
f. számű melléklet
A 17 6/f0I6. (Ix.08.) sz. határozat melléklete

Pá.tryázati felhívás

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat a Képviseló-testi'ilet ....ĺ2OL6. (DĹ o8.)
számí határozata a|apján nyilvános pá|yázatot hirdet a Budapest VIII. kerület, Víg u. 39 . szám alatti,
34919 hrsz..ú, 555 m2 alapteriiletrí telekingatlan értékesítésére.

|'. A' páiy ázati felhívás .kö zzététe|e

A pá|yźuati felhívást a Kiíľó'a'Versenyeztetési Szabá|yzat 1 l. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváľos-VIII. kerület Józsefuráľosi Polgrármesteľi Hivatal hirdetőt.áb|áján, a Bonyolító
i'igyfélfogadasra szolgáló helyiségében, a Józsefuáľos című helyi lapban, az Önkormányzat és a
Bonyolító honlapján, továbbá az onkormányzat és a Bonyolító Śzźtmfua elérhetó koltšégmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre ál1ó intern.etes hiĺdetési porĺálokon ,tesziközzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljaľĺást annak bármely szakaszában indokolás nétkĺil visszavonni,
és errőI köteles hirdetméný kifiiggesaeni. A versenyeztetési eljĺáľás visszavonása esetén -
amennýben a dokumentáciőt az ajánlattevő ellenéték fejében kapta meg - a Kiíľó köteles az
ellenértéket visszafizetni. A pźlyázati dokumentáció ellenéľtékét a Kiíró ezen kívtil semmilyen más
esetben nem ľrzeti vissza.

2. Apáiyázati kiíľás adataÍ

A'pá|yázat kiírója:

A p áĺIy áztt Bonyolítój a :

A'páiyáĺzat jellege:

A'páiyázat céljaz

Á páňyánúi dokumentáció rendelkezésľe
bocsátása:

Az ingłtlan mĺnĺm {[ig v ételár a:

A,z aján|atibĺztosíték összege :

Az aján|ati bÍztosíték beÍizetésének mĺídja,
szám|aszámz

Budapest Főváros Vm. kerület Józsefurárosi
onkorĺnĺányzat (108f Budapest, Baross u. 63-67.)

Józsefuarosi Gazdrálkodási Központ Zrt. (|082
Budapest, Baĺoss u. 63-67 .)

nýlváno s, egyfordulós p ály ázat

tulaj donj og átĺuházás (elidegenítés)

50.000,-Fr + fuA

102'120.000'- Ft + ÁFA

10.212.000,- Ft. Az ajánlati biztosíték befizetése
csak magyar foľintban teljesíthetó, értékpapíľral,
garunciaszerződéssel, za|ogfárggyal nem
he|yettesíthető'

átutalás, a Józsefuĺíľosi Gazdálkodási Kĺi4ont
ZÍ1' K&H Banknál v ezeteLĺ 1 04033 87.00 0288 59 -
00000006 számri szźw| á!źra

2016. október 26. (szerda) 24 őra. Az ajánlati
biztosítéknak a megjelölt hatáĺidőig a
b ankszámlar a meg kell érkezrie'

2016. októbeľ 27. (cstitörtĺik) 10.00 óľa

Józsefuárosi Gazdálkodasi Közoont Zrt.

Az ajánlatÍ
hatáľideje:

bĺztosíték beéľkezésének

A' pá|yáĺzatok leadásának hatáľideje:

A páiyánattz| kapcsolatban továbbĺ
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információ kérhető:

A' pá|yázzttal érintett ingatlan megtekinthető:

A' pá.Jy áz,atok bontásának ĺdőpontj a :

A' pá|y áľzatok bontásának helye :

A páĺ|y ázat eľedményét megállapító szervezetz

A páiyázat elbíľálásának határĺdeje és a
váľható eľeĺ|m ényhiľdetés :

A' páiy ázati elj áľás nyelve:

3. A páĺ|y ánattal éľintett ingatlan:

Címe:

Helyľajzĺ száma:

Jcllege:

Telek alapteľiilete:

Közmíí ellátottsága:

Terhei:

Elidegenítési kodáján

Tel. : 06-1 -33 3-67 81 l |z2 vagy 1f3 mellék, 06-1 -
zr6-696r

20L6. szepIembęr 14. (szerda) és 2016. október
14. (péntek) kĺjzött előzetęs időpont eryeztetés
alapjráĺ. ' Iđőpont egyeztetése a Józsefuárosi
Gazdálkódási Kĺiąpont ZÍt. onkormányzati
Hźnkeze|ő lľodáján lehetséges (1084 Budapest,
Tavaszmező u. 2., TeI.: 06-I-210-4928, 06-1-
210-4929)

20 l 6. októbeľ 27. (csütöftök) 1015 óra

Józsefvarosi Gazdálkodási K<izpont Zrt., 1083
Budapest, Losonci u. 2. I. em. tárgyalő. Az
ajánlattevők a pá|yázatok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľos
onkoľmányzat Képviselő-testtilete

2016. november 30.

maqyat

Budapest VIII. kerület' Víg u.39.

3491,9

építési telek

555 m'

összközmiĺves

per-, teher- és igénymentes

Az ingat|anra vonatkozó ľészletes adatokat a pá|yázati kiÍrás mellékletét képező ingatlanforgalmi
szakvélemény tarta|mazza. Az ingatlan övęzeti besorolása: Ll -vm-l.

Kííró felhívja a figyelĺnet, hogy

- a nemzeti vagyonról sző\ő 201't. CXCVI törvény ĺ4. $ (2) bekezdése a|apjén aMagyar Allamot
mínden eĺővásráľlási jog' jogosultat mege|ł|ző elővásáľlási jog illeti meg. Az elővásráľlrási jog
gyakorlására a Magyar A|lam részére fennłáIló hatandó az e|ővásźrlásí jog gyakoľIásĺára felhívó
értesítés postiíra adásrának napjátőLszámitott 35 nap.

. aZ egyes állami tulajdonban lévő varyontárgyak önkoľmányzatok tulajdonba adásĺíról szóló 199l'
évi XXXII. tv. 39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővráľosi onkormányzatnak ęlővásráľlrísi
joga van.

Eladó az ingatlant a fent megielölt eĺővásáľlási jog jogosultjłínak e1ővásárlásľóI lemondó
nyi|atkozatáĺakkézhenéte1étő|,vagy a teljes vételráľ beéľkezésétőI sz.ímított 40 napon beliil adja vevő
birtokába, attól fiiggően, hogy melyik töŕténik meg később. Amennyiben az e!ővásár|ásra jogosultak
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bármelyike élni kíván elovásárlrási jogával, ,ć,gy a, adásvételi szerződés az e|ovásár|ásľa jogosult és az
eladó közottjön létre. Ez esetben abeťlzetett ajánlati biztosítékot e|adő a nyilatkozat kézhezvéte\étő|
számított 15 napon belĹil visszauta|ja a pá|yázat nyertese részére. A befizetett összeg után eladó
kamatot és bármely jogcímen igényelt költséget nem fizet.

4. Apár|yánat célja, taľta|ma

Az elidegenítésľe kerĺilő építési telek a Budapest Főváros VIII' kerulet Józsefuárosi onkormrínyzat
kizárólagos tulajdonát \épezi, eĺidegenítésére a nemzeti vagyonról sző|ő 20|l. évi CXCVI. tv., a
Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonaról és a vagyon feletti tulajdonosijogok gyakorlásáról
szó|ő 66/2012. (Xil. 13.) önkormányzati rendelet valamint a Képviselő-tęstiĹlet 1'36/20L6. ail.
02.)számí baÍár ozata (Versenyeztet ési Szabtiy zat) vonatkozik.

Kiíró lehetővé teszi, hory a vevő a vételárat

- egy.összegben, vagy

- banki hitel felhasaá|ásáva| egyenĺítse ki.

A nyertes pá|yánő köte|es apá|yázat elbírálásáró| szóló értesítéskézhezlłételét ktjvető 15 munkanapon
belĺ.il adásvételi szeľzódést kotni.

Vevő a véte|ár

- eryĺisszegben töľténő megfizetése esetén - az ajźnlatí biztosíték összegével csĺikkentett _ véte|áÍat
az adásvételi szerződés megkötéséig eladónak megfizsą

- banki hitel felhasznáIása esetén, az adiásvétęli szerzódés fiiggőben tartással kerül megkötésre. A
foglaló cisszegével csökkentett vételrár kieryenlítésére vevőnek 90 nap ál1 rendelkezésére. Az eladó
a tulajdonjog bejegyzésére vonatkoző hozzáĄátulását a teljes vételár beérkezését követő 5

munkanapon belÍil adja ki vevő ľészére.

Az ingat|an birtokbaadrásĺĺnak időpontja: az elővásárlási jog lemondására vonatkoző ĺýIatkozat
kézhenłéte|étőI, illetve a teljęs vételár beérkezését követő 40 munkanapon belül, attól ftiggően, hogy
melyik toľténik meg később.

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevőt terhelő kĺĺtelezettségek:

a) a telekingatlan biľtokbaadásától szátmított2 éven belĺil jogeľős építési engedéý szerez)

b) a jogerős építési engedéIy megszeľzésétől szĺĺmított 2 éven beliil jogerős használatbavételi
engeđélý sztrez,

c) ajogerős építési engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
15.000.000,- Ft; a jogeľős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghalađó
késeđelĺne esetén a kötbéľ összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek garanciaszerződés
megkötésével bizosítandók. A garunciaszetződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem
esetén időaľányosan érvényesÍthętők. Az előzőeken túl felmerĹiló késedelem esetén vevő által
fizetendő napi kötbér mértéke 30.000,- Ft.

Az adásvéte|i szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő költségek:

. I.6?0,-Ft/szemé|y JÚB eljárási díj,

- 5.500,- Ft + ÁFA e|járási díj,

- 6.600,- Ft/ngatlan| fijldhivatali eljárásí illeték A Kiíró felhí.vja a pá|yázők figyelmét, hogy a
vételárat AFA terheli.

A Kiíró kiköti továbbá, hogy

a) a nyeľtes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a veľsenyeztetési eljrírás soron következő
he|y ezettjéve l szerző d é st kötn i,
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b) jogosult arľa, hogy a versenyeztetési eljarást eredménýelennek nyilvánítsa,

c) szükség esetén az ajźnlattevőtő| az aján|at lényegét nem érintő tęchnikaĹformai kéľdésekbęn

íľasban felvilágosítást kéľhet annak előrebocsátásával, hogy az ajtĺn|aĺtevő ezze| kapcsolatos

írásbeli váIasza.semmilyen formában nem eredményęzhęti a vęrsęnyeztetési eljárásban tett

ajźĺn7atźbaĺmegfogalmazott fęItételek olyan megvá|tozźlsát, amely az értékęlés során a beérkezętt

aj ánlatok sonendj ét módosítaná.

đ) a P.tk. 6:74. $ (2) bekezdése alapján, apáIyázati fęlhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb

ajánlattevővel szemben is fenntartjaa jogátarĺa, hogy ne kossön szerződést.

Azajanlattevő tudomásul veszi és elfogadja, hory a Kiíľó

a) az ajánlattételi hatłáridőt indokolt esetben ery alkalommal meghosszabbíthatja, amit _ az indok
megjelölésévet - a Kiíras közlésével megegyezó helyeken, az eredeti benýjtasi hataľidó lejrírta

.. előtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjelentetni;

b) jogosult az ajźn\attételi felhívását az aján|attételi határidő előtt visszavonni, de eľľől a kiírás
közlésével megegyező módon az ajánlattételi hataľidő \ejárta előtt koteles hiľdetméný
megielentetni,

c) a pá|yázati biaosítékot a kiírás vísszavonása, az e|jźrás eredménýelenségének megállapítása

esetén, illetve - az aján|atok e|birźiását követően - a nem nyertes ajánlattevok részére 15

munkanapon beltil visszafizeti,

d) az ajźn|ati biztosíték után kamatot nem fizęt, kivéve, ha a visszafizetési határidőt elmulasztja,

e) a nyertes ajáĺn|attevó esetében a bęflzetett biaosítékot az ajźn|attevő á|ta| ťlzetendő vételárba

beszámitja,

Đ nem ťtzeti vissza a nyertęs által teĺjesített biztosítékot, ha a szerzóđés megkötése a nyeľtesnek

felĺóható vagy érđełJ<ĺirében felmeľütt okból hilisul meg. A vęvőnek felróható ok az is, ha a
vételárat banki hitel felhasmálásávat kívánja kieg1enlíteni' de a banki hitelt határidőben nem

kapja meg, vagy az a fizetési határidő napjának f4 őráignem éľkezik meg eladó bankszámIájára.

5. Az ajánlat benyújtásának e|őfeltételeĺ

Az ajźn|at benyujtĺásĺának elengedhetetlen feltétele az ajánlatí bíĺosíték hatáľidőig töľténő befizetése.

A Kiíró az ajaĺ7ati biztosítékot a pa|yázati felhívás visszavonása, az eljźrás eredménýelenségének

megáť.Iapitása esetén, illetve _ az ajźn|atok elbíľalását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők részśre

köteles 15 munkanapon beltĺl visszafizetni.

Apá|yazaton való részvétel további előfeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje apá|yázattárgáĄ az

ajánlattétel feltételeit - vagyis apályazati dokumentációt - és aztmagára nézve kötelezőnek tekintse.

A nemzeti vagyonĺól sző|ő 207i . évi CXCVI. törvény 1 1 . $ (10) bekezdése alapjáĺ a pá|yázatoĺ csak

źlt]ltúhatő szervęzęt vehet részt.

Azaján|atbenýjtási határidő |eteltét követően ajanlatot a Kiíró nemvesztlt,

6. Apályázaton tiirténő ľészvétel feltételeĺ

Azajźn|attevő részt vehet a pźiyźuaton amennyiben

a) az ajźn|ati biztosíték összeget határidőben megfizeti, és az bęérkezík a Kiíró á|tal megjelölt

bankszámlára'

b) az. aj źnJatok leadásanak hatĺĺridej éig az ĄánLatźľ- benyrij tj a.

7. Az aján|at tartalmi kiivetelményei
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Az aján|attevőnek

a) az aján7atban kozölnie kell a nevét/cégnevét, |akcimétlszékfielyét, aďószźmátladóazonosító jelét,

cég esetében cégegyzékszámtú, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszím|a számát,
elęktronikus levelezési címét' ha ilyennel ľendelkezik.

b) az aján|athoz csatolni ke|| az ajźn|ati bizosíték befizetéséľó] szóló visszavonhatatlan banki
átutalást vagy a bankszámla kivonatot.

c) az aján7atban nýlatkozĺia ketl arról, hogy vallalja a PáIyázatí dokumentációban, illetve
mellékleteiben | ęírt szerződéskötési és eryéb fęltételeket,

d) łe ajźnlatbaĺnýlatkozlia kell arról, hogy rá vonatkozóan af0t5. évi CXLil. törvéiry 62. $ és 63.

$-ban foglalt k'lzárő körtilmények nem állnak fenn.

e) az ajánlatbarl nyilatkoznia kell anól, hogy adó és adók mődjźtra behajtható köztartozása nincs. E
nýlatkozat mellé kell csatolnia aNAV igazo|ását arról, hogy nem á1l fernköztaftozása.

Đ az ajánlatbaĺnyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szęmben bérleti díj tartozása níncs, továbbá a

Kiíľóvat szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs'

g) az ajźn7atthoz csatolĺi kell a társaság 30 napnál nem régebbi hitęles cégkivonatát és a tarsaság

képviseletére jogosultak aláírási címpélđányának eredeti péld.ínyát va$y hiteles másolatát.

h) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy nem á|| vége|szálmolás alatt, ellene csőd-, illetve
felszámolási eljarĺás nincs folyamatban.

Đ az ajánlatbaĺnyilatkoznía kell arľól, hogy a nemzeti vagyonľól sző|ő 20L1. évi CXCVL törvény 3.

$ (1) bekezdés 1. pontja szerint áLt|átható szervęzetnek minősül.

Az ajźn|attevőnek a páIyźuati eljárás során benyújtott ajźtn|atátt, tovźlbbá az ajźn|at mellékleteként
benýjtott valamennyi nyilatkozatát cégszerű aláírrással kell ellátnia. Cégszeríĺ a|ákás során a cég

képviseletére jogosult szeméIy/személyek a tarsaság kézze|, vary géppel írt, előnyomott, vary
nyomtatott cégneve altĺ nevétlnę.vĺiket önállóaďegyüttesen ir1a/Ąźk alá a hiteles cégaláírási
nyilatkozatuknak megfelelően'

A Bonyolító ajánlott, tértivevényes levélben, hatráridó kitíizésével felszólíthatja az aján|attevőt az

ajźnlatta| kapcsolatos formai vagy tartalmi hiányosságok pótlásráĺa, ame,nĺtyiben a sziikséges
nyilatkozatokat, igazo|ásokat nem megfelelően, illetve nem teljes k<jľíĺen csatolta. Amennýben az
ajanlattevő a felhívás kézflenĺétęlét követően az abbarl megjelĺilt hatíridőre a hianyt nem' vagy nęm

teljes körűen pótolja' úgy ajánlata a hiánypótlási hatáľido elteltének napjźt követő naptól
érvénýelennek minősül, és apáůyfuattovábbi ľészében nęm vehet ľészt.

A Bonyolító a hiánypótlási fęIhívásbaĺr pontosan megjelĺilt hiányolaól, a hiánypótlasi hat.áľidőről

egyidejiĺleg, közvetlentil, íľásban köteles tźtjékoztatni az összes ajánlattevőt.

A híánypótlás nem terjedhet h az ajźnlatmóđosítasára.

Nincs helye hianypótlási felhívás kibocsátrásĺának, és az aján|attevő ajźn|ata érvénýelennek minősül,

amennyiben

a) az aján|ati biĺosíték összege a pá|yźuati kiíľás 2. pontjában meghatrĺľozott hatáľiđőn belĺil nem

kerül jóváírásra a Kiíró banksztnlźljźn,

b) nemjelöl megvételarat.

Amennyiben ajźn|aÍtevő nem jelöli meg a vételár megfizetésének módját, Kiíró úgy veszi,hogy azt.az

adrásvételi szęrződés megkötéséig egy osszegben fizeti meg.

5V
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Az aján|attevőnek ajánlatát egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítęnie, feltĹintefue az
adott példányon az ,,Etedeti ajánlať' és ',Másolati 

ajanlať' megjelölést, melyeket kĺilön - kiilön
sértetlen' \ezárt boľítékban kęll benyújtania. A pélđanyok közötti eltérés esetén az eredetĺ példány
érvényes.

Az ajánlat első o|dalán kell elhelyezni a megfelelően kitoltött ,,Jelentkezési lapoť', a második oldalon
a kitöltött ,,Ąĺĺnlati összesítót'', kiilöntĺs tekintettel a megajánlott vételár és megÍizetési módjának

megjelöléséľe. Ezt. követően kell elhelyezni az ajźnlati felhívás mellékletét képező értelęmszeriien

kitöttött nýlatkozatokat, valamint a 7. pontban rész|ętezett valamerľryi dokumentumot. Az
ajánlatteĺőnek kozolnie kell a benýjtó nevét, Iakcímét (székfielyét), ahová a pá|yázati eredmény

kĺjzlését kéri, továbbá aa. a bankszámlaszámot és a bankszámla laedvezményezeťtjének nevét illetve
más azonosítóját, ahova az ajźn|ati biĺ;osíték (banatpénz) visszautalását kéri, amennyiben nem.

nyertese apźiyázatĺak

Az ajántat és az iisszes' melléklet minden oldqldt _'. összefiizvę, az q!!4!g@!4qi!nat
dokumentálásával - folyamatos szánołźssal kell ellátní.

Az iratokat magyar nyelven, |ezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benyujtani. A borítékra klzáĺőIagapźiyźtzattáĺgyát kell ráírni, azalábbiak szerint:

,,Budapest VIII. keľütet, Víg u. 39. szám alatti telek elidegenítése - pźÄy.ár'zt',

A Bonyolító |ezfuat|an vagy sérült borítékot nem vesz át. Kiíró minđen, az ajźn|atrételi haüáridőn túl
benyújtott ajánlatot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az ajźn|attevo a pźilyźľ:ati eljaľás bármelyik szakasztĺban meghata\mazott útjan jźr e|, a

teljes bizonýtó eĘíÍ magánokiratba foglalt meghatalmazás eređeti pé|dányát is mellékelni ke|| az

ajtnLathoz. A potgáń perrendtaĺtásról szóló |952. éví ltr. törvény 196. $-a szerint a teles bizonýtő
erejÍĺ magánokiratnak aza|álbbi feltételek valamelyikénęk kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiratot sajátkezti|eg íta és a|áłírta1,

b) két tanú az okiraton a|źtírásźtva| igazo|ja, hory a kiállíto a nem általa írt okiratot elóttĺik irta a|Ę

vagy a|áírását előttiik sajátkeaí alŕtirásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel
kell tĺintetni;

c) a kiállító a|áírásavag kézjege az okiraton közjegyző által hitelesíwe van;

d) a gazdá|kodő szervezet átta| üzleti körében kiállított okiľatot szabályszerűen aláíľták;

ą ügyvéd (ogtanácsos) az źitalla készített okirat szabályszeríĺ ellenjegyzéséve|baonyitja, hogy a

kiállító a nem á|tala íĺt okiratot e|őtte Írta aIĘ vag a|ákásźú elótte saját kenl a|áitźsénak ismeľte

el, illetőleg a kiáItító minősített elektronikus aIáírásátva| aláírt elektronikus okirat tarta|ma az
ügyvéd tiltall készített elektĺonikus okiratéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiállÍtoja minősített elektľonikus a|tłírźsthelyezett el.

Ha az ajánlattevő gazdáIkodó szrltvezet' a pźiyź.a;ati eljárás soľán nevében nyilatkozatot a
cégtregyzékben feltíintetett képviseleti jogga| rendelkező személy, vaw e személy meghatalmazottja

tehet.

9. Az aján|at módosítása

Az aján|attevő az ajźn|attételi hatráridő |ejártźigmódosíthatja vary visszavonhatja pá|ytvati aján|atź4

azaján|attételi hatáľidő |ejfutátkövetően azonban abenyújtott ajánlatoknemmódosíthatók.

Az aján|ati kötÔttség az aján|attételi hatláridő lejráľtĺának napjával kezdődik.

10. Ajántati ktittittsóg

Az ajánlattevő legalább 60 napig terjedő ajántati kotöttséget köteles vállalni, arne|y az aján|attéte|i

hatrĺridő lejártának napjával kezdődik. Az ajźn|attevő köteles nyilatkozni, hory amennyibęn a Kiíró az
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ajánlatok eľedményének megállapításźra vonatkozó hataľidőt elhalasztotta, úry vállalja az aján|ati
kötottség meghosszabbítását a pá|yázat eredményének megallapítására vonatkozó hatáľido
elhalasztásának napj ai számtĺv a| megegyezően.

Az ajánlati kötöttség tartalĺnának meghatźtrozására a Polgári Törvénykönyv rendelkezései iĺányadóak,
kĺilön<js tękintettel a 6:64. $-ľa.

Az ajźn|at olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot je\ent, amely a törvény a|apjáĺ
lénvegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mazza, s egyéľtelműen kinínik belőle, hogy az abban
foglaltak ügyletkötési akaratot tĺikröznek, tęhät a nyilatkozó _ ajźnlata elfogadása esetén - azt magźra
nézve kötelezőnek ismeri el. i

Azaján|atikötöttség azt je|enti,hogy ha a másik fé| azadott időhatĺáľon belül az ajánlatot elfogadja, a .'

szęrzódés a törvény rendelkezése folytłín létrejön. Az aján|at megtételével tehát fiiggő he|yzet alakul
ki, amely az ajźn|ati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az aján|attevő az aján|ati kötottségének ideje alatt aján|atát visszavonją a bęťlzętett
aj ánlati biztosítékot elveszti.

A Kifuó az ajźĺI7ati biztosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, az e|jttás eľedménýelenségének
megáltapítása esetén, illetvę _ az aján|atok elbírását követően _ a nem nyertes aján|attevők részére
köteles 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíró az ajźnlati biztosíték után kamatot nem fizet,
kivéve, ha a visszafizetési hatrĺrídőt elmulasaja.

1|. A páiy átzatok bontás a

ApáIyázati ajánlatokat tarta|mazs zárt borítékok felbontását a Bonyolító végzi apźůyazatí felhívásban
megjel<itt időpontban. Az ajźn|atok felbontásán, a Bonyolító képviselőjén kíviil az ajánlattevők, illetve
meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (szemé|yi igazo|vtny,
meghatalmazás) igazolni kell.

Az ajźn|attevők a bontás időpontjaľól külön értesítést nem kapnak. Az ajćtn|atok felbonĹásan jelen

lévők jelenlétük igazolásárajelenléti ívet írnak alá.

Az ajän7atok felbontásakoľ a Bonyolító ismeľteti az ajátn|attevők nevét, lakóhelyét (szé?,he|yét), az
általuk felkínrílt vételrár ajźln|aÍot, a vételár megfizetésének módját.

Azaján|attevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

A Bonyolító az ajźn|atok felbontásáró|, az aján|atok ismertetett taĺta|mfuó| jeryzőktinyvet készít,
amelyet az ajźn|attevőknek erľe vonatkoző igény esetén átad, illetve megkiild. A jeryzőkönyvet a

Bonyolító képviselője és a jegyzókönywezető írJa a|áL, és a bonüáson megjelent ajánlattevők köztil
kijelĺiltek, pedig aláírásukkal hitelesítik.

12. A. páilyánat éľvénytelenségeĺnek esetei

A Bonyolító az ajźn7atok bírálatakor megáĺ|Iapítja, hogy mely ajánlatok érvénýelenek, és ez a|apján

tesz javaslatot a Kiírónak az ajźn7aÍok érvénýelenségének megállapításźra. A Kiíró érvénýelennek
ĺý|v ánltj a az aj źn7atot, ha

a) azt a kiíľásban meghatározott, illetve szabéiyszeflien meghosszabbított aján|attételi hatĺáľidő után

nyujtották be.

b) úL olyan ajźn|attevő nyrijtotta be, aki az onkormányzattal szęmbeni, korábbi fizetési
kötelezettségét (helý adó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette.

c) az ajźn|attevő a biztosítékot nem, vagy nem az e|őírta|r,aak megfelelően bocsátotta ľendelkezésre.

d) a kiíľásban szeľeplő adatokat, igazolásokat nem' vary nem az előírásnak megfelelően csatolta'

ideéľtve, ha az aján|attevő nem csatolta arrőI sző|ő nýIatkozatáą hogy nincs köztartozása (adő-,
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vám-, társadalombiztosításí járulék és egyéb, az á||amhá*aľtás más alĺendszeręivel szęmben
fęnnálló ťtzetési k<itelezettsé ge),

e) az ajánJat nem fęlel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az ajánlattevő nem tett a
kiírásban foglaltaknak megfelelő ajánlato!

Đ az ajän|attevo valótlan adatot közölt.

Đ az ajtnlatteuő a hianypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes köríĺen tett eleget.

h) olyan ajánlat érkezett,amely a meghataro zott fizetési feltételektől 
"lte.o 

u.'*lut otfurta|maz.

Az e|jźtás további szakaszában nem vehet részt az, aki a)-h) pontokban foglaltak szerint érvénýelen
páIy źuati aj anlatot tett'

13.' A pá|y ázati aj ánlatok elbíľálása, az elbíľálás szempontjai

A páIyázati ajrínlatokat a lehető legrövidebb időn beltil el kell bírátni. A pźiyázat eredményének
megállapítrásáľa vonatkozó határido ery alkalommal meghosszabbíthatő. Az tý batáridőről, illetve
annak függvényében az aján|ati kötöttség időtaľtamának meghosszabbítás{fuól a Bonyolító kötęlęs
ajánlott levélben tźtjékoztatnl az összes pályźuőt.

A Bonyolító a péiyŕ'zati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alap1źn bíĺílja el és

ľangsoľolja az érvényes pá|yźnati ajanlatokat szĺikség szeľint szakértok bevonásával.

Az elbíľátás fő szempontja:

. Lz ajĺĺnlott vételrĺr łisszege.

A Kiíró a pźiyźnati felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgálni az
ajánlattevők alkalmasságát a szęrződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok
eredetiségét is ęllenőrizheti.

A Kiíró szĺikség esetén az ajttn|attevőtol az aján|at lényegét nem érintő technikaĹformai kérdésekben,
írásban felvilágosítást kéľhet annak előľebocsátásával, hogy az ajźlnlrattevó pá|yźaő ezzel kapcsolatos
írásbeli váIasza semmilyen formában nem eređményezhetí az ajźnlatábaĺ megfogalĺnazott feltételęk
olyan megviíltozástú, amely apá|yázat soľán a beérkezett ajánlatok soľrendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítłís kéľéséró|, és annak taľtalmáról haladéktalanul ínásban értesíti a többi ajánlattevőt.

A pályázat nyertese zz, aki a pá|yźuati felhívásban rogzitett feltételek teljesