatkozóan másként nem nyĺ|atkozik -, a Józsefvárosi
Gazdá|kodási Központ zrt., K&H Bank Zrt.-né| vezetett 'ĺ0403387.00028865-0000007 számú
bankszámlájára banki átuta|ással.

Fe|ek kozosen kérik a Földhivata|t, hogy a Vevő tu|ajdonjog bejegyzését tartsa függőben a
tu|ajdonjog bejegyzés iránti kére|em benyújtásáig, de |egfeljebb ......... ..... napjáig

Eladó az adásvéte|i szerződés megkotéséve| egyidejű|eg az ingat|anra vonatkozóan a|áírja és
e||enjegyző iigyvédné| (....) Ügyvédi |etétbe he|yezi a tulajdonjog bejegyzésére vonatkozó
nyi|atkozatát, ame|yben fe|tét|en és visszavonhatat|an be|eegyezését adja saját tulajdonjoga
törléséhez és Vevő 1l1 arányÚ (egész) tulajdonjogának véte|jogcímen történő bejegyzéséhez.

Letéteményes ügyvéd a 3. pontban írt véte|ár hiányta|an megfizetéséró| szi|ó igazo|ás
bemutatását kovető 8 napon be|ü|jogosu|t és kote|es a bejegyzési engedé|yt a Budapest Főváros
Kormányhivata| X|. kertj|eti Hivata|ához benyújtani.

Amennyiben a Vételár kifizetésére va|amennyi ingat|anra vonatkozian legkésőbb ...... napjáig
bármi|yen okná| fogva nern kerÜ| sor, illetve annak megtorténtét a fe|ek bárme|yike a fenti
időpontig nem igazo|ja hite|t érdem|ően |etétkeze|ő Ĺlgyvéd e|őtt továbbá, ha a je|en szeződés a
fenti időpontĺg bármi|yen okbó| meghĺúsu|, és errő| a |etétkeze|o Ügyvéd hite|t érdem|ően tudomást
szerez, akkor a |etétbe he|yezett bejegyzési engedé|yt |etétkeze|o Ĺlgyvéd köte|es ha|adéktalanuI
megsemmisíteni.

Felek a jelen szerződés aĺáírásáva|, |etéteményes ügyvéd pedig a szerzódés e||enjegyzésével a
7-9. pontban rögzített |etéti szabá|yokat elfogadja'

Vevő az ingat|anok eset|eges hiányosságai címén azE|adőva| szemben semminemű igényt nem
támaszthat. Yevő az ingat|ant megtekintette, az ingat|anokra vonatkozi műszaki tájékoztatást
ismeri, tudja, hogy az épÜ|et te|jes fe|újításban nem részesü|t, így bárme|y szemrevéte|ezésse|
nem ész|e|hető épĹl|ethiba kijavítása szükségessé vá|hat.

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

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

Eladó a véte|ár te|jes megfizetését követó 5 napon be|ü| kÖte|es az ingat|anok birtokát vevőre
átruházni. Vevő ettő| az időponttól kezdődően vise|i azoknak terheit, szedi hasznait és ebben az
időpontban szá|| át a kárveszé|y vise|ése is. Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy a
birtokátruházásĺi| jegyzikonyvet vesznek fe|, amelyben rogzítik a |akiingat|anokban felszere|t

12.)

13.)

7/u,;ĺ
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Valamennyi közműmérő á||ását, ame|y mérőá||ásig va|amennyi rezsi-, és kozműkö|tséget az
Eladó vise|i, míg ezen idoponttó| és mérőállásoktó| kezdődóen a hivatkozott rezsi-, és
közmŰkö|tségeket Vevő tańozik vise|ni. Vevő a birtok átruházást követó hónap e|ső napjátl| fizeti
az ingatlan fenntartási kö|tségeit'

14.) Eladó kije|enti, hogy az ingat|anokkalkapcso|atban kozĹlzemidíjtartozása nincs. Tekintette| arra,
hogy Eladó erre vonatkozőan igazo|ást Vevőnek nem mutatott be, amennyiben az adásvéte|i
szerzodés a|áírásának napját mege|őzó idoszakra vonatkozó tartozást á||apítanak meg, annak
megfizetésére Eladó köte|ezettséget vá||a|' Eladó kije|enti továbbá, hogy az ingatlanoknak
bér|ője nincs.

.15.) 'Felek a Po|gári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés a|apján kizárják mind E!adó, mind Vevő
fe|tűnő értékaránytaIanságon alapuló eset|eges megtámadási jogát.

16.) Vevő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ezt Elädónak.bemutatott és eredetben
átadott Cégkivonattal és A|áírás mintáva|/A|áírási címpéldánnya| igazo|ta. Vevő je|en okirat
a|áírásáva| kije|enti, hogy a nemzeti vagyonró| szó|ó torvény a|apján át|átható
szervezeVingat|anszerzési képességc nincs kor|átozva.

17') Vevő tuiajdonjogának bejegyzését a Budapest Főváros Kormányľiivata|ának Foldhivataláná|
E|adó kéreĺmezi, amelynek kö|tségét Vevő fizeti meg.

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

19.) 15.) 2012' január í. napjátó| a17612008. (V|.30.) Korm. Rende|et.ĺ. s (3) b.pontja a|apján
Eladó köteles energetikai tanúsítváný készíteni és azt Vevő részére átadni. Vevő je|en okirat
aláírásáva| kije|enti, hogy a HET-00335386' HET-00335387, HET-00335390' HET-00335394,
HET-00335395, HET-00335396, HET.00335397, HET-00335398, HET-00335400, HET-
00335401, HET-00335402, HET-00335403, HET-00335404, HET-00335406, HET-00335407,
HET-00335408' HET-00335409' HET-00335411, HET-00335412, HET-00335413, azonosító
szám ma| e| |átott energetikai ta nús ítványt átvette.

20.) Vevő a szerződés megkotéséve| kapcso|atos e|járási kö|tségek címén az 1.67O,. Ft/szemé|y JÜB
e|járási díjat, azs.5oo,- Ft + ÁFA e|járási d.lj összeget és a 6.600,- Ft/ingat|an fö|dhivata|i eljárási
i||etéket a szerződés a|áírását mege|őzően megfizetett. Vevő kéri, az erro| szi|ó szám|át részére
megkĺ.i|deni'

21') Eljáró ügyvéd tájékoztatja Fe|eket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzéséró| és megakadá|yozásáról szó|ó 2007. évi CXXXV|' torvény rende|kezései szeľint
azonosítási köte|ezettség terhelĺ Felek adatai vonatkozásában. Fe|ek kije|entik, hogy adataik a
szerzódésben he|yesen keru|tek rogzítésre az á|taluk bemutatott szemé|yi azonosító okmányok
alapján.

Fe|ek je|en szerződés a|áírásáva| fe|tétlen és visszavonhatatlan hozzĄáru|ásukat adják ahhoz,
hogy e|járó Ügyvéd okirataikró| fénymáso|atot készítsen, és azokban rögzített adataikat a
szerződésseI egyÜtt kezelje.

22') Felek tudomásu| veszik eljáró Ügyvéd tájékoztatását, amely szerint adataikat az információs
önrende|kezésijogról és az információs szabadságró| szo|ó 2011 . évi CX||. törvény rende|kezéseĺ
szerĺnt kizári|ag je|en szerződéshez kapcso|ódó megbízás, i|letve a jogszabá|yokban
meghatározott kötelezettsége te|jesítése érdekében keze|heti.

Felek kije|entik, hogy je|en jogügy|et nem Ĺltközik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
mege|őzésérő| és megakadá|yozásáró| szi|ó 2007. évi OXXXV|' torvénybe.

23.) Jelen szeľződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. adásvéte|re vonatkozó, i||etve azide
vonatkozó jogszabá|yok jelen szerzódés a|áírásának napján hatá|yos rende|kezései az
irányadók.

24.) Fe|ek meghata|mazzák budapesti (... . ..'.. SZ. a|atti) Ĺigyvédet, hogy őket je|en
jogÜgy|et kapcsán a foĺdhivata|i e|járás során az Ügyvédi törvényben írt teljes jogkorre|
képvise|je.

Fe|ek a fenti okiratot e|o|vasták, megértették, és mint akaratukka| mindenben egyezot, he|ybenhagyólag
a|áírják'

Budapest, 2017. év ... ... hó .. ' '.. . napján.

,l
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Budapest Józsefvárosi onkormányzat

e|adó nevében eljáró

Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.

. igazgató

VEVO

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

Ke|t: Budapest, 2017. év ......'. hi ...... napján. 
i

okiratkészító Ügyvéd
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1 1. számÚ me||ék|et

osszefogta!ó a benyújtandó ajánlat formai és tarta|ml követelményeirő!, tájékoztatás
az át|átható szervezet foga|máról

Az aján|atot a társaság képvise|ője minden o|da|on kézjegyéve| kote|es e|látni.

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

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

Ac. Ąán|atot két pé|dányban, kÜ|ön |ezá,rt borítékban ke|| benyrijtani, az egyik példányon
fe|tÜntetve az,,Eredeti pé|dány'', a másikon a ,,Másolati példány,' szöveget.

A borítékon a kovetkező szoveget ke|| és |ehet fe|tĹjntetni: ,,Buc|apest Vl||., Tömő u. 16. szám
' a|atti lakások és nem |akás cé|jára szo|gá|ó he|yiségek elidegenítése''

:,Az Ąán|atot sértet|en borítékban ke|| benyújtani, sérü|t, fe|nyitott borítékot a Bonyo|íto nem
vesz át.

Aho| az nincs je|ezve, hogy máso|at is e|egendő, az eredeti igazo|ást ke|| csato|ni az
Ąán|athoz.
AzĄán|ati biztosíték befizetéséné| a koz|emény rovatba a következőt kel| beírni: ajánlati
biztosíték

Az ď1án|at tarta|mát a következő sorrendben ke|| osszefűzni:

1' Jelentkezési |ap

2. Eredeti, 30 napná| nem régebbi cégkivonat

3. Eredeti a|áírási címpéldány vagy annak hite|es máso|ata

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

5. Pá|yázati dokumentáció megvásárĺásáró| szó|ó bevéte|i pénztárbizony|at máso|ata

6' Aján|ati biztosíték befizetésérő| szó|ó igazo|ás másolata

7. Nyi|atkozatvégelszámo|ásró|, csődeljárásról, fe|számo|ásról

8. Nyi|atkozat a pá|yázati fe|téte|ek e|fogadásárő|, szerződéskotésről, ingat|anszezési
képességrő|, ajánlati kötottségrő|

9. Nyi|atkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásrő|; Kiíróval szemben fenná||ó
tartozásról

10. NAVigazo|ása köztartozásoktró|

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

12. Bérbeadóva| szemben fenná||ó tartozás igazolása (beszerezhető: Józsefvárosi
Gazdá|kodási Központ zrt. 1083 Budapest, Losonci u' 2., és Budapest Józsefvárosi
onkormányzat Polgármesteri Hivata|a PénzÜgyi Ügyosztá|y 1082 Budapest, Baross u.
63-67. ll. em.)

13. Nyi|atkozatpénztigyia|ka|masságri|

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

15' Nyilatkozat át|átható szervezetrő|

16. Az adásvéte|i szerződésse| kapcsolatos észrevéte|ek, módosításijavaslatok

Áĺatnato szervezet:

A2011. évi CXCV|. tv. 3. $ rendelkezései a|apján át|átható szervezet:
!':
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ĺ/



1. átláthatő szervezet:

a) az á||am, a kö|tségvetési szerv, a köztestü|et, a he|yi önkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzat, a társu|ás, az egyházi jogi szemé|y, az o|yan gazdá|kodó szervezet,
amelyben az á||am Vagy a he|yi önkormányzat kü|ön-kü|on vagy egyĹitt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a kü|fö|di á||am, a ku|fö|di
he|yhatóság, a külfo|di ál|ami vagy he|yhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségrő|
szó|ó megá||apodásban részes á||am szabályozott piacára bevezetett nyi|vánosan működő
részvénýársaság,

b) az' oĺyan be|fö|di vagy kü|foldi jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező
gazdá|kodó szervezet, ame|y megfe|e| a kovetkező feltéte|eknek:

ba)tu|ajdonosi szerkez€te, a.pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásä mege|őzésérő|
és megakadá|yozásáró| szó|ó törvény. szerĺnt meghatározott tény|eges tu|ajdonosa
megismerhető,

bb) az. Európai Unió tagá||amában, az Európai Gazdasági ... Térségről szó|ó
megá||apodásban részes á||amban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet tagál|amában Vagy o|yan ál|amban rendelkezik adói||etőségge|, ame|lye|
Magyarországnak a kettős adóztatás e|kerÜ|ésérő| szóló egyezménye Van,

bc) nem minősÜ| a társasági adóró| és az oszta|ékadóró| szó|ó torvény szerĺnt
meg határozott eĺ|enőzott kü|fö|di társaság nak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvet|enÜ| vagy közvetetten tobb mint Z5o/o-os
tu|ajdonna|, befo|yássa| vagy szavazati jogga| bíró jogi szemé|y, jogi szemé|yiségge|
nem rende|kezo gazdá|kodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) a|pont szerinti
feItételek fenná|lnak;

c) az a civi| szervezet és a vízitársulat, amely megfe|e| a kovetkező fe|téte|eknek:

ca) vezető tĺsztségvise|ői megismerhetők,

cb) a civi| szervezet és a vízitársu|at, va|amint ezek vezető tisztségvise|ői nem átlátható
szervezetbe n ne m rende| kezn ek Zżo/o-ot meg ha |adó részesedésse|,

cc) székhe|ye az Európai Unió tagál|amában, az Európai Gazdasági Térségrő| szó|ó
megállapodásban részes á||amban, a Gazdasági EgyÜttműkodési és Fej|esztési
Szervezet tagál|amában Vagy olyan ál|amban van, ame||ye| Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerÜlésérő| szóló egyezménye Van;

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

a) jogosu|t e jogi szemé|y vezető tisztségvise|ői vagy fe|ügye|őbizottsága tagjai tobbségének
megvá|asztására és visszah ívására, vagy

b) a jogi személy más tagjaiva| vagy részvényeseivel kötött megá|lapodás a|apján egyedü|
rende|kezĺk a szavazatok több mint otven száza|ékáva|:

3. s (2) 
^z 

(1) bekezdés 1. pont b) és c) a|pontjában fog|a|t fe|téte|eknek való megfe|e|ésről a
szerzodő féĺnek cégszerűen a|áírt módon nyi|atkoznia ke|l. A va|ót|an tartalmú nyilatkozat
alapján kötött szeződés semmis'

a',
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