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Képvise|ő.testiilete számá.ľa

Ti sztelt Képviselő-testi'ilet !

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzat (a továbbiakban: tnkormányzat)
tulajdonában ált a Budapest VIII. kerület, Víg u. 39 . szátm a|atti,3491'9 hľsz.-ti, 555 m2 alapterületĹĺ,

a Csarnok negyedben talráůhatő telekingatlan.

Az ingatlan aVáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 975/f0I4. (DĹ05.) száműhatátozataalapján
a VOPI-H, Építő és Ingatlanfoľg a|mazóKft. tészére keľült bérbeadásra , építkezési felvonulási teľület
cé|jára. A bérleti szeľződést Bérlő20|5. decembeľ 3I.napjátrafelmondta, jelenleg az ingatlan nincs
hasznosítva. Az ingatlan foľgalmi éľtéke a 2016. ápľilis 6-án e|készített éttékbecslés a|apján
88.050'000,= Ft (158.64O.-Ft!mz), melyet a független ingatlanforgalmi szakéľtő2016. ápľilis 25-én
Io2.IfO.oO0,- Ft összegľe (184.000,- Ft/m2) módosított.

Az ingatlan-nyilvántartás szerint a telek kÍvett beépítetlen teľiilet meglevezésű, építési <ivezeti

besoľolása: Ll-vm-1.
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Előterj esztő : dr. Pęsti Iv ett igazgatós ág el n öke

A képviselő-testületi ülés időpontja: 20L 6. szeptember 08. . sz. napiľend

Táľry: Javaslat a Budapest VIII. kerůilet, Víg u. 39. szám alattĺ telek pályázat űtján tłirténő
elidegenítésére

A napirendet nyílt ülésen kell t^rárgyalni, a döntés elfogadásához egyszeru szavazattöbbség szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügľi Bizottság véleményezi E
Embeľĺ Eľőforľás Bizottság vé|eményezi tr

HatáÍozati iav as|at a bizottsáe száLmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Emberi Erófoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|óterięsztés megtárgy a|ását.
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Tekintettel az e|műJrt időszak ingatlanpiaci vőltozásaiľa, indokolt a telek további hasznosításának
átgondolása és a telek értékesítése. A telekvásárlások fellendĺ'ilését és az új építésű ingatlanok
nagyszámű létesítését eľedményezi a CSOK bevezetése és azűj építésii lakások ÁFA csökkentése,
amely kedvezmények ezen az ingatlanon esetlegesen felépítésre kerülő |akóházak lakásaira is
igénybe vehetők lermének. A telek értékesítése esetén a nyeľtes pályázónakvállalnia kell, hogy az
ingatlant a hatályos építésügyi jogszabályok rendelkezéseinek megtaľtásával beépíti, arrrellyel a
kerület tisszképe is javulni fog.

A pőůyázatot az a|ábbi feltételekkel javasolt meghiĺdetni:

Apálilyánatcélja: a Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szátm a|atti, 34919 hľsz.-ú telek
elidegenítése.

A minĺmálĺs vételáľ összege: IOŁ.I2O.OO},- Ft + ÁFA
Apáĺilyázat bíľálati szempontja: a legmagasabb vételár.

Az érvénye s pá|y ánatra vonatkozó kikötés: a pály ázónalďvevőnek vállalnia kell, hogy
- a telekingatlan birtokbaadásától számított2 évenbeliil jogeľős építési engedélyt szetez,
- a jogerős építési engedély megszerzésétő| számított f éven belül jogeľős használatbavételi

engedélyt szeÍez,
- a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér

cisszege 15.000.000'- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszeľzésének 60 napot
meghaladó késedelme esetén a kötbér ĺisszege 7.500.000,- Ft, amely k<itelezettségek
gaľanciaszerzłódés megkötésével biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak ó0 napnál
kevesebb késedelem esetén időaľányosan érvényesíthetők.
Az e|ozőeken túl felmeľülő, báľmely egyéb késedelem esetén vevő áital fizetendő napi kötbér
mértéke 30.000,- Ft.

Javasoljuk továbbá, hogy a hirdetmény a Versenyeztetési szabályzatban foglaltak szerint keľĹilj<in
megjelentetésre, azzal, hogy a felhívás nyomtatott sajtóban, fizetős hiľdetésként nem kerül
megjelentetésre, de kozzététe|te kerül az ingatlan.com hirdetési portálon.

II. A beteľjesztés indoka

A telekingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalfua a Képviselő-testület jogosult,
tekintettel arra, hogy azingat|anértéke meghaladja a 100 millió Fĺot.
trI. A döntés cé|ja' pénzügyi hatása

A telek értékesítése azon önkormőtnyzati célt és elváľást hivatott teljesíteni, hogy a kerületben
taláIható tires telkek beépítésre keľüljenek, ezáltal' Józsefváľos aľculata, optikai megítélése tovább
javuljon. Amennyiben az ingatlan étékesítése megtörténik, azzal az onkormányzatbevételľe tesz
szert. Az éľtékesítés az tnkormányzat 2016. ésĺvagy fOI7. évi költségvetését kedvezően
befolyásolja.

IY. Jogszabályĺ kłiľnyezet

A Budapest Józsefviárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról sző|ó 66/2012. (KI. 13.) önkoľmányzati rendelet 16. $ a) pontja alapján a 100 mitlió
Ft feletti forgalmi értékíi vagyon hasznosításával kapcsolatos döntés a Képviselő-testület
hatáskcjľébe tartozik.

A versenyeztetési eljárás lebonyolításának ľészletes szabáiyaira Képviselő-testület 13612016. (vI.
02) számú,, az onkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosításĺáľa, tulajdonjogĺínak
áttnlháző,sára vonatkozó versenyeztetés szabőlyairől szóló határozat (a továbbiakban:
Versenyeztetési Szabály zat) az ir ány adó.

A Versenyeztetési Szabőlyzat 11. pontja énelmében a nyilvános versenyeztetési eljáľás kiÍrását
kozzé kell tenni:
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a) a Polgáľmesteri Hivatal hiľdetőtábláján'

b) a Bonyolító ügyfélfogadásľa szolgáló helyiségeiben,

c) alózsefváros címiĺ lapban,

d) az onkormányzatés a Bonyolító internetes honlapján,

e) az onkoľmányzatés a Bonyolító rendelkezéséte álJlő egyéb internetes hiľdetési poľtáljain,

Đ az a) _e) pontban foglaltaktól trilmenően a KiÍľó döntése szeľinti más helyen illetve módon.

Ahatározat 12. ponda szerint, apál|yázat|felhívásľól szóló hiľdetményeket legalább 15 napra ki
kell ftiggeszteni.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy az ingatlan elidegenítésével kapcsolatos
pályázatkiírásźra, és apályázat feltételeire vonatkozó döntését meghozni szíveskedjen.

H.ł'rÁnoza,Tl JAvASLÁ'T

A Képviselő-testület rigy dönt, hogy

I.) hozzájáml a Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szátm a|atti,34919 hrsz.-ú, 555 m2 alapterületrĺ
telek nyilvános, egyfordu|ós pá'|y őzat útján töľténő értékesítéséhez.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Kcizpont Zĺt.vagyongazdálkodásiigazgatója
Hatáńdő: 20|6. szeptembeľ 08'

2.) elfogadjaahatátozatmellékletét képezo, a Budapest V[II. kerület, Víg u. 39. szám a|atti'34919
hľsz.-ú, 555 m2 alapterületű telek értékesítésére vonatkozó pá|yázati felhívást az a|áhbi
feltételekkel

a.) a minimális vételár: 1o2.120.000,- Ft + ÁFA,

b .) a p őly ázat bír álati szemp ontj a : a |e gmagasabb me gaj ánlott véte liáľ,

c.) apályázónalďvevőnek vállalnia kell, hogy
ca.) a telekingatlan biľtokbaadásáttől szátmított 2 éven belül jogeľős építési engedélyt

szetez,
cb.) a jogeľős építési engedély megszerzésétő|' számított f éven belül jogeľős

használatb avétel i engedé|y t szer ez,
cc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

kcitbéľ összege 15.000.000,- Ft; a jogeľős használatbavételi engedély megszerzésének
60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000'- Ft, amely
kötelezettségek gaľanciaszerződés megkötésével biztosítandók. A
garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan
éľvényesíthetok. Az előzőeken túl felmerülő báľmely egyéb késedelem esetén vevő
őltalfizeteĺdő napi kötbéľ méľtéke 30.000'- Ft.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Kcizpont 7rt. vagyongazdálkodátsi igazgatója
Hatáľidő: fo16. szeptember 08.

3.) a pál|yőzati felhívást a Képviselő-testület 13612016. (vI. 02.) számű hatálrozatáhan foglaltak
szerint teszikozzé.

Felelős: Józsefviáľosi Gazdálkodási Ktĺzpont 7ĺt. vagyongazdá'|kodátsi igazgatőja
Hatáľidő: 2016. szeptember 08.

4.) felkéri alőzsefvárosi Gazdálkodási Központ7ĺI.-t, a Veľsenyeztetési eljáľás lebonyolítására, és
a pá'|yáłzat eľedményére vonatkozó javaslatát teľjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyás
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céljából. Amennyiben apályázateredménytelenül ziáľul, felhatalmazza aYźĺrosgazdálkodási és
PénzügyiBizottságotapál|yázatot|ezáróeredménymegá||apítására.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ7-ĺt. vagyongazdálkodáłsi igazgatőja
Hatáńdő: 2016. november 30.

A döntés végrehajtásáltvégzó szervezetiegység: Józsefvárosi Gazdá|koĺlási Központ Zrt.

Budapest, 201 6. augusztus f9. '' ^ 
ľ|

Aľ"Affiffi
dr. Pesti Ivett -

igazgatőság elnĺike

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízálsából:
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đr.Mészáĺ Erika l
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?.ü1$ lj.t,J 3 

.t'

Melléklet:

- Víg u.39. szám alatti telek pá|yázati felhívása
. Ingatlanforgalmiétékbecslés
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ýlľtékbecslés feliilvizsgálat

Készült: Budapest VIII. Víg u' 39. HRSZ: 349|9

szám a|attiepite,ň"l.k értékbecslés felĹilvizsgálatával, forgalmi érték módosítással

kaPcsolatban

forg. érték: 88.050.000 Ft .
158.640 Ft/m"

ľoľg. érték: 102.120.000 Ft 
'184.000 Ft/m"

A felülvizs gźialta|,foľgalmi érték módosítással kapcsolatban az a|ábbiakatrogzitem:

1, Äz éľtékbecslés felü1vizs gá1atát elvégezve megállapítható' hogy az értékbecslésben

rcgzitettingatlannaĺľup.'olutJ' muszaki aäatok, ossżehasonlító árak megfeleloek, azonban a

20|6' évben végbement jelentos injatlanpiaci áremelkedést és a befektetoi igények

megv á|tozását azŻpités i te ltekke l kapc so l atb an nem v ette fi gy e l em be.

A Tulajdoni Lapon ,og,ĺ,"utelek teľülete: 555 m2

AZ éľtékbecslés 6. otdälan lévő számításnál aza1źbbimódosítást javaslom elvégezni:

-azértékbecsloá|ta|rogzítettcjsszehasonlítóáľakmegfelelőek,azonbanazokösszegéta
piacképesség figyelembevételével + 20 % értéknöveĺő tényezovel javaslom megemelni

ennek megťelelően a módosĺtofľa;lagos forgalmi érték: 1s4.000 Ft/m2

- figyelembe véve az ovezetęt, a telek értékbecslésben rögzítętt múszaki és beépíthetoségi

lehetőségei t, az osszehasonlító arik at|aga az a|ka|mazott értékmódosító tényezokkel jól

tükĺözi áz értéke|t ingatlan piaci helyzetét'

A fenti indokok Íigyelembe vételével az éľtékbecslésben rögzített, módosított

102.120.000 Ft for:gJńĺ c.tct ľeális, az éľtékesítés soľán ezt az értéket javaslom

Íigyelembe venni.

Értékb ec s l o : B áľfai L źĺszló i n gatl anfor galmi szakértő

Éľtékbecslés dátuma.. 2016.04.06.

Feliilvizsgálati jóváhagyás dátuma: 20L6.04.25

Buđapest 2016-04.25

Go'
ngatlanforgalmi Szakéľtő

ozASL
Igazságugyí
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Avant.|mmo Mérnokiés lgazságügyĺSzakértői Kft. T: 06-30/ 908-1995.1031 Budapest, Városfalkoz 5. e-mai|: avantĺmmo@t-email.hu
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|NGATLAN FoRGALM l szAKvÉlenĺÉľy
a Budapest Vlll. Víg u. 39. 34919 hrsz

a|attitelekrő|

Budapest, 2016. április 06.





Avant.lmmo @ Mérnöki és |gazságÜgyi Szakértői Kfr. 2

ÉnľÉxe lÉsl e lzoľ*|yĺĺvÁľĺv

A kívüljegyzett te|ek nettó forgalmi értékét a fordul.ónapon, az a|ábbĺak szerint á||apítottuk
meg:

ovezeti besorolás: csarnok negyed
Epítésiövezet Lí.V||l.1
Te|ek mérete m2 555

Fajlagos forgalmi érték nettó Ftlmz 7st€o
Forga|miérték kerekítve, nettó Ft Jla 000
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Avant.lmmo @ Méĺnöki és |gazságÜgyi Szakértői Kft.

1. E|őzmények

A Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ 7Ít. megbízási keretszerződése a|apján az
Avant.|mmo Mémoki és lgazságÜgyi Szakéľtői Kft. e|készítette a kívu|jegyzett ingat|an for-
ga|mi értékbecs|ését.

2. AIape|vek, fe|téte|ek

- A megbízók álta| rendelkezésre bocsátott adatok valódiságát és teljességét nem vitattuk'
- Az átadott adatok ľogzÍtésén tú|jogi természetű vizsgá|at nem tortént.
- A vizsgá|at során az ingatlant szemrevételezéssel minősítetttik, más je||egű, invazív, stati.
kaĺ diagnosztikaĺ vizsgá|at nem töľtént.
- Potenciálisan veszé|yes körulmények, anyagok előfordulását nem rogzítettük, ezekért, i|let.
ve a fe|fedezésukhöz szukséges szakéľteleméľt nem viselünk fele|ősséget'
- A foľga|mi érték meghatározásáná| az ingat|an egészben történő értékesÍtését tételeztük
fel. Az ingat|ant tehermentes, bińokba vehető á||apotban értéke|ttjk.
- A szakvé|emény kizári|ag az 1. pontban leĺrt cé|ra készĺi|t, bárme|y egyéb célra történő
feIhaszná|ása nem engedélyezett.
- A szakvé|eményben szereplő érték mindĺg egy adott időpontra -a fordulónapra- vonatkozik,
mert az érték nagysága fo|yamatosan vá|tozik. A befektetők és tulajdonosok az adott va.
gyontárgyat, a gazdasági, po|itikai, jogi komyezetvá|tozását és az ezekkel osszefÚggő koc-
kázatot minden időpontban, újabb informáciik birtokában másként Íté|ik meg'
- Minden adat és tény, ami a szakvé|eményben szerepel, legjobb tudomásunk szerint he|ytá|-
|i és pontos. Fe|kutatásuk során az elvárható gondossággal jártunk e|, de nem vá|la|unk
Íele|ősséget olyan adat, vé|emény vagy becslés pontosságáért, amit mások adtak át ré.
szunkre.
- A szakvé|emény kizárolag a megbízó részére készÜ|t, i||etékte|enek semmi|yen formában
nem használhatják fe|. Nem hozhatók nyi|vánosságra sem a dokumentum részei, sem egé-
sze a készítő e|őzetes írásbelijóváhagyása né|ktj|. A szakvé|emény a Ptk. 86.s (1-4) bekez-
dése a|apján torvénnyel védett szel|emi a|kotás.

3. Tanúsítvány

A szakvé|emény készĺtője tanúsítja, hogy az álta|a tett megállapítások igazak, és helytá||óak,
a megbízott függet|en, és díjazása nem fÜgg a megá|lapított értéKő|. A véleményben fog|alt
e| emzéseket, véle ménya| kotásokat a korlátozó fe|téte|ek határo|ják be.

4. Ar, ingatlan leírása

4.1. p.z, ingatlan kĺĺmyezete

Az ingat|an természetben a kívü|jegyzett címen, belteruleten talá|ható. Az úttest és a járda az
ingatlan e|őtt szi|árd aszfa|t burko|atú' Az utcában vízvezeték, csatorna, elektromos és gáz-
vezeték van. Csapadékvíz.e|vezetésre egyesített víze|vezető rendszer szolgá|.
A tömegköz|ekedési eszközök megá|lója 5 percen be|u| elérhető. Személygépkocsival par.
ko|ni az ingat|an teru|etén és előtte, azutcán lehet'
E|elmiszer a|apellátást szolgáló bevásárlási |ehetőség gyalogosan, 5 percen beltjl, közintéz-
mények, szo|gá|tatások, piac, bevásár|óközpont tömegkozlekedési járművekke| 5 percen
be|til e|érhető. A komyezeti terhe|és és a |evegőszennyeződés közepes, a közbiztonsági
helyzet a rendőrség koze|sége miatt a komyék át|agáná|jobb.

Budapest, V|||. Víg u. 39. 34919 hrsz





Avant. |mmo' Mémöki és lgazságiigyi Szakéľtői Kfi . 4

4.2. Ate|ek |eírása

Megnevezés Kivett beépÍtet|en teni|et
Tulajdonos Bp. Vll|. ker. onkormányzat1t1
Telek terulete 555 m2

Övezeti besoro|ás L1-V|||-í

Párkánymagasság 19,0 m

A mel|ékelt övezeti besorolás szerint alakÍtották ki a tárgyi telket. A telek téglalap a|akú, jo
olda|arányú. Tenge|yének tájolása K-Ny-i, fe|színe sík. Három olda|ról éptiletekke| és tömor
kerítéssel, azutca fe|ő| drótfonattal bekerÍtett. Baloldaĺán új építésű, pince, foldszint, 4 eme-
|et és tetőtér-beépÍtéses épü|et á|I. Az utcán minden kozmű a|apvezeték (vezetékes Víz, csa-
torna, e|ektromos áram és gázvezeték) kiépített. A te|ken ideig|enes vízőrát a|akított ki a bér-
lő' A te|ek fe|színéról nincs panoráma. A határo|o kerítések épü|etek feltéte|ezhetően a jogi
birtokhatáron állnak. Értetet képvise|ő novényzet a te|ken nincs.
A te|ek 1/1 önkormányzati tu|ajdon, tu|ajdonviszonya rendezeü. Az ingat|an-nyilvántartásba
be nem jegyzett egyéb jogokró| és tényekrő| nincs tudomásunk.

A Józsefváros Kenileti ÉpÍtesi Szabá|yzat (JóKÉSZ) szó|ó 66/2007. (X||. 12.) ök. számú ren.
delet e|őírásai szerint az ingat|an ovezeti besoro|ása L1-V||l-1. A maximális beépítés mérté.
ke 65%, |egnagyobb szintteni|eti mutatója 4,oo m21m2, terepszint alatti beépítés mértéke
85o/o, ä |egkisebb zoldfelü|et mértéke 15o/o, äzéprilet párkánymagassága 19,0 m.
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5. Ertékképzés

5,1. Az ingat|an értéke|ésének módszere

Az Á|lóeszroz Éĺérelők Európai Csoportja (TEGOVA) ajánlása a|apján az ingatlan jel|egére
va|ó tekintette|, a piaci összehason]ító adatokon alapu|ó éńék megá||apítás módszerét a|.
kalmaztuk. Figye|embe vettük a2612005. (Vlll. 11.) sz' rende|ettel módosított 2511997' (V||l.
1.) PM és az 54ĺ1997. (V|||. 1') FM sz. rende|et és az European Va|uatĺon Standards (EVS)
2003. és 2006. évi értékelési szabvány módszertanie|őírásait.
Az ingat|anok éľtéke]ése összetett fe|adat. Ezért he|yszíni szem|ét tartottunk, fényképeket
készítetttink, szóbe|i tájékoztatást kapfunk, komyezettanu|mányt végeztunk, és az onkor-
mányzatnál ĺnformálódtunk. A forgalmi érték megál|apításáhozte|használtuk a KSH, az l||e-
tékhivata|i, a nyomtatott és az e|ektronikus szaksajtóban (|ngat|an Adatbank, TER|NFo,
oriGo) fe||e|hető, va|amint a más szakcégek á|tal rende|kezéstjnkre bocsátott árakat, és az
Avant' lmmo . Kft' adatbázisának információit.
Az Angol Kirá|yi Vagyonértékelők szovetsége (RlcS) szerint az oMV (open Market Value)
azaz a nyí|t piaci érték az, azáÍ, ame|y ĺisszegért egy vagyontárgyban való érdeke|tség mé|-
tányosan, magánjogi szeződés keretében készpénzért a |egnagyobb valószínűséggel elad-
hati. A pontos ár csak versenyeáetéssel ál|apítható meg.

Feltételei:

- Az eladó hĄ|andő az e|adásra.
- Az adásvételi tárgyalások |ebonyolĺtásához figye|embe véve a vagyontárgy je||egét, és a
piaci helyzetet, ésszerii hosszúságú időtartam áll rende|kezésre.
- A tárgya|ás időszakában az érték nem vá|tozik.
- A vagyontárgy szabadon keni| piacra, meghirdetése megfe|e|ő nyi|vánossággal torténik.
- A|ta|ánosto| eltérő speciális vevői kÜ|on aján|atot nem veszünk figyelembe.

ErtékmódosÍtó tényezők

Értéknovelő tényezők
Értékcsökkentó tényezők

L1-Vlll-1 építési övezet
Nincsenek

*í-
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5.2. Telek összehason|ító adatok

1 Éľtérelenaő 1 2 3 4

2 Cím VIll. Víg u.39. Vlll- Toĺnai L. u. Vlll. ĺVlagdoĺna u. Mĺl. Béĺkocsis u. Vll|' Koszorú u.

3 Gazdasági tényezőR
4 Ár /Eí\

1 52 400 000 76 200 000 98 000 000 1 14 000 000
5 Informácĺó forrás lngatlan.com Ingatlan.com lngđlan.com Ingatlan.com

6 Ingatlan alapterrilete (m') ttt 864 455 590 714

7 Faj|agos ár nettó (Ft}m.) 167 407 í76 389 167 473 166 102 159 664
I lngatlan jellege Epítesi telek Építesite|ek Epítesiteĺek Építesite|ek

I Az ár ie||eqe Kíná|atĺ ár Kíná|ati ár Kínálati ár Kínálati ár
10 Korrekcĺós ténvező 0,95 0.95 0,95 0,95
11 Tulaidoniooi viszonv Tulajdon Tulajdon Tulajdon Tulajdon

12 Korrekciós ténvęo 1,00 'r,00 1,00 1,00

13 Terhek (szolga|om, haszná|at) nincs nincs ntncs nincs
14 Korrekcĺós tényezö 1,00 1,00 1,00 1,00

15 E|adásl Ąán|at i d ő po ntja 2016. 2016. 2016. 201ô. 2016.
16 Korrekciós tényezó 1,00 1.00 1,00 1,00
17 Korrigá|t ár 144 780 000 72 390 000 93 100 000 108 300 000
18 Korri gá|t egységár (Ft/m2 159 036 167 569 159 099 157 797 151 681
19 Helyszíni tényezők
20 Megközelíthetőség ua. ua. ua. ua.

21 Korrekcĺós ténvező 1,00 1,00 1,00 1,00

22 E|helyezkedés az utcán beltj| ua. ua. ua. ua

23 Korrekcios ténvező 1,00 1,00 í '00 1,00

24 InfrastruKúra. kÖzművek az utcán ua. ua. ua. ua.

25 Korrekciós ténvezo '1.00 1,00 1,00 '1.00

26 InfrastruKúra. kozművek a te|ken Vízóra iobb jobb jobb ua.

27 Korrekciós ténvező 0,95 0,95 0,95 1,00

28 Kerítés Nincs ua. ua. ua. ua.

29 Korrekcĺos ténvezó 1,00 1,00 1,00 '1,00

30 Korrigált egységár (Ft/m.) 152 981 í59 191 151 144 149 907 151 681

31 ...= -ElatÍh atoság i tényezőR
3? Piacképessýg ) ua. rosszabb ľosszabb rosszabb

3$ R9.rre|ďsíáyező 1,00 1,05 1,05 1,05

34 Haszná|hatóság, Íunkció, o|da|arány ua. ua. ua. ua.

35 Korrekciós ténvező 1,00 1,00 1,00 1,00

36 Fe|szín, lejtés ua. ua. ua ua.

37 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00

38 Panoráma Nincs ua. ua. ua. ua.

39 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00

40 Epítés ĺ e|őírások, kötottségek ua. ua. ua. ua.

41 Korrekciós ténvező 1,00 1,00 1,00 1,00

42 Ncivénvzet ua. ua. ua. ua.

43 Korrekciós ténvezó g ?'śY:-,/ t,ao 1,00 1,00 1,00

44 Fai|aqos forqalmi érték nďtó {Ftlm.| ł9ll Đ olffi- -/159191 158 701 157 402 159 265

45 Számított forga|mi érték' nettó Ft lsaoąs'pr{
46 Kerekítďt forqa|ĺni érték neÍtó Ft 9ĺ'íő5g00a

/,ĺ0 Z,,{72,Ooo J

Budapest, V|ll. Víg u' 39. 34919 hrsz





Avant.Immo @ Mérnokiés lgazságügyi Szakértói Kft. 7

ł .I."r
lf

Budapest, V|ll. Víg u. 39. 34919 hrsz





#B*ł" .

i=
(ŕ}

-#,,éť

&ť.:--

ffi
i'{

,rl

Ł

Ńi

ts

t.lĺ.. r.l.. ł..
-{.l''łl''l'lłl

!...... .r. ý

!$;''" Y'43





Ném hiteles tulaj doni lap

Budapcst Fő.ĺáľos lfumźn5Átvtďa )fl' l{triilďi }Ir.€tala

Budapcst' }í', Budďoli út 5 9' l-\ l 9 ludapcst, Pĺ 41 5

N€fi biteles íDlajdcuĺ lap . Telje ĺrísolat

Ivĺ:gmdclés szám; ô0 Đ0c0Ą 143506/20 l6

20L6 . 03 .29

Nęm hiteles tulajdoni lap

BUDłIEST vIlI'ER.
Eoftäľü16t 34919 helyrajzi saáĺn

1Ú84 BUDBPSST VIII.KeR. Víg rrtca )9.

Pase I oť2
TAKARNET Foldhivatali Infbľmációs Rendszer

.Pt

-1
rn
dt
()
{-.ł

é
{_)z

Ń

Ín
0)
d_)
r-t

.0)z

tncgŕcndclćs
cddiqi díir;
oFt

5ůzó

5 zÉ lii-or

Ĺ BEsz
ib2) tiiřlô hatářo3at :IL2A/L!2|J\4/\lźFijldrégzIet těrüIeté váItrŽáE ÉIótt I

l- Az ingatlan :datair
alřéEŽIet adátok

nrlve]ési ág,/k íýet t freqdeýezéel

ĺiiÝett beépítetlen teřü.Iet Ú

tr'RÉs z
!. tulajdoni hánys<{l 1/1

bejegyzó habározat, érhezéei Ĺé,ő: 212134/799}/199].1I'.t]4
jogcínl 1991. é?i l{xKÍII- tv.
jogálIśa l tulaj<lonoa
név|'L.IIT.KER. ÖNKoB]íjí.NťzgT
łín; 1l8Ź BuDlgEsT VIII.RER. Bsľose đtca 65-6J.

.€ř Yť

ŁerüIet k"t.i. jTh-"té#lly acštok
ha n2 k .EiII....:.|*h"'Ěci . kat . jó,'

n2 k-frIl

Ń

€
í3.

rn
0)ŤP
tr
Đz

-
.Ą
lU'o
H

.c)z

keľĹilt kia{áaľa' Míara nłmBz s tulaldoni
haeznáIható.

ÉŃ

-1
tn()
d)Łl

-{
o)z

/łż.|''!|łł

.4'1ř-'ĺl*; 1$ľ-

J...............#Fęľ.

Nem hiteles tulajdoni lap

*

E

f,

(^a
(L)

. {.)z
Nem hiteles tďajdoni lap

ur
httos://www3. takaľnet. hu/tknet/nenl h iteles teI i es5 p.hrsz só?sid=O4o4fo|6O3f9082358ÍżvsrzĹlptfYi&mid=92397607&t\d:f20|06... 20|6.03.f9.

Ąu





Avant.lmmo' Mémtĺki és |gazságügyi Szakértői Kfi' 2

ÉnľÉxelÉsl ezoľt|yĺwÁľĺy

A kívüljegyzett telek nettó forgalmi értékét a fordu|ónapon, az a|ábbiak szerint á||apítottuk
meg:

ovezeti besoro|ás: Gsamok negyed
EpÍtésiövezet Lí.V|!l.1
Te|ek mérete m2 555

Fajlagos forgalmiéńék nettó FtIm2 í58 640
Forga|miérték kerekĺtve, nettó Ft 88 050 000

35u+ł ägt{
Bártfai Lász|o

ok|. ii. mérnok
ingatIaníorgaImi igazságügyi szakértó
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Páivázati felhívás

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat a Képviselő-testtilet ...'120|6. (D(. 08.)
számuhatźrozata alapján nyilvános páIyázatot hiľdet a Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szám alatti,
34919 hĺsz'-ú, 555 m2 alapterületiĺ telekingatlan éľtékesítéséľe.

t. A' páůy áĺzati felhívĺís ktjzzététe|e

A pttlyázati felhívást a Kiíró'a Veľsenyeztetési Szabá|yzat 1 l. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuáľosi Polgáľmesteri Hivatal hirdetőtrábláján, a Bonyolító
ügyfélfogadásra szo|gáló helyiségében, a Józsefuáros című helyi lapban, az onkoľmźnyzat és a
Bonyolító honlapján, tovźlbbá az onkormányzat és a Bonyo|itó számźra eléľhető költségmehtes
hiľdetési feltileteken, egyéb rendelkezésre źi|ő intenretes hirdetési portálokon teszikozzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljaľást annak bármely szakaszźtban indokolás nélktil visszavonni,
és erľől köteles hirdetméný kifi'iggeszteni. A versenyeztetési e|járás visszavonása esetén -
amennyiben a dokumentáciőt az ajáĺn|attevő ellenérték fejében kapta meg - a Kiíró kciteles az
ellenértéket visszaťlzetni. A páIyázati dokumentáció ellenértékét a Kitrő ezen kívül semmilyen más
esetbęn nem fizeti vissza.

2. Apá|yázati kĺírás adatai

Ä'páiyánat kiíľója:

A, pő|y ázat Bonyolítój a :

A'páĺ|yázatjellege:

Apáiyízat cé|ja:

A páiyázati dokumentácĺó ľendelkezésľe
bocsĺĺtása:

Az ingatlan mĺnĺmálĺs vételáľa:

Äz aján|atl biztosíték łisszege:

Az ajőn|ati biztosíték beÍizetésének módja'
szím|aszámz

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat (1 08f Budapest, Baross tl. 63 -67 .)

Józsefuárosi Gazdálkodási Közpofi Zrt' (1082
Budapest, Baross u. 63-67 .)

nyilvános, egyfordulós pály ázat

tulaj đonj o g átruhź.zźLs (elidegeníté s)

50.000,- Ft + ÁFA

102.12o.0oo,- Ft + ÁFA

10.212.000,- Ft. Az ajźnlati biztosíték befizetése
csak magyar foľintban teljesíthető, értékpapínal,
garanciaszeľződéssel, zźiog!árggya| nem
helyettesíthető.

átutalás, a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
ZÍI. K&H Banknál v ezetett 1 04033 87-00028 8 59-
0000000 6 szálm,b számláj ára

2016. októbet 26' (szeľda) 24 őľa. Az aján'lati
bizosítéknak a megjelölt határidĺiig a
bankszám|álra meg kell érkeznie.

2016. október27. (csütörtök) 10.00 óľa

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt'

Az ajánlati
hatáľĺdeje:

biztosíték beéľkezésének

A' pőiy ázatok leadásának határidej e :

A pá.Jyázattil kapcsolatban további

'ufln,



infoľmáció kérhető:

A' páůy ázattal éľintett ĺngatlan megtekinthető :

Ä' páily ázatok bontásának időpontja:

A' pí|y ázatok bontĺísának helye:

A' páilyázat eľedményét megállapító szerv ezetz

A pő|yíztt elbíľálásának hatáľĺdeje és a
v árhatő eľedményhiľdetés :

A' pá|y áłztti elj áľás nyelve:

3. A' páilyőnattal érintett ingatlan:

Címe:

Helyľajzi szálma:

Jellege:

Telek alapteľĺilete:

KiĺzmíÍ ellátottsága:

Teľheĺ:

Elidegenítési kodáján

Tel.: 06-1-333-678IlIf2 vagy I23 męllék, 06-1-
216-696r

2016. szeptember 14. (szerda) és 2016. október
14. (péntek) között előzetes időpont egyeztetés
a|apjttn. Időpont eryeztetése 1. Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt' oĺIkormáĺyzati
Hźzkeze|ő Iľodáján lehetséges (1084 Budapest,
Tavaszmező u. 2., Tel.: 06-L-21,0-4928, 06-1-
210-49f9)

2016. október 27. (csiitörtök) 10'5 óra

Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt., 1'083

Budapest, Losonci u. f. I. em. tárgya|ó. Az
ajánlattevők a pźůyźzatok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuáros
onkoľmányzat Képviselő-testÍilete

2016. november 30.

magyar

Budapest VIII. keľĺilet' Víg u.39.

349r9

építési telek

a5)) m'

osszközműves

peľ-, teher- és igénymentes

Az ĺngatlanra vonatkozó ľészletes adatokat a pźiyźzati kiírás mellékletét képező ingatlanfoľgalmi
szakvélemény tartalmazza. Az ingatlan övezeti besoľolása: L1 -VIII- 1 .

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- anemzeti vagyorľól sző|ó2OI1. CXCVI töľvény 14. $ (2) bekezdése a|apjźnaMagyar Államot
minden elővásárlási jog'jogosultat mege|őzo e|ővásár|źtsi jog illeti meg. Az e|óvásárlási jog
gyakorlásáľa a Magyar Allam részére fennálló határido az elóvásár|ási jog gyakoľlásĺáľa felhívó
értesítés postiára adásának napjátőI számitott 35 nap.

- aZ egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkoľmányzatok tulajdonba adásáról szóló l991.
évi XXXil. N.39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkoľmányzatnak elővásárlási
joga van.

Eladó az ingatlant a fent megjelölt elővásárlási jog jogosultjának elővásárlásról lemondó
nyi|atkozatźlnakkézhezvételétől, vagy a teljes vételár beéľkezésétő| szźmított 40 napon belül adja vevő
biľtokába, attól Íiiggően, hogy melyik töľténik meg később. Amennyiben az el'ővásárlásra jogosultak

,1 .lL

uv
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bármelyike élni kíván elővásáľlási jogával, iĘy az adásvételi szerzodés az e|ővásár|ásra jogosult és az
eladó közĺjtt jön létre. Ez esetben abeťlzetettajźtn|ati biĺosítékot eladó a nyi|atkozatkézhezvéte|étól
számított 15 napon belül visszautalja a ptiyázat nyertese részére. A befizetett összeg után eladó
kamatot és bármelyjogcímen igényelt kcĺltséget nem ťrzet.

4. Apáilyízat célja, tartalma

Az elidegenítésľe keľtilő építési telek a Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat
kizárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére a ĺemzeti vagyoľľól szóló 2011. éví CXCVI. tv., a
Buđapest Józsęfuárosi onkormányzat vagyoĺáről és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 6612012. (X]I. 13.) önkormźĺnyzati ľendelet, valamint a Képviselő-tęsttilet 13612016. (w.
02.)számúhatátozata(VersenyeztetésiSzabályzat)vonatkozik.

Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő a véte|áiat

. egyösszegben' vagy

- banki hitęl felhaszná|ásáva| egyenlítse ki.

A nyeľtes ptiyáző köteles apá|yázate|bírá|ásárő| szóló éľtesítéskézhez:lételét kĺivető 15 munkanapon
belül adásvéte|i szerzodést kotni.

Vevő a vételár

- egyösszegben töľténĺĺ megfizetése esetén - az ajćnlati biaosíték összegével csökkentett _véte|źrat
az adásvéte|i szerződés megkötéséig eladónak megťlzet,

- banki hitel felhasználása esetén, az adźsvételi szerződés fiiggőben taľtással keriil megk<jtésľe. A
foglaló összegével csökkentett véteIár kiegyenlítésére vevőnek 90 nap áll rendelkezésére. Az eladó
a tulajdonjog bejegyzéséľe vonatkoző hozztĺjátulását a teljes véte|źlr beérkezését követő 5

munkanapon belül adja ki vevő részéľe.

Az ingat|an biĺtokbaadásának időpontja: az elővásárlási jog lemondásara vonatkoző nyilatkozat
kézhezvéte|étől, illetve a teljes vételáľ beérkezését ktjvető 40 munkanapon belül, attól fiiggően, hogy
melyik történik meg később.

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevőt terhelő kötelezettségek:

a) a telekingatlan birtokbaadásától szttmított2 éven belĺ'il jogeľős építési engedélyt szerez,

b) a jogeľős építési engedély megszeľzésétó| szźlmított 2 éven be|ü| jogerős használatbavételi
engedélyt szerez,

c) a jogerős építési engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kĺitbér összege
15.000.000,- Ft; a jogeľős haszná|atbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó
késedelme esetén a k<itbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek gaľanciaszerződés
megkötésével biztosítandók. A garunciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem
esetén időarányosan érvényesíthetők. Az e|ózőeken tú| fe|merülő késedelem esetén vevő által
fizetendő napi kötbéľ ménéke 30.000,- Ft.

Az adźsv étel i szerződés megkötéséve l kapcsolatban felmerülő költsé gek:

- Í,670,-FtlszeméIy rÜB eljáľási díj,

- 5.500,- pt + ÁpA eljárási díj,

- 6.600,- Ftlngat|anl ťoldhivatali eljárási illeték A Kiíró felhívja a pá|yázók figyelmét, hogy a
véte|źratÁFA terheli.

A Kiíľó kiköti továbbá,hogy

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

c"Ł,
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b) jogosult ana,hogy a versenyeztetési eljárást eredménýelennek nyilvánítsa,

c) szükség esetén az ajźnIattevőtő| az ajáln|at lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben
írásban felvilágosítást kéľhet annak előrebocsátásával, hogy az aján|attevo ezze| kapcsolatos
íľásbęli vźiasza semmilyen formában nem eredméĺyezheti a versenyeztetési eljárásban tett

ajáĺ|atábarl megfogalmazott feltételek olyan megváItozźsát, amely az értéke|és során a beérkezett
aj ánlatok sorrendj ét módosítaná.

d) aPĺk' 6:74. $ (2) bekęzdése alapján, apźiyázati felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb
ajánlattevővel szemben is fenntaľtja ajogátana,hogy ne kössĺin szerződést.

Az aján|attevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíľó

a) az aján|attételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbithatja' amit _ az indok
megjelölésével - a Kiírás közlésével megegyező helyeken, az ercdeti benyújtási határidó |ejárta

.. előtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjelentetni;

b) jogosult az aján|attételi felhívását az ajźn|attételi határidő előtt visszavonni, de erről a kiíľás
közlésével megegyező módon aZ ajánlattételi hatáľidő |ejźlrta elótt kdteles hirdetméný
megjelentetni,

c) a pá|ytnati biĺosítékot a klirás visszavonása, az e|jtrtls eredménýelenségének megállapítása
esetén, illetve - az ajźn|atok elbíľálását kovetően - a nem nyeľtes ajánlaÍevők részére 15

munkanapon b elül v isszaťtzeti,

d) az ajźn|ati biĺosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetésihatáridőt elmulasaja,

e) a nyertes aján|attevő esetében a beťlzetett biztosítékot az ajźn|attevo á|ta| fizetendo véte|árba
beszélmítja,

Đ nem fizeti vissza a nyeľtes által teljesített biĺosítékot, ha a szerzodés megkötése a nyertesnek
felĺóható vagy érdekkorében felmeľtilt okból hiúsul meg. A vevőnek felróható ok az is' ha a
véte|fuat banki hitel felhasználásáva| kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt hatáľidőben nem

kapja meg, vagy aza fizetési hatéridő napjának f4 őrźńgnem érkezik meg eladó bankszźtm|ájźra.

5. Az ajánlat benyújtásának e|őfeltételeĺ

Az aján|at benyújtásának elengedhetetlen feltétele az ajźn|ati biztosíték határidőig töľténő befizetése.

A Kiíľó az ajtĺllatí bíztosítékot apályázatí felhívás visszavonása, az e|járás eľedménýelenségének
megá||apitása esetén, illetve _ az aján|atok elbírálását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők részére
köteles 15 munkanapon belül visszafizetni.

Apéiyázaton va|ó résméte| további előfeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje apá|yánattárgyttt, az
ajćlnlattéte| feltételeit _ vagyis apźiyázati dokumentációt _ és aztmagźlra nézve kötelezőnek tekintse.

A nemzeti vagyoĺľól sző|ő 2011' évi CXCVI. törvény 11. $ (10) bekezđése a|apján apźiyázaton csak
tt|áthatő szeÍvezet vehet részt.

Az aján|atbenyújtási hatáľidő lete|tét követően ajánlatot a Kiíľó nemvesz át.

6. A pá|yázaton ttirténő résnéte| feltételei

Az aján|attevő részt vehet a pá|ytnaton amennyiben

a) az aján|ati biztosíték osszeget hatáľidőben megťlzeti, és az beérkezik a Kiíró által megielölt
bankszámlára.

b) az ajáltlatok leadásanak határidejéig az ajánIattú benyújtja.

7. Äz aián|ĺt taľtalmĺ követelményei
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Az ajtn|attevőnek

a) az ajáĺ,laÍbaĺ köz<jlnie kell a nevét/cégnevét, |akcimétlszékhelyét, aďőszámt'/"ladóazonosító jelét,
cég esetében cégsegyzékszámétt, képviselőjének nevét és elérhetőségét, banksztm|a számát,
elektronikus levelezési címét, ha ilyerĺrel rendelkezik.

b) az ajźn|athoz csato|ni ke|| az ajźn|ati biztosíték befizetéséről szóló visszavonhatatlan banki
átutalást vagy a bankszámla kivonatot.

c) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja a Pá|yázati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leíľt szeľződéskötési és egyéb feltételeket'

d) azaján|atbaĺnyilatkoznia kęll arról' hogy rá vonatkozóaĺafOI5. évi CXLIII. törvény 62. $ és 63.

$-ban foglalt k'lzárő körülmények nem állnak ferľr.

e) az ajáĺ|atban nyilatkoznia kell arról, hogy adó és adók módjára behajtható könatozása nincs. E
nyilatkozat mellé kell csatolnia a NAV igazolását arról, hogy nem ál1 ferľr köztaľtozása.

Đ az ajánlatban nyilatkoznia kell arľól, hogy Kiíľóval szemben béľleti díj l'artozása nincs, továbbá a
Kiíľóval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az aján|atához csatolni kell a társaság 30 ĺapnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
képviseletére jogosultak aláirási címpéldányának eľedęti péIdányát vagy hiteles másolatát.

h) az ajtn|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy nem źi| vége|számolás alatt, el|ene csĺíd-, illetvę
felszámolási eljárás nincs folyamatban.

Đ az ajánlatban nyilatkoznia kell arľól, hogy a nemzeti vagyoĺľól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 3.

$ (1) bekezdés 1. pontja szerint źt|źthatő szervezetnek minősül.

Az ajttn|attevőnek a péiyázati e|jáľás során benyijtott aján|atát, továbbá az aján|at me|lékleteként
benyújtott valamennyi nyi|atkozatát cégszeru aláírással kell ellátnia. Cégszeríĺ a|áirás soľán a cég
képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek a társaság kézzel, vagy géppel íľt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve aIá nęvét/nevüket öná||őanlegyüttesen írJaliĄák a|á a hiteles céga|álrási
nyilatkozatuknak megfelelően.

A Bonyolító ajánlott, tértivevényes levélben, hatáľidő kitűzésével felsző|ithatja az ajźtn|attevót az
ajtn|atta| kapcsolatos formai vagy tartalmi hiányosságok pótlására, amennyíben a szükséges
nyi|atkozatokat, igazo|ásokat nem megfeleloen, illetve nem teljes körűen csatolta. Amennyiben az
aján|attevő a felhívás kézheméte|ét követően az abban megjelölt határidőľe a hiäný nem' vagy nem
teljes körűen pótolja, úgy aján|ata a hiánypótlási határidő elteltének napját követő naptól
érvénýelennek minősül, és a pźůyźnat további részében nem vehet részt.

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokľól, a hiánypótlási határidőľől
egyidejűleg, közvetlenül' írásban köteles tź|ékoztatni az összęs ajánlattevőt.

A hiánypótlás nem terjeđhet tj az ajźnlat módosítására.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az aján|attevo aján|ata éľvénýelennek minősĺil,
amennyiben

a) az ajén|ati biĺosíték összege a ptilyázati kiíľás 2. pontjában meghatározott határidőn beltil nem
kerül jóváíľásľa a Kiíró bankszám|ájźn,

b) nem jelöl meg vételárat.

Amennyiben ajánlattevő nem jelöli meg a véte|ár megf,rzetésének módját, Kiíró úgy veszi, hogy azt az
adásvételi szerződés megkötéséig egy összegben fizeti meg.
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8. Az ajánlat foľmai követelményei



Az ajźn|attevőnek ajánl'atźń egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, feltüntefue az
adott példányon az ,,Eľedeti aján|at" és ,,Másolati ajźln|at,, megjelölést, melyeket kiilon - ktil<jn

sértetlęn. lezárt borítékban kell benyújtania. A példányok közötti eltérés esetén az eľedetĺ példány
érvényes.

Az ajtn|at első olda|án kell e|helyezni a megfelelően kitöltött ,,Jelentkezési lapoť', a második oldalon
a kitoltott ,,Ajánlati összesítőt'', külon<js tekintettel a megajánlott vételár és megťlzetési módjának
megjelölésére. Ezt követően kell elhelyezni az aján|ati felhívás mellékletét képezó értelemszeľűen
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban részletezett valamennyi dokumentumtlL. A2
ajánlattevőnek közölnie kell a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét), ahová a pá|yázati eredmény
közlését kéri, továbbá an. a bankszámlaszámot és a bankszámla kedvezményezettjének nevét illetve
más azonositőját, ahova az ajáĺIati biztosíték (bánatpénz) visszautalását kéfl, amennyiben nem
nyertese a pá|y ázatnak.

Az ajúnlat és az ijsszes melléklet minden oldalát -:,'összefünłe, az oldalak számának
dokumentálásával - fo ly am ato s s afun o zás s al k ell e lldtní.

Az iratokat magyar nyelven, |ezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benýjtani. A borítékra |<lzźrő7ag a ptiytzat ttrgyát kell ráírni, az a|ábbiak szeńnt:

,,Budapest VIII. kerĺilet, Víg u. 39. szám alatti telek elidegenítése - pá|yázat,,

A Bonyolító |ezárat|an vagy sérĺilt borítékot nem vesz át. Kiírő minden, az aján|attételi határidőn tul
benýjtott ajźnlatot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az ajtn|attevó a pźiyźlzati e|járźs bármelyik szakaszźlban meghatalmazott iltjźľ' jáľ e|, a

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti pé|dányźt is me|léke|ni kell az
ajáĺú'athoz. A polgári perrendtaĺásról szóló 1952, évi III. törvény 19ó. $-a szerint a teljes bizonyitő
erejtĺ magánokiľatnak az a|źlbbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a\ a kiállÍto az okkatot saját kezűleg írta és a|áírta;

b) két tanú az okíraton a|áirásáva| igazo|ja, hogy a kiállító a nem á|ta|a irt okiratot előtttik írta a|á,

vagy a|áírását előttiik sajźtkezu a|źłiľásának ismerte e|; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel
kell tüntetni;

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

d) a gazdźikodó szervezet álta| uz|eti köľében kiállított okiľatot szabźiyszeruen a|źirtźk;

e) ügyvéd (jogtanácsos) az á|ta\a készített okirat szabźtlyszenĺ ellenjegyzésével bizonyitja, hogy a
kiállító a nem źlta|a írt okiratot előtte ína aLá, vagy a|áírtsźú előtte saját kezu a|áirźsának ismeľte
el' illetőleg a kiállító minősített elektronikus a|źúrásáva| aláírt elektľonikus okirat taľtalma az
ügyvéd źital készitett elektronikus okiľatéval megegy ezLk;

Đ az elektľonikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el.

Ha az ajtn|attevó gazdá|kodő szervezet, a páIyźzati eljárás során nevében nyilatkozatot a
cég1egyzékben feltiintetett képviseleti joggal ľendelkező személy, vagy e személy meghata|mazottja
tehet.

9. Äz tjőn|at módosítása

Az aján|attevő az ajźn|attéte|i határidó |ejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pá|yázati ajźln|atát,

az ajźn|attételi hatáľidő |ejártát követően azonban a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

Azajtn|atikötottség azaján|attételi hatáľidő lejáľtánaknapjával kezdődik.

10. Ajánlati kiitiittség

Az aján|attevő legalább 60 napig terjedő aján|ati kötöttséget köteles vállalni, amely az aján|attéte|i

határidő |ejártánaknapjáva| kezdődik' Az ajźtn|attevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiírő az
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ajánlatok eredményének megá|lapításźra vonatkozó határidőt elhalasztotta, űgy vá||a|ja az ajźn|ati
kötöttség meghosszabbittsźIt a pźiyázat eľedményének megá||apítására vonatkozó hatáľidő

elhalasĺásának napj ai szźlmźx a| megegyezően.

Az ajánlati kötöttség taľtalmának meghatározźsára a Polgári Törvénykönyv ľendelkezései ĺráĺyadőak,
ktilönös tekintettel a 6:64. $.ľa.

Az ajźn|at olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely a t<irvény a|apján
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mazza' s egyértelműen kitűnik belőle, hogy az abban
foglaltak ügyletkötési akaratot tiiköznek, tehát a nyilatkozó _ ajtn|ata elfogadása esetén _ azt magára
nézve kötelezónek ismeri el. 1'

Azaján|atikötöttség artje|enti, hogy ha a másik fé| azadott időhatáron belül az ajánlatot elfogadja, a ;

szerződés a tĺiľvény rendelkezése folyán létĘon. Az ajźn|at megtételével tehát fi'iggő helyzet alakul
ki, amely az aján|ati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az aján|attevő az ajánlati kötöttségének ideje a|att ajén|atát visszavonja, a beťlzetett
aj ánlatí biao sítékot elveszti.

A Kiíró az aján|ati biztosítékot a páIyázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megá|Lapítása esetén' illetve _ az aján|atok elbírását k<jvetően - a nem nyeľtes aján|attevők részéľe
köteles 15 munkanapon bęlül visszaťrzetni. A Kiíľó az aján|ati biztosíték után kamatot nem ťlzet,

kivéve, ha a visszafizetési hatáľidőt elmulasĺja.

11. A pályázatok bontĺísa

Apályázatí aján|atokattartalmaző zártbontékok felbontását a Bonyolító végzi aptiyźzati felhívásban
megjelölt időpontban. Az aján|atok felbontásán, a Bonyolító képviselőjén kívül az ajánlattevők, illetve
meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (szemé|yi igazo|vány,
meghatalmazás) igazolni kell.

Az aján|attevők a bontás időpontjáľól kĺilön éľtesítést nem kapnak. Az ajánIatok felbontásán jelen
lévők j elen l étiik igazo|ásáľa j elen léti ívet írnak alá.

Az aján|atok fęlbontásakoľ a Bonyolító ismeľteti az aján|attevők nevét, lakóhelyét (székhe|yét), az
általuk felkínált vételar ajźnIatot, a vétę|ár megťlzetésének módját.

Az aján|attevo a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

A Bonyolító az ajtn|atok felbontásárő|, az ajánlatok ismertetett tartalmáról jegyzőkönyvet készit,
amelyet az aján|attevőknek erľe vonatkoző igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzőkcjnyvet a

Bonyolító képviselóje és a jegyzőkdnywezető irja a|á, és a bontason megjelent ajźtn|attevők közül
kijelöltek, pedig aláírásukkal hitelesítik.

12. A' páůy átzat érv énytelenségeinek esetei

A Bonyolító az ajtlnLatok bírálatakor megállapítja' hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és ez alapjźn
tesz javaslatot a Kiíľónak az ajén|atok érvénýelenségének megtilapitására. A Kiíró érvénýeleĺĺrek
nyilvánítj a az ajtnIatot, ha

a) azt akiírásban meghatározott, illetve szabá|yszeruen meghosszabbított ajánlattételi határido után

nýjtották be.

b) azt olyan aján|altevő nyújtotta be, aki az onkormányzattal szembeni, koľábbi fizetési
kötelezettségét (helyi ađó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette.

c) az aján|attevő abinosítékot nem, vagy nem az e|óírta\<nak megfelelően bocsátotta ľendelkezésľe.

d) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem' vagy nem aZ előírásnak megfelelően csatolta,

ideéľtve, ha az ajźn|attevő nem csatolta anól szóló nyl|atkozatát, hogy nincs kĺjztartozása (adő-,



vźtm-, társađalombiztosítási járulék és egyéb, az á||anháńartás más alrendszeľeivel szemben
fennálló fizetési kotelezettsége),

e) az ajáĺIat nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az aján|attevő nem tett a
ki írásban fo gl altaknak me gfe le lő aj źtn|atot,

Đ az aján|attevő valótlan adatot közölt.

g) az aján|attevo a hiánypót|ási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes körűen tett eleget.

h) olyan ajánlat érkezett,amely a meghatározottfizetésifeltételektő| e|térő aján|atottartalmaz.

Az eljáĺás további szakas;zában nem vehet résń. az, aki a)-h) pontokban foglaltak szerint érvénytelen
p áIy ázati aj ánlatot tett.

13. A pályá zĺti aián|atok elbírálás a, az e|bírállás szempontjai

A pá|yázati ajánlatokat a lehető legrövidebb időn beliil el kell bírálni. A pá|ytnat eredményének
megá||apitásáľa vonatkoző hatźtridő egy alkalommal meghosszabbítható. Az tĄ határidőľől, illetve
annak fiiggvényében az aján|ati kötöttség időtaľtamának meghosszabbításĺáról a Bonyolító kĺjteles
ajánlott levélben tt|ékoń'atni az összes pźiyázőt.

A Bonyolítő a pá|yázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok a|apjźlĺ bírálja el és

rangsorolja azérvényesptúyäzati ajánlatokat, szükség szerint szakértők bevonásával.

Az e|bírá.Játs fő szempontja:

. az ajánlott véte|'ár łisszege.

A Kiíľó apá|yázati felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgáIni az
ajánlattevők alkalmasságát a szetzodés teljesítésére, és ennek soľán a csatolt dokumentumok
eredetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíľó szükség esetén az ajánlattevőtó| az ajźtn|at lényegét nem érintő technikai-foľmai kérdésekben,
írásban felvilágosítást kéľhet annak előrebocsátásával, hogy az aján|attevő pá|yáző ezzel kapcso|atos
írásbeli vźĺIasza semmilyen formában nem eredményezheti az aján|atában megfoga|mazoÍt feltételek
olyan megvá|tozását, amely apá|yázat során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kérésérő|, és annak tarta|márő| haladéktalanul íľásban éľtesíti a tĺjbbi ajánlattevőt'

A pállyázat nyeľtese az, aki a pźůyázati felhívásban rögzített feltétęlek teljesítése mellett a véte|át

összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételárľa több ajánlat is
érkezik a pźiyázat Bonyolítója aZ azorros ajánlattevoket behívja és az addigi legmagasabb vételáľat
megajánló ajánlattevőknek lehetőségtik, van a véte|árra licit formájában lijabb aján|atot, ajánlatokat
tenni. Az induló vételáľ a beérkezett legmagasabb vételár ajźn|at, a licitlépcső 10.000,. Ft, azaztizezer
foľint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyeľtese az, az ajánlattevő, aki a legmagasabb cisszeget

ajźlĺIja.

A versenýáľgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet a Bonyolító jelen |évő képviselője, a
jegyzőkĺlnywezetó, a Bonyolító jogi képviselőj e és az ajánlattevők jelen lévő képviselői imak a|á'

A Bonyolító az aján|atok éľtékeléséről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: értékelési jegyzőkönyv) készit,
amely tartalmazza

a) apźiyázati eljarás r<ivid ismertetését, a beérkezett ajanlatok szźlmát,

b) abęérkezett ajánlatok rövid értékelését,

c) a legjobb ajáĺIatravonatkozó javaslat indokait,

d) az ellenérték (vételar) meghatározásának szempontjait (ideértve a véte7árat befolyásoló
kötelezettségvállalásokat),

e) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait,

,1
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Đ a döntések indokát,

g) a pźůyázati eljárás eľedményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt pá|yáző

megjelölését, ha erľe mód van,

h) a bíľálatban közľeműködők által fontosnak taľtott köriilményeket, tényeket.

14. osszeféľhetetlensé g

A páIyázatieljárás soľán összeférhetetlenséget kell megátlap ítani,ha a páIyázatok elbírá|ásában olyan
teľmészetes személy, szeÍvęzet, illetőleg képviselőjük veszrészt, aki maga is ajánlattevő,vagy

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

b)annakmunkaviszonyalapjánfe1ettese,vagya1ka1mazottja,

c) annak más szerzódéses jogviszony keretében foglalkozt atőja, vagy foglalkoztatottja,

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

15. A pályázati eljáľás éľvényte|enségének és eľedménytelenségének esetei

Érvénytelen a pźĺIy ázati elj arás, ha

a) apá|yázat elbíľálásakor az osszeférhetetlenségi szabályokat megsértették,

b) valame|yik aján|attevő az e|jźrás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő éľdekeit slilyosan sértő
cselekméný követ el.

A kiíró eľedménýelennek nyilváníthatj a az e|1źlrást,ha

a) nemérkęzettajźnlat,

b) kizáĺő|agérvénýelen ajánlatok érkeztek,

c) az egyik ajánlattevő sem tett apá|yázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajźn|atot,

d) a kiíľó az e|járás érvénýelenítéséről döntött.

Eredménýelen eljárás esetén a kiíró dĺint a további vagyoniigyleti eljárásról.

16. Eľedményhiľdetés, szeľzőđésktités

A pźúyázat eredményéről a Kiíró legkésőbb 2016. novembeľ 30. napjáig dĺint, amelyľól Bonyolító 15

napon belü l valamennyi aj ánlattevőt írásban éľtesíti.

Kiíró a pźůyázat nyertesével a jelen dokumentácío 4. pontjtbaĺ meghatározottak szeńnt adásvételí
szerződést köt.

A nyertes pá|yázó visszalépése esetén az ęladő jogosult a pálytľ;ati eljárás soron következő
helyezettjével adásvételi szerződést kötni, amennyiben a pźiyźaat eľedményének megállapításakor a
másodíklegjobbaján|atmeghattlrozásrakerĹilt.

A nyertes aján|attevő esetében abeťlzetett biĺosíték az aján|attevő á|ta| fizetendő véte|ár ĺisszegébe
beszámitásra keľül, azonb an ha a szęrzodés megkötése az ajźn|attevőnek felróhat ő, vagy érdekköľében
felmerült más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biztosítékot elveszti. Az elvesztett biĺosíték a Kiíľót
illeti meg.

|7 . Egy éb ľendelkezések

Az iĺgat|an megtekinthető a Kiírás 2. pontjźhan megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt két
nappal alőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt. onkormányzatiHázkeze|ő Irodájának munkatársával
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telefonos egyeztetés szükséges a következő telefonszámokon: 06 7 f|0-49f8, f10-4929,210-4930,
210-4766.

Az aján|attevő az ajáĺ|atok felbontásáig köteles titokban tartani az ajźn|atźĺnak tarta|mát, továbbá a
Kiíró által a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden téný'
ínformácíót, adatot köteles bizalmasan kezelni' anő|tźĘékoďatást harmadik személynek nem adhat.Ez
a ti|alom nem teľjed ki a finanszírozó bankkal és konzorciális aján|at esetén a résfuevőkkel való
kapcsolattartásra. Ha az aján|atÍevő vagy az érdekkörében ál|ó más személy a páIyázat titkosságát
megsértette, a Kiíró az ajtn7atźÍ érvénýelennek nyilvánítja.

A Bonyolító az aján7atok tartalmát a páIyźnat |ezárástig títkosan kezeli, tartalmukľól felvilágosítást
sem kívĹilállóknak, sem a pályázatonrészílĺevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajánlatokat kizárő|ag elbírálásr a hasznźihatja fel, más célú felhas znáIás esetén az
aján|attevővel kĺilĺjn meg kell aĺról állapodnia.

. A Kiíró a pá|yźzati eljárás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megorizni, továbbá ilyen jellegu e||enorzés esetén az ellenőľzést végző szeľv' személyek
rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabá|yozott kéľdésekben a Budapest Főváros VIII. keriilet
Józsefuáľosi Önkoľmányzat Képviselő-testületének 13612016. (VI. 02.) számíhatározata, valamint a
vonatkozó egyéb j ogszabályok ľendelkezés ei az kányadőak.

Budapest,2016.
Józsefuárosi onkormányzat

nevében eljárő Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
. '... sk.

Mel1ékletek:
1. szźlmll melléklet: Jelentkezési lap
2' szźtmű melléklet: Ajánlati összesítő
3. száműmelléklet: Nyilatkozat végelszámolásľól, csődeljárásról, felszámolásról
4. számű melléklet: Nyilatkozat a pá|yázati feltételek elfogadásáró|, szerződéskötésľől,

ingatlanszeľzési képessé grő|, aján|ati kdtdttségľől
5. számllmelléklet: Nyilatkozat adó és adók módjfua behajthatő köztartozásról; Kiíróval

szembęn fennálló tartozásr ól
6. szám,ĺmelléklet: Nyilatkozatpénztigyialkalmasságľól
7. számű melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról
8. számu melléklet: Nyilatkozat át|áthatő szervezetró|
9. számll melléklet: Nyi|atkozat a pźiyázaton meghiľdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának

megismeľéséről
10. számű melléklet: Adásvételi szerződés tewezet fiiggőben tartással
1 1. számu melléklet: Adásvételi szeľződés tervezet fiiggóben taľtással (banki hiteles)
72. számumelléklet: osszefoglaló a benyújtandő aján|at formai és taľtalmi követelményeiľől,

tźiékoztatásazti|áthatőszeÍvezetfosalmáról
13. száműmelléklet: Éltemecsles
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Taľsaság neve, cégfon4áj a:

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax szźlma:

E-mail címe:

Statisztikai számjel:

C é gnýlvánt artási száma:

Ädőszáma:

Számlav ęzető bankj ának neve :

Bankszámlasztlma..

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meghatalm azott nęve|:

Telęfonszáma:

Faxszáma:

E-mailcíme:

1. számú melléklet
Budapest VIII. keľiilet' Víg u. 39. szálm alatti telek elidegenítése

Jelentkezésĺ lap

Budapest,

pá|y źnó a|áírásal c égszeĺu aláírás

11 /u?
2e
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2. számú mellélet

Budapest VIII. keľület, Víg u. 39. szám alatti telek elĺdegenítése

AJÁNLATI osszn'sÍľo

Alulíľott. ...(névltáľsaság
.; neve) a Budapest.ylu. keľület, Víg u. 39. szám alatti telek elidegenítéséľe kiirt pá|ytuatta

aj ánlatomat az alábbiakban,fo glalom ö ssze :

Megajánlott vételaľ: .....Ft

A vételaľ megfizetésének módja:

Budapest,

pá|y áző altrírása/ c é gszerú a|źirás

/
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3. számú melléklet

Budapest VIII. keľület' Víg u. 39. szám alattĺ telek elidegenítése

NYILATKOZ'AT
végelszámolásľól, csődelj áľásľĺíl, felszá molásľól

Alulírott
(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a tarsaság

. végelszĺĺmolás alatt * á||lnem ti|
o ellen csődeljárás folyamatban xvaďninbs
o ellen felszámolási eljárás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

pźiy áző a|áfu ásal c é gszeru a|áir ts

4 x-gal megjelĺilt részné| a megfelelő szöveg aIźhűzandő.

13 l'Ü7r
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4. számú melléklet

Budapest VIII. keľĺilet, Víg u. 39. szálm a|atti telek elidegenítése

I\IYILATKOZAT
a pá|yázati feltételek elfogadásárői, szerződésktitésľől, ingatlanszerzési képességľől'

aj ánlatĺ kiitiittségľől

Alulírott.

... (név/társaság neve) kijelentem' hogy a páIyázat tźrgyát ľészletesen megismeľtem, az

aj ánlattéte| fe ltéte le it, a p á|y ázati ki íľást m agamľa ĺézv ę köte lezőnek el fo gadom.

Kijelentem, hogy Magyarors zágon ingatlarlszerzésre jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy apáIyázati felhívásban foglalt 60 napos aján|ati kötottséget vállalom.

Budapest,

p áIy áző a|áír ásal cé gszęru a|áír ás

I
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5. számű melléklet

Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szám alatti telek elidegenítése

NYILATKOZAT
kiíľóval szemben fennálló tartozásr ő|

Alulírott (név)

mint a .. j............'. (táľsaság neve) vęzetó

ti s zt s é gvi s e l őj e kij e lentem, ho gy az aj án|attevőne k,

- Kiíróval szemben tartozása (helý adó, béľleti díj stb) * vanl nincs;
- Kiíróval szemben szeľződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van{nincs.

amelyeket az a|ábbi okiratokkal igazo|ok:

1.

2.

Budapest,

pá|y áző a|áírása/ cé gszeríi a|áír źs

4 x-gal jelĺilt résznél a megfelelő szöveg a|źhízandő.

15
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6. számú melléklet

Budapest VIII. keľiilet, Víg u. 39. szám a|atti telek elĺdegenítése

NYILATKOZAT
pénzügyi alkalmasságľól

Alulírott .... ]... .... i... (név)

mint a ...

tisztségviselője, kijelentem, hogy a páLyázat tárgyát képező ingatlan vételáľának

megfizetésére képes vagyok, a szükséges anyagi eszközök rendelkezésemre állnak.

A számlavezeto banknáI az e|millt 1 évben sorban állás nem volt, amelyeket az a|ábbí
okiratokkal isazolok:

Budapest,

pźiy áző aIáír ása/ cé gszętú aláírás

2.

,{/
1,6

C\/\(-/ \



7. számú melléklet

Budapest VIII. keľiilet, Víg u. 39. szálm a|atti telek elĺdegenítése

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéľől és bankszámlaszámľĺól

Alulírott ..... lĺévl mint a
(társaság neve) vęzető tisztségviselője kéľem, hogy a PáIyázattal kapcsolatos mindennemű
nýIatkozatot, felhívást, értesítést, vaEY ĺnás információt, valamint a Péiyázattal kapcsolatos
esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bírósági Llatározatot, stb. az alábbi címre
kérem postázni:

. Címzet1...

Cím:.

Amennýben az á|ta|am a fentiekben megjelölt címzett a fęnti címen az iratot nem veszi át,

ennek kovetkezményeit a gazdasági táľsaság vállalja. Tudomásulveszem, hogy amennýben a
cimzett a fenti címen az értęsitést nem veszi źú, az értesítés a postáľa adást kĺjvető 5.

munkanapon kézbesítettnek minősül.

A pá|yéaati felhívás visszavonása esetén a Kiíľó a dokumentáció megvásźr|ěsźna fordított
összeget kéľem az a|ábbi bankszámlaszámta visszautalni:

B ankszáml av ezetłí pérziĺtézet:

Bankszámlaszźlm..

Bankszámlával ľendelkęznij ogosult:
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

pá|y áző a|áirtsa/ cé gszeru a|źńr ás

C-l;
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8. számú melléklet

Budapest VIII. keľület, Víg u. 39. szám a|atti telek elĺdegenítése

I\TYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy cégünk anemzetj vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI. torvény 3. $
(l) bekbzdés 1. pontja szeľinti 

-]

a.) át|áthatő szeĺv ezętnek minő sül.

b.) nem minősül éúIathatő szervezetnek.

(a meýlelő szöveg aláhúzandó)

A jelen nyi|atkozatomat a szewezet vezeto tisztségviselőjeként bĹintetójogi felelősségem
teljes tudatában teszem.

Budapest,

pá|y áző a|áírása/ c é gszeru a|áír ás

/ĺ
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9. számú melléklet

Budapest VIIL keľiilet, Víg u. 39. szám a|atti telek elidegenítése

NYILATKOZ'AT
a pá|yázaton meghiľdetett ingatlan megtekintéséľől, á|lapotának megĺsmeľéséľől

Alulírott a pá|yázaton meghiľdetett Budapest VIII. keľiilet, Víg u. '39. sztm alatti telket .

előzętesen egyeztetett időpontban megnéztem, az ti|apotát és aľľa vonatkoző mllszaki
táj ékoztatást m egi sm eľtem.

Budapest,

pźt|y tnő aláir ásal cé gszerú aláirás

19 .ł"
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10. számú melléklet
,łnÁsvÉrnĺl SZERZőDÉy

fiĺggőben taľtással

amely létrejott egyrészről
Budapest Főváľos VItr. keľĺilet Józsefváľosĺ Önkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.

63-67., aóószźlma: |5735715-2-42, KSH-szźtma: 75735715-84II-321-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljaľó Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. (székhely: 1082
Budapest, Baross u. 63-67., adőszáma: 25292499-f-4f, cégegyzék száma..01-10-048457; KSH
száma:25f92499-6832.II4-0|, képviseli: ....), mint eladó (továbbiakban: eladó)

másľészről
..... (székhelye: ..'......; cégjegyzékszáma: .....; adőszźtma..

képviseli: ..........)' mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az a|u|ir ott nap on és helyen, az a|ábbi feltételekkel :

1.

E|őzmények

1.1. Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzatKépviselő-testĺilete ...120|6. (IX.
08.) számú határozata alapjáĺ egyfordulós, nyilvános pá|yázatot íľt ki Budapest VIII. kerület
34919 hĺsz.-ú, az iĺgat|an nyllvántartásban Budapest VI[. kerület, Víg u. 39. szám alatti telek
értékesítésére az ingatlan beépítési kotelezettségével.

I.2, A pźůyázat nyertese a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-
testület ..12016. (....) szĺámú határozata szerint vevő lett. Yevő ptiyázatában az ingat|an cé|ra

történo beépítését vállalta.

ĄL.
A szerződés tárgyítképző ingat|an adataĺ

Címe:
Helyľajzi szőma:
Jellege:
Telek alapteľüIete:
Közmű ellátottsága:
Teľhei:

Budapest VIII. kerület, Víg u. 39.
349r9
telek

)J)) m'
összkĺlzműves
per-, teher- és igénymentes

3.
Jognyilatkozat

3.1. A nemzeti vagyonľól szóIó 2071. éví CXCW. tcirvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a helyi
önkoľmányzat tulajdonáb an |évő ingatlanľa az á||amnak, valamint az 1991 . évi XXXil. tv. 39. $

(2)bekezdése alapján a Budapest Főváľosi onkormányzatnakelővásárlási joga van.
Jogosult elővásáľlási jogáva|, postai küldemény esetén a küldemény postai feladásának igazo|t
napjtltó| számított 35 napon belül élhet. Amennyiben az e|ővásár|ás jogosultja él jogával, jelen
szerzódés közte és ęladó között jön létľe. Ez esetben a ...,,.. á'|ta|beťlzetott ........,- Ft, azaz

foľint összeget e|adő az elővásárlási jogľa vonatkozó nyilatkozatok kézhezvéte|étő|
szćlmitoÍt 15 munkanapon belül az ........ .. áúta| vezetetĺ szźlmű szám|źra visszautalja. A

... '. tudomásul veszi, hogy a beťlzętett osszeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszámolandó költséget, kártérítést nem ťrzet.
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4.r.

4.2.

4.3.

4.4.

3,2. E|adó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik személy részére történő
értékesítéséhez abeépítési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájáru|źtsa sziikséges. Eladó abban
az esetbęn aďja hozzájárulást a továbbértékesítéshez, amennyiben a harmadik féI váIIaIja a jelen
adásvételi szeľződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzźýáru|élsát kérni, eladó vevőn követeli a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését,
illetve eladó érvényesÍtheti visszavásárlási jogát
Felek rögzítik, hogy eladó hozzájźlruIása nem szükséges az iĺgatlan harmadik személy részére
tĺjľténő vevő általi továbbéľtékesítéséhez, amennyiben az ingat|anra vevő a jogerős haszná|atba
vételi engedélý megszeľezte, és ezt az e|adó felé hitęlt érdemlő módon igazo|ta.

4.
Jog- és kellékszavatosság

Az e|adő kijelenti, hogy az adásvétel tárgyźú képező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az
ingatlan, a .,3.1. pontban ľögzítetteken kívül a továbbiakban peľ-' teher- és igénymentes, azon
harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántaľtásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyi|vttntartttson kívüli joga, amely a vevö biľtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadźt|yozná,
kor|átozná, vagy me ghiú sítaná.

Az e|adő kijelenti és szavatosságot váI|a| azért, hogy az iĺgat|aĺt adó, illeték, vagy más adók
mőđjéra behajtható köztartozás nęm tęrheli. Az e|adő kijelenti és szavatolja, hogy az iĺgatlarl
tekintetében környezetszennyezés nem történt.

A vevő kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeľi, többször bejárta, megvizsgálta, és źłllta|a felmért
állapotban, az ingat|arról készĺilt ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeretében itja alá jelen
adásvételi szerzódést.

Az e|adő a jelen szerződés a\áírástxa| kijelenti, hogy a vevót az ingatlan minden lényeges
tulajđonságárőlttĄékonatta, beleértve az á|ta|a ismert esetleges rejtett hibákat is. A tájékoztatás
esetleses elmaľadásából eľedő minden kár eladót terheli.

5.
Az ingatlan vétel'ára, a véte|ár megÍizetése

5.1,. Az ingatlan véte7ára.........'- Ft + .........,. Ft ÁFA összesen ............'. Ft, azaz . foľint
+ .......'.. foľint AFA, összesen ... forint, amely összeg a vevő pá|yázatában ajánlott
vételĺárral azonos.

5.2' Szerződó felek egyezően rögzítik an téný, hogy

5.3. Az ingatlan véte|źtrának megťrzetése az a|ábbíak szerint töĺténik:

5.3.1. A vevő pźúyázatának benyújtasakor megfizetett az e|adő szám|ájtra 10.212.000,- Ft, azaz
Tízmillió-kétszáztizęllkétezer foľint összeget ajźn|ati biztosíték címén. A szerződő felek úgy
rendelkeztek, hogy a befizętętt ajánlati biaosíték jogcímét foglaló jogcímre vźůtoztatják. A
foglaló cisszege a véte|źrba beleszámít' Szerzódó felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi
teľmészetével tisztában vannak. Tudják, hogy a szerződés meghiúsulásáéľt felelős fé| az adotÍ
foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeľęs összegét koteles vísszaťlzetĺi. Amennyiben az
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adásvételi szerzodés olyan okból hiúsul meg' amelyéľt mindkét fé|, vagy egyik fél sem felelős,
az adot1foglaló a vevőnek visszajár. A foglaló teljes összegének megfizetése az adásvéte|i
szerződés megkötésének feltétele. Szerződő felek egybehangzőan ľögzítik azt a téný, hogy a
foglaló teljes összege megfizetésre keľült.

5.3.2. Felek rögzít1k, hogy a vevő a je|en szerződés a|áírásźtíg megťlzette az ingatlaĺ véte|áráĺak
50o/ó-źLt, bruttó ...........'- Ft-ot, azaz foľintot, amelybe beleszámít az e|ózetesen
megťlzetettaján|ati biztosíték (10.212.000,- Ft), mint foglaló összege is, így vevő által a jelen
szerzodés a|źtirásźlva| egyidejűleg fizetendő vételáľrészlet bruttó . . . .. .,. Ft.

5.3.3. Felek rogzitik,.hogy vevő az e|ővásárlási jog jogosultak nyilatkozattételéről szóló éľtesítés
kézhezvéte|ét követő 8 napon belül köteles a vételár fennmaľadó 50 yo-źLt, bruttó . .'. ,- Ft-
ot, azaz... ...;.. .... fońntot e|adő részére megfizetni abban az esetben, ha sem aMagyar Allam;
sem a-Budapest Főváľosi onkormányzat nem él a jelen szeľződés 3.l' pontjában biztosított.
elovásiĺrlási jogával. ]

Amennyiben a póthatárido a|att vevő nem fizeti meg a fennmaľadő véte|źlrat, eladó póthatáľidő
kiĺĺzése nélkül jogosult, je|en szerződéstől egyoldalú nyi|atkozattal, érdekmúlás bizonyítása
nélkiilelállni.
'A vételár megfizetéséről eladó a szám|át a vételáľ-részbeérkezését követően állítja ki.

5'3.4. Aű, ingatlan birtokának átruházása legkésőbb a Magyar Állam, il|etve a Budapest Fővárosi
Önkormányzat ę|ovásźrlási jog gyakorlásáról szóló nyi|atkozattlnak Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-hez t<jľténő megérkezését, vagy aZ arÍa törvényben rögzített határidő
eredménýelen leteltét' és a teljes véte|ráľ megfizetését kovetoen legkésőbb 45 napon belül, felek
tL|ta| e|ozetesen egyeztetett időpontban, źúadás.átvéte|i jegyzőkönyvben kerül sor. Vevő a biftok
átvételéľe köteles és a birtokátruházźs időpontjától szedi az ingatlan hasznait és viseli azok
terheit.

6.
Beépítési kötelezettség

6.1. A vevő vállalja, hogy azingat|ant a Józsefuáľos KeľĹileti Epítési Szabá|yzatáról szóló 6612007.
(XII. l2.) önkoľmányzati ľendelet (JoKÉsZ) előíľásainak megfele|ően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettsé gnek az alábbiak szerint tesz eleget
a) azingat|an biľtokbaadásától számítotÍf éven beliilmegszerzi az építésére vonatkozó jogerős

építési engedélý;
b) a jogerős építési engedély megszerzésétó| szźtmított 2 éven belül megszerui a jogerős

haszná|atb avételi en gedélyt.

6.2. Az ingatlan beépítési feltételei:
Az ingatlan övezeti besoľolása: Ll-VilI-1
A közmtĺfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztési hozzájźľulás, teľvezés. stb.) a
vevőt terheli.

A beépítés százalék, építménymagasság, szintszźlm, szintterĹilet, stb. tekintet ében az országos
Településrendezési és Epítési K<jvetelményekľől (OTEK) szóló 253l|997. (XII. 20.)

5oľmányrende|et, az 512015. (II. 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ)' és Józsefvźlľos Kerületi
Epítési Szabá|yzatárol szóló 6612007. (xII. 12.) önkoľmányzati ľendelet (JOKESZ) e|őírásai az
irányadók.

6.3. Az eladó visszavásárlási joga
Yevő az eladónak az ingat|anon jelen szerződés keltétől számított 5 évig _ a 6.I. pontban
meghaiározott valamely kötelezettsége teljesítésének késedelme esetére - visszavásáľlási jogot
enged, és hozzájáru| abhoz, hogy a visszavásárlási jog az iĺgat|aĺ tulajdoni |apjfua bejegyzésľe
keľi.iljön. Vevő egyútta| mźr most feltétlen és visszavonhatatlan hozzź|ttu|źsát adja ahhoz is,
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hogy ameĺnyiben eladó a7.|'7. pont szerinti esetben visszavásárlási jogát je|en szerződésben
meghatározottak szerint egyoldalú nyilatkozattal gyakorolj a, ngy ezen egyoldalú nyilatkozat
alapjáľn a ftjldhivatal eladó tulajdonjog visszavásárlásĺának tényét az ingatlaĺ-nyilvántartásba, IlI
arányban, visszavásáľlási jog jogcímén bejegyezze. A visszavásárlási jog aZ ingatlan-
nyi|vántartttsba történt bejegyzés a|apján az ingat|anon később jogot szerzőkkel szemben is
hatályos.
Vevő jelen szerződés a|áírásáva|hozzźtjáru| ahhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásárlási jogát
gyakorolja, úgy a jelen szeľződésben meghatározottvýtelźrat a késedelem idejére meghatáľozott
késedelmi kötbér mértékével csökkentve fizessę vissza a részére.

7.
A szerződésben vá|lalt kötelezettségek nem teljesítésének, illetve késedelmes teljesítésének

jogkiivetkezményeĺ

7.I. Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén atka|mazhatő
jogkovetkezmények:

7 .1.I. Visszavásáľlási jog
Eladó visszavásárlási jogával a jelen szerzodés 6.3. pontjában meghatározottak szerint élhet,
ha a vevő a 6.1. pontban meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésével késedelembe
esik. A visszavásáľlásí źlr azonos a vételárľa|, de az eladó jogosult a felhalmoződott késedelmi
kötbér összegével a visszavásáľlási arat lecsokkenteni a vísszavásárlási jog gyakorlása esetén.

Vevő jelen szerződés a|áírásźtva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzźýźľu|źsźú adja ahhoz,
hogy amennyiben eladó é1a visszavásárlási jogával, tulajdonjogátaz ingatlan-nyilvántartásban
eladó egyoldalú nyilatko zatáv a| bej egyeztesse.

7.I.2. Késedelmi kötbér
Ha a vevő a 6.1' pontban meghatározott valamely kötelezettségével neki felróható okból
késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetru azeladóĺak.
A késedelmi kĺitbér mértéke:
- A jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késędelme esetén a

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

esetén a kotbér összege 7.500.000'- Ft.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghattrozott összegeken felül vevő
bármely egyéb késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbéńgénye keletkezik, úgy
aĺnak mértéke 30.000,- Ft/nap.
Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatátozott kötbér összegét közös megegyezéssel
állapították meg, és ań nemtekinti eltulzottnak.

7.2. Szerzódő felek egybehangzóan rögzítik art a téný., hogy a késędelmi kötbér teljesítéséhez vevő
garanciaszerződés nyujtási kĺitelezettségének eleget tett, a..... Bank által kibocstńott .... szźlmil
garanciaszerződés jelen szerzodés a|áírásáva| eryidejűleg źúadásra keľült az eladó részére.
A garanciaszerzodés összege a jogerős építési engedély megszerzésére a 6.|. pont szerint

rendelkezésre álló határidő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 15.000.000,- Ft'
a jogerős haszná|atbavételi engedély megszerzésére a 6.I. pont szerinti rendelkezésrę álló
hatáľidő e|teltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000'- Ft. A
gatanciaszerziĺdés az e|adő javára lehívásľa keľül a jelen szerződésben meghattlrozott késedelem

esetén. A garanciaszerzódésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan
érvényesíthetők. Felek rógzítlk, hogy csak olyan bankgarancia fogadható el, amelyek aLapján

eladó egyoldalűtźtjékonató nyilatkozatźtva| a bank átuta|ja a jelen szerződésben meghatározott
késedelmi kötbéľ összegét az ęIadónak' mindenféle egyéb feltétel nélktil.

8.
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Ingatlan-nyilvántaľtási bej egyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

Az e|adő a jelen szerződés a|áirásźrya| eryidejűleg külön nyilatkozatban feltétlen és visszavonhatatlan
hozzáĄárulásźú adja ahhoz, hogy vevő tulajdonjoga az ingat|an tekintetében 7l7 arányban, vétel
j ogcímén az ingat|an-nyilvántaľtásba bejegy zésre kerülj ön.
Felek kozösen kérik a Földhivatalt, hogy a tulajdonjog bejegyzési eljárást tartsa fiiggőben bejegyzési
engedély benýjtásáig, de maximumf0l6. ....... napjái g jegyezze fe| az ingat|an tulajdoni |apjtľa,
Felek már'. most kérik az illętékes Földhivatalt - és ehhez vevő is feltét|en és visszavonhatatlan
hozzájáru|ását adja _, hogy vevő tulajdonjogának a bejeryzéséve| egyidejiĺleg az ingat|an-
nyi|vántartźtsba a jelen szerződés keltétől számítoÍt 5 év határozott idotaľtamra eladó visszavásárlási
j oga a j elen szerzó dés tár gy źú képező ingatlanľa bej eryzésre kerĺ'ilj ĺin.

9.
Az ingatlan birtokának átruházása

9.I. Az ingatlan biľtokátruhĺázása legkésőbb a Magyar Állam, illetve Budapest Főváros
onkormányzata e|óvásárlási jogának gyakoľlásáról szóló nyi|atkozatáĺak eladóhoz, vagy a
képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrI'.-hez történő megérkezését, vagy az
arra törvényben ľögzített határidő eredménýelen leteltét, és a teljes vételáľ megfizetését követő
40 munkanapon beltil, felek áIta| előzetesen egyeńetett. időpontban, éttadás-átvételi
jegyzőkönyvben keľül sor.

9.2. Abírtokátruházás napjáig az ingatlanrlal kapcsolatos költségek az e|adőt, a birtokátruházás ĺapját
követően felmerült költségek pedig a vevőt teľhelik' A biľtokźńruházás napjátő| a vevo jogosult
szedni az ingat|anhasznait, viseli azok teľheit, valamint az ingat|anban bekövetkező kárveszé|yt'

10.
Egyéb rendelkezések

10.1. Az e|adő Magyarország töľvényei szerint mtĺködő helyi <ĺnkormźnyzat. Vevo képviselője
kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társasźlg, ügyletkötéSi és ingatlanszerzési
képessége kor|átozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nęmzęti vagyonĺól sző|ő 2011. évi
CxCvI. törvény 3. $ (1) bekezdés l. pontja a|apjánźLt|źúhatő szewezet.

|0.2. A szerzodő felek jelen szerződéssel kapcsolatban felmeľülő költségeket maguk viselik.

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

10.4. Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján k.lzáÍJéIk mind eladó, mind vevő
fe ltűnő értékar źnýalanságon alapuló esetle ges megtámadási j ogát.

10.5. Eljaľó ügyvéd tájékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása
megelőzéséről és megakadtiyozásáről szóló 2007 . évi CxXxVI. töľvény rendelkezései szerint
azonosítási kötelezettség terheli Felek adatai vonatkozásában' Felek kijelentik, hogy adataik a
szerzodésben helyesen kerültek rögzítésľe az á|ta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apjáĺ.
Felek jelen szerzodés a|źúrásixa| feltétlen és visszavonhatat|an hozzájáruIásukat adják atlhoz,
hogy eljáró Ĺĺgyvéd okiľataíkról fénymásolatot készítsen, és azokban rcgzitett adataikat a
szerződéssel egyĺ'itt kezelje.

10.6. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tźLjékoztatását, amely szerint adataikat az információs
örľendelkezési jogĺól és az információs szabadságľól szóló 20II. évi CXil. töľvény
rendelkezései szerint kizárő|ag jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás, illetve a
jogszabályokban meghatźrozott kötelezęttsége teljesítése érdekében kezelheti.
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Felek kijetentik, hogy jelen jogiigylet nem ütközik a pénzmosás és a tęrrońzmus finansziroztsa
megelőzéséről és megakadźúyozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvénybe.

IO.7, Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.500,-.Ft + Ár..ł. eljárási
díj összeget' 1*6.600,- Ft fijldhivatali eljáľási illetéket és 1'670,- Ft/fo ruB eljárási díjat a
szerződés a|áirásátt megelőzĺien megfi zetett.

10'8. A szerződő felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hog az adásvételi szerzodés
me gköté s ére és a|álr ásár a a szüks é ges fe|hata|mazá sokkal rendelkeznek.

10.9. Jělen szerződés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok ľendelkezései megfelelően
iĺányadóak.

10.10. A szerződés Felek teljes megállapodását tartalmazza. A felek kozött a szerzódés előtt létrejött
szóbeli vagy írásbeli megállapodáshatá|ytt veszti. A szeľiődés módosítása kizźrő|ag íľásban
történhet.
A szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szerződés egészének érvénýelenségét. Ilyen esetben a Felek kötelesek az érvénýe|en
ľendelkezést ügyleti akaratuknak és a szerzódéskotéSkor fenná|ló céljuknak leginkább
megfelelő ľendelkezéssel helyettesíteni.

10.11. A szeruódő felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzéséve|, valamint az illetékes
ťoldhivatal előtti képviselettel ....' (... ,,,)bizzźtk meg, és meghata|mazzákaz illetékes
ťoldhivatal előtti eljáľásľa is. Ellenjegyző ugyvéd a meghatalmazást elfogadja.

A szerzódő fe|ek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződés elolvasás és egyezó értelmezés után,

mint akaratukkal és nyllatkozataikkal mindenben egyezot írják a|á.

Budapest,2016

Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefuárosr
onkormány zat ę|adő megbizásából etj áró
Józsefuárosi Gazdálkod ási Kózpont Zrt.

képviseli: ....

Jelen okiratot ... ('..'.......) budapesti ügyvéd

okiratkészítő ügyvéd

u-d-r
ho
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11. számúmelléklet
eoÁsvÉrnĺI sZERzóDEs

fĺi g gő b en taľtá ssal ( bankÍ hitel fel h as znń|ísáv a|)

amely létrejött egyľészről
Budapest Főváľos VItr. keľĺilet Józsefváľosĺ onkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., adőszáma: 15735715-2.42, KSH-száma: 1'5735715.841I-32I-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási Köryoft Zrt. (székhely: 1082
Budapest, Baross ll. 63-67.,,adőszáma: 25292499-f-4f, cégtregyzék száma: 01-10-048457; KSH
száma.. 25292499-6832-114-0|, képviseli: ....), mint eladó (továbbiakban: eladó)

másrészľől
..... (székhelye: : . . . .' ...; cégjegy zékszáma: . . . ..; adószáma:
képviseli: ... . '. ....), mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az a|u|írott napon és helyen, az a|ábbí feltételekkel:

1.

Előzmények

1.2. Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testü|ete ...lf0|6.
(Ix.08.) számilhatározata a|apjźln egyfordulós, nyilvános pályázatot írt ki Budapęst VIII. kerület
349|9 hĺsz.-ú, az ingatlan nyilrváfiartźlsban Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szám alatti telek
értékesítésér e az ingat|an beépítési kötelezettségével.

L.2' A pźl|yźnat nyeľtese a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-
testiilet ../2016. (....) számú határozata szerint vevő lett. Vevő pályázatában az ingat|an cé|ra
töľténő beépítését v źů|a|ta.

1Ł.
A szeľződés tírgyátképző ingatlan adatai

Címe:
Helyrajzi száma:
Jellege:
Telek alapterülete:
Ktizmű e|látottsága:
Terhei:

Budapest VIII. kerülęt,Yigu. 39.
34919
telek
))) m'
összközműves
per-, teher- és igénymentes

3.
Jognyĺlatkozat

3.1. A nemzeti vagyonĺól szó|ő 2011. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése alapjáĺ a helyi
önkoľmányzat tulajdonában lévő ingatlanra azá||amnak, valamint azI99I. évi XXXIII. tv. 39' $

(2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnak elővásáľlási joga van'
Jogosult elővásárlási jogźlva|, postai küIdemény esetén a küldemény postai feladásának igazo|t
napjától számított 35 napon belül élhet. Amennyiben az elővásárlás jogosultja él jogával' jelen
szerzodés közte és eladó között jön létľe. Ez esetben a ....... źita|beťlzęt€tt........,- Bt, azaz

foľint összeget e|adő az elővásáľlási jogra vonatkozó nyilatkozatok kézhezvéte|étő|
szálmitott 15 munkanapon belül az tůta|vezetett számú szźtm|ára visszautalja. A

'.... tudomásul veszi, hogy a beťlzetett összeg után eladó kamatot, vagybźtmely jogcímen
elszámolandó költséget, kártérítést nem ťlzet.

ĺĺ
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4.1.

3.2. E|adő kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik személy részéľe töľténő
értékesítéSéhez abeépitési kötelezettség teljesítéséig elađó hozzt|źtruIása sztikséges. Eladó abban
az esetben aďjahozzájárulást a továbbértékesítéshez, amenrlyiben a harmadik fél váiLaIja a jelen
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozziĄźtru|ását kéľni, eladó vevőn követeli a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését,
illetve eladó érvényesítheti visszavásárlási jogát
Felek rögzítik, hogy e|adó hozzájárulása nem szükséges az ingatlan harmadik személy részéte
töľténő vevő általi továbbértékesítéséhez, amennyiben az ingat|anra vevő a jogeľős haszná|atba
vételi engedélyt megszerezte, és eú. az eladő felé hitelt éľdemlő módon igazo|ta.

4.
Jog- és kellékszavatosság

Az e|adőkijelenti, hogy azadásvétel tźrgyźiképező ingatlan kizáľólagos tulajdonát képez:i, az
ingatlan, a .,3.I. pontokban rogzítetteken kívül a továbbiakban per-' teher- és igénymentes' azon
harmađik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyi|vántaftáson kíviili joga, amely a vevő biľtoklását, vagy tulajdonjog bejeryzését akađtl|yozná,
kor|átozná, vagy me ghiús ítaná.

Az e|ađő kijelenti és szavatosságot véilal azért,hogy az inýat|aĺt adó, illeték, vagy más adók
módjára behajtható koztartozźs nem terheli. Az eladő kijelenti és szavatolja, hogy az iĺlgatlan
tekintetében kömyezetszennyezés nem történt'

A vevő kijelenti, hogy az ingatlant jó| ismeri, többsz<jr bejárta, megvizsgálta, és źůta|a felmért
állapotban, az iĺgat|anról készült ingatlan értékbecslo szakvélemény ismeretében, irja a|á je|en

adásvételi szęrződést. Tudomással bír arról, hogy a telken két darab felépítmény áll, amelyek
elbontandóak. A bontással kapcsolatos költségek és feladatok a vevőt teľhelik.

Az e|adő a jelen szerzodés a|áirásáva| kijelenti, hogy a vevot az ingatlan minden lényeges
tulajđonságárő|tájékoztatta, beleértve az áItaIa ismert esetleges ľejtett hibákat is' A tájékoztatás
esetleges elmaľadásából eredő minden kár eladót terheli.

5.
Az Íngatlan véte|ára, a vételiár megfizetése

5.I. Azingatlanvétę|ára.........'.Ft+.........,.FtÁFAiisszesen............'-Ft,azaz..''.....foľint
+ .......... foľint AFA, összesen ... foľint, amely összeg a vevő pá|yázattlban aján|ott
vételárľal azonos

5.2. Szerzodő felek egyezően röszítik azt téný, hogy

5.3. Az ingatlan vételźlrának megfizetése az alábbíak szerint történik:

5.3.1. A vevő pá|yázatźlnak benyújtásakoľ megfizetett az e|adő szám|ájára 10.21'2.000,- Ft, azaz
Tizmi|Iiő-kétszánizenkétezer forint összeget aján|ati biĺosíték címén. A szerzódő felek úgy
rendelkeztek, hogy a bęťlzetett aján7ati biĺosíték jogcímét foglaló jogcímľe vá|tona!ák. A
foglaló összege a véte|árba beleszámít. Szerződó felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi
természetéve| tisztźban vannak. Tudják, hogy a szęrzodés meghiúsulásáéľt felelős fé| az adott
foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét köteles vísszaťĺzetni. Amerľryiben az

4.2.

4.3.

4.4.
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adásvételi szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fé|, vagy egyik fél sem felelős,
az adott foglaló a vevonek visszajáľ. A foglaló teljes összegének megfizetése az adásvéte|i

szerződés megkötéSének feltétele. Szerzodó felek egybehangzőan rögzitik azt. a téný, hogy a
foglaló teljes <isszege megflrzetésre került.

5.3.2. Felek rogzítik, hogy a vevő a je|en szerződés aláíľásáig megfizette az ingat|an vételárának
50 o/o-źLt, bruttó Ft-ot, azaz foľintot, amelybe beleszámít az e|őzetesen
megťlzetetĺajánlati biĺosíték (10.212.000;- Ft), mint foglaló cisszege is, így vevő által a jelen
szerződésa|áírásáva|egyidejűlegfizetendővételárľészletbruttó......,-Ft.

' 5.3.3 Felek rogzítik, hogy vevő a vételár fennmaradó 'slyo-źLt, bľuttó ...,- Ft-ot, azaz

: ... forintot banki hitel felhasználásáva| fizeti meg eladó részére abban az'esetben, ha
sem a Magyar Állam,,sem a Budapest Fővárosi Önkormányzat nem é1 a jelen szerzóđés 3,I.
pontjában biĺosított elővásáľlási jogával. Vevő a f,lzetési kĺjtelezettségének az e|adő ene

. vonatkozó felhívásának kézhęzvétę|ét követő 60 napon beltil köteles eleget tenni.
Amennyiben vevő nem Íizeti meg a fennmaľadó véte|árat, eladó póthatáridő kiťllzése nélkül
jogosult, jelen szerződéstól egyoldalú nyilatkozattal, érdekmúlás bizonyítása nélkül elállni.
A vétęláľ megťtzetéséľől eladó a szám|át a vételáľ-részbeérkezését követően állítja ki.

5.3.3. Az ingatlan birtokának átruházźsa legkésobb a Magyar Állam, illetve a Budapest Fővárosi
onkormányzat e|ővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyi|atkozatának Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-hez t<irténő megéľkezését, vagy az affa törvényben rögzített határidő
eredménýelen leteltét, és a teljes vételĺĺr megfizetését kĺjvetően legkésőbb 45 napon belül, felek
á|ta| e|őzetesen eryeztetett időpontban, átadás-źlwételi jegyzőkönyvben keľül sor. Vevő a biľtok
átvételére köteles és a biľtokátľuhénás időpontjától szedi az ingatlan hasznait és viseli azok
terheit.

6.
Beépítési kiitelezettség

6.1. A vevő vállalja, hogy az ingat|ant Józsefuáľos Kerületi Építési Szabá|yzatźlról szóló 6612007.
(XII. l2.) önkormányzati ľendelet (ĺórÉsz) előírásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettsé gnek az alábbiak szeńnt tesz eleget :

c) az ingat|an birtokbaadásátő| szźmitott 2 éven beliil megszerzi az építéséľe vonatkozó jogeľős

építési engedélyt;
d) a jogerős építési engedély megszerzésétől számított f éven belül megszerzi a jogerős

haszná|atbav ételi engedélý.

6.2. Az ingatlan beépítési feltételei:
Az ingatIaĺ övezeti besorolása: L 1 -Vm- 1

. A közműfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztési hozzájáruIás, tervezés. stb.) a
vevőt, mint nyertes ptúytuőt terheli.

A beépítés szźnaIék, építménymagasság, sziĺtszám, szinttertilet, stb. tekintetében az országos
Teleptilésľendezési és Építési Követe|ményekľol (oTÉK) szólő 253l|997. (XII. 20.)

KormányľendeIet, az 5lf0I5' (II. 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ)' és Józsefuáľos Keľtileti
Építési śzabtúyzatélró| szóló 66ĺ2007. (X[. l2.) ĺinkormányzati rendelet (JOKÉSZ) e|őirásai az
irányadók.

6.3. Az eladó visszavásárlási joga
Yevő az eladónak az ingat|anon jelen szerződés keltétől szźtmitott 5 évig - a 6.1'. pontban

meglatátozott valamely kötelezettsége teljesítésének késedelme esetéľe _ visszavásárlási jogot

enged , és hozzćljźlruI ahhoz, hogy a visszavásáľlási jog az ingatlan tulajdoni ĺapjára bejegyzésľe
kertiljön. Vevő egyútta| már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzć|tru|ásźLt adja ahhoz is,

nŕ,"/ ,/v
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hogy amennyiben eladó a7.1.|. pont szeľinti esetben visszavásárlási jogát je|en szerződésben
meghatározottak szerint egyoIdalú nyl|atkozattal gyakorolja, vgy ezen egyoldalri nyilatkozat
alapjźĺĺ a ťoldhivatal eladó tulajdonjog visszavásárlásanak tényét az íngat|an-nyilvźntartásba, I/I
arányban, visszavásárlásijog gyakorlásajogcímén bejegyezze. A visszavásárlásijog azingat|aĺ-
nyi|váfiartásba történt bejegyzés a|apján az ingat|anon később jogot szerzőkkel szemben is
hatályos.
Vevő jelen szerzódés a|áírźsźxa|hozztĄźtu| ahhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásáľlási jogát
gyakorolja' úry a jelen szerződésben meghatározoÍtvéte|árat a késedelem idejére meghatározott
késedelmi kötbéľ mértékével csökkentvę fizesse vissza arészére.

7.
A' szerződésben vál|alt kötelezettségek nem teljesítésének' illetve késedelmes teljesítésének

jogkövetkezményei

7.I, ,Ąz beépítési kötelezettség neń teljesítése' illetve késedelmes teljesítése esetén a|ka|mazható
jogkövetkezmények:

7 .I.I. Visszavásárlási jog
Eladó visszavásárlási jogával a jelen szerződés 6.3. pontjában meghatáľozottak szerint élhet,
ha a vevő a 6.1. pontban meghatáľozott valamely kötelezettsége teljesítésével késedelembe
esik. A visszavásárlási tlr azonos a vétęlára|, de az eladó jogosult a felhalmozódott késedelmi
kotbéľ összegével a visszavásárlási trat lecsökkenteni a visszavásárlási jog gyakorlása esetén.

Vevó jelen szęrződés a|áírásźxa| fe|tétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|tlsát adja a|lhoz,
hogy amennyiben eladó él a visszavásárlásijogával, tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásban
eladó egyoldalú nyilatko zatźxal bej egyeztesse.

7.I.2. Késedelmikötbér
Ha a vevő a 6.7. pontban meghatározott valamely kötelezettségével neki felróható okból
késedelembe esik' késędęlmi kötbért koteles ťĺzetnl az eladőĺak.
A késedelmi kotbér mértéke:
- A jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

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

esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatźtrozott összegeken felül vevő
bármely egyéb késedelmes teljesítésére tekintettel elađónak k<itbérigénye keletkezik, úgy
annak mértéke 30.000,- Ftlnap.
Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban megbattrozott kötbér összegét közos megeryezéssel
állapították meg, és azt nęm tekinti eltulzottnak.

7 .2. Szerzódő felek egybehangzőan rögzítik azt a tényt, hogy a késede|mi kötbér teljesítéséhez vevő
garanciaszerződés nyujtási kötelezettségének eleget tett, a .. ... Bank által kibocsźúott .... szźlmil
bankgaľanciajelen szerződés a|áirásáva| egyidejiĺleg áttadásrakerült aze|adő részére.
A garanciaszerzodés összege a jogerós építési engedély megszerzésére a 6.l. pont szerint
ľendelkezésre álló hataľidő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem estén 15.000.000'- Ft,
a jogerős hasznźiatbavételi engedély megszerzésére a 6.I. pont szerinti rendelkezésľe ál1ó

határido elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000'- Ft. A
garanciaszerződés az e|adő javźra lehívásra kertil ajelen szerződésben meghatáľozott késedelem
esetén. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időaľányosan
érvényesíthętők. Felek rogzítLk, hogy csak olyan bankgarancia fogadható el, amelyek a|apján
eladó egyolda|ű tźtjékoztató nyilatkozatáva| a bank átuta|ja a jelen szerződésben meghatźlrozott
késedelmi kötbér összegét az eladőnak, mindenféle egyéb feltétel nélkiil.

8.
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Ingatlan-nyilvántaľtási bej egyzésľe vonatkozó nyi|atkozatok

Az eladó a jelen szerzodés megkötésével egyidejűleg külön nyilatkozatban feltétlen és

visszavonhatat|an hozzájáruItsźú ađja ahhoz, hogy vevő tulajdonjoga az ingat|an tekintetében 1/1

aráĺybaĺ, vétel jogcíméĺ az ingat|an-ĺy1|váĺtartásbabejegyzésre kerüljön.
Felek közösen kérik a Földhivatalt, hory a tulajdonjog bejegyzési eljárást taľtsa fiiggőben bejeryzési
engedély benyujtásáig, de maximum 20|6. . . . .... napjáig jegyezze fe| az ingat|an tulajdoni |apjára.
Felek már most kérik az .illetékes Földhivatalt - és ehhez vevő is feltétlen és visszavonhatatlan
hozzt|źraIásźĺt adja _, hogy vevo tulajdonjogának a bejegyzésével egyidejűleg az ingatlan-
nyl|vántartásba a jelen szerződés keltétől számított 5 év hatáľozott idotartamra eladó visszavásárlási
joga a jelen szerződéstźlrgyát képezo ingat|anra bejegyzésre kerĺ'iljön.

9.
Az ingatlan bĺľtokának ítrubázísa

9'I. Az ingatlan biľtokátruhazása legkésőbb a Magyar Ál|am, illetve Budapest Főváros
onkormányzata e|ővásáľlási jogának gyakoľlásáľól szóló ny||atkozatttnak eladóhoz, vagy a

képviseletében eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt..hez töľténő megéľkezését, vagy az
arra törvényben ľögzített határidő eredménýelen leteltét, és a teljes véte|ár megfizetését ktjvető
40 munkanapon belül, felek źúta| előzetesen egyeztetett időpontban, átadás-átvételi
je gy zókonyvben keľül sor.

9.2. A birtokátruházás napjáig az ingat|aĺlrlal kapcsolatos költségek az eLadőt, a biĺokátruhźnás ĺapját
követően felmerült költségek pedig a vevőt teľhelik. A biľtokźúruhtnás napjától a vevő jogosult
szedni az ingat|anhasznait, viseli azok terheit, valamint az ingatlanban bekövetkezó kźr:veszé|ý.

10.
Egyéb ľendelkezések

10.1. Az e|adó Magyarország tdrvényei szerint működő helyi önkormányzat. Vevő képviselője
kíjelenti, hogy Magyarországoĺbejegyzett gazdasági társaság, ügyletkotéSi és ingatlanszerzési
képessége kor|túozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyorľól szőIő 2011. évi
cxcu. törvény 3' $ (1) bekezdés 1. pontja alapján átláthatő szervezet.

10.2. A szerződő felek jelen szeľzódéssel kapcsolatban felmerü|ő költségeket maguk viselik.

10.3. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszęÍzett Vagyon után vagyonátruházási illetéket kell ťrzetni.

I0'4. Felek a Polgári Törvénykĺinyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizźtják mind eladó, mind vevő
felttĺnő értékaľánýalanságon alapuló eset|eges meg!ámađźtsi jogát.

10.5. Eljáľó Ĺigyvéd tájékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a teľrorizmus finanszírozása
megelőzéséľől és megakadźiyozásźtról szóló f007. évi CXxxVI. törvény rendelkezései szerint
azonosítási kĺjtelezettség terhelí Felek adatai vonatkozźlsában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szęrződésben helyesen keľültek ľögzítésre az á|ta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
alapján.
Felek jelen szerződés a|źirásźtva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|źsukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokbaĺ rögzített adataikat a

szerződésse| együtt keze|je.

10.6. Felek tudomásul veszik eljáró tigyvéd tźljékon'atásźÍ, ameLy szerint adatalkat az információs
önĺendelkezési jogľól és az információs szabadságľól sző|ő 20II. évi CXil. törvény

.- ľendelkezései szerint kizárő|ag jelen szerződéshez kapcsolódó megbizás, i|letve a
jogszabźiyokban meghattrozott kötelezettsége teljesítése érđekében kezelheti.
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Felek kijelentik, hogy jelen jogiigylet nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus ťlnanszírozása
megelőzéséről és megakadźiyozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tö'rvénybe.

I0.7 ' Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.500,- pt + Áľ,ą. eljárási
díj összeget, 1*6.600,- Ft fijldhivatali eljĺáľási illetéket és I.670,- Ft/fő ruB eljárási díjat a
szer ző dé s a|áír ását me ge|oző en me gťlzetetl.

.10.8.. A szerződo felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés
megkötésére és alákására a szükséges fę|hatalmazásokkal rendelkeznek.

10.9. Je|en szerződés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően
iľányadóak.

10.10. A szerződés Felek teljes megállapodását taľtalmazza. A felek között a szerződés előtt |étrejött
szóbeli vagy írásbe|í megállapodás hatálĺyźú, veszti. A szeľződés módosítása kizźtrő|ag írásban
történhet.
A szerzodés eryes rendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szeruődés egészének érvénýelenségét. Ilyen esetben a Felek kötelesek az érvénýe|en
ľendelkezést ügyleti akaratuknak és a szerződéskötéskor fennálló céljuknak |eginkább
megfelelő ľendelkezéssel helyettesíteni.

10.11. A szerződó felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzéséve|, valamint az illetékes
ťoldhivatal előtti képviselettel ......(... ''..)bízzźlk meg, és meghatalmazzźtkaz illetékes
ftildhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyző ügyvéd a meghatalmazást elfogadja.

A szerződo felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződés elolvasás és egyező éľtelmezés után,
mint akaľatukkal és nyi|atkozataikkal mindenben egyezőt írjźk a|á.

Budapest,201ó

.. Budapest VIII. keľület Józsefuárosi
onkormány zat e|adő megbizźsttból elj áró
Józsefuárosi G azdá|kodási Koryont Zrt,

képviseli: '...

képviseli:

Je|en okiratot'.. (...........) budapesti ĺigyvédkészítettem és ellenjegyzem, Budapest,2016.. ..'.

okiratkészító üg1rvéd
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12. számú melléklet

osszefoglaló a benyűjtandó ajánlat foľmai és taľtalmĺ követelményeiľő|, tíjékoztatá.s az
ítliőthatő szeľvezet fo ga|m áľĺól

'Az aján|atot a társaság képviselője minden oldalon kézjegyével köteles ellátni.

Az aján|atnak folyamatos soľszámozással kell rendelkeznie.

A borítékon nem szerepelhet a benýjtóra vonatkoző jeIzés.

Az aján|atot két példányban, kiilön lezártbontékban kell benýjtani, az egyikpéldányon feltÍintetve az

,,Eľedeti pé|dźtny,,, a másikon a ,,Másolati példány'' szöveget.

A borítékon a következő szöveget kel| éś lehet felttintetni: 
',Budapest 

VIII., Víg u. 39. számalatti telek
elide genítés e . p á|y ázat,,

Az ajźln|atot sértętlęn borítékban kell benýjtani, sérült, felnyitott boľítékot a Bonyolító nem vesz át'

Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az eredeti igazolást kell csatolni az ajźn|athoz.

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

Az aj źn|at tarta|mát a következő s oľrendben ke l l ö s sze frĺzn i :

1. Jelentkezési lap

2. Aján|ati összesítő

3. Eredeti, 30 napnál nem ľégebbi cégkivonat

4. Eredęti a|áirási címpéldány

5. A Pp. előíľásai szerinti bizonyító eĘű meghata|mazás, amennyiben az aján|atot nem a cég
képviselője írjaa|źl

6. Pá|yázatidokumentáció megvásárlásaról szóló bevéte|i pénńtrbízonylat másolata

7. Ajánlati biĺosíték befizetéséről szóló igazo|ás másolata

8. Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásľól

9. Nyilatkozat apźiyźnati feltételek elfogadásáľő|, szerzódéskötésról, ingat|anszerzési képességről,
aján|ati kötöttségről

10. Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható könartozásről; Kiíróval szemben fennálló
Ártozásrő1

11. NAV igazolása

12. Helyi adóigazo|ás (beszerezhető: Budapest Józsefirárosi ÖnkoľmányzatPolgármesteri Hivatala
1082 Budapest, Baross 1.63-67.)

13. Bérbeadóval szemben fęnnálló tartozás igazo|ása (beszerezhető: Jőzsefvárosi Gazdálkodási
Köryoft Zrt. io83 Budapest, .Losonci u. 2., és Budapest Józsefuárosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala Pénzügyi UgyosztáIy 1082 Budapest, Baross u.63-67.II. em.)

14. Nyilatkozat péĺnjgyialkalmasságról

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

16. Nyilatkozat tt|áthatő szervezetrő|

17. Azadásvétęli szerződéssel kapcsolatos észrevételek, móđosításijavaslatok

I
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b)

x|athato szervęzęt:

A20I1. évi CXCVI. tv. 3. $ rendelkezései alapján átláthatő szervezet:

1. átlátható szervezet:

az áIIam, a költségvetési szerv, a köztęstĹilet, a helyi önkormányzat, anemzetiségi ĺinkormtnyzat,
a társulás, az egyházi jogi személy, az o|yan gazdáIkodő szervezet, amelyben az źilamYagy a
helyi önkornányzat ktilön-ktilön vagy egyĹitt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a ĺemzetki)zi
szer.vczcĹ, a kiilfijldi állaľr, a külÍijlúi 1relylu|.tiság, a ktilľtllđi állaľri vagy lrelyhatósági szerv és az
Euľópai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban ľészes źů|amszabá|yozottpiacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénýársaság,

azo|yan belft'ldivagy külftildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdźúkodő
szerlĺezet, amely megfelel a kĺjvetkező feltételeknek:

ba) tu|ajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terroľizmus finanszírozása megelőzéséľől és
megakadályozásárő| szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismeľhető,

bb) az Euľópai Unió tagállamában, azBurőpai Gazdasági Téľségľől szóló megállapodásban részes
á||amban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesaési Szervezet tagá'||amttban vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyaľországnak a kettős adőnatás
elkeľüléséről szóló egy ezmény e van,

bc) nem minosül a társasági adóról és az osztalékadóľól szóló töľvény szerint meghatározott
ellenőrzött kiilfr ldi táľsaságnak,

bd) a gazdźtlkodó szęrvęzetbęn közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%o-os tulajdonĺal,
befolyással vagy szavazati jogga| bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdá|kodő szeÍvezet tekintetében aba), bb) és bc) a|pont szerinti feltételek fennállnak;

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

c a) v ezetó tisztségv iselői megismerhetok,

cb) a civi| szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezetó tisztségviselői nem át|étthatő
szervezetben nem rendelkeznek 25%o-ot meghaladó részesedéssel,

cc) szék'he|ye az Euľópai Unió tagźú|amában, az Euľópai Gazđasági Térségről sző|ő
megá|lapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagźi|amában vagy olyan állambarl van) amellyel Magyaroľszágnak a kettős adónatźs
elkerüléséľől szóló eryezménye van;

9. meghatározó befolyds: az a kapcsolat, amel1mek révén tęrmészetes szemé|y, vagy jogi személy egy
jogi személynek tagja vagy részs,ényese, és

a/ jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy feltigyelóbizottsága tagjai többségének
me gv á|asńásáľa és visszahívására, vagy

b) a jogi személy más tagjaiva| vagy részvényeseivel k<jtött megállapodás a|apján egyediiI
rendelkezik a szavazatok több mint otven száza\ékával;

3. $ (2) Az (I) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a
szerzőđő félnek cégszerűen aláíľt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyi|atkozat a|apján
kötött szerződés semmis.
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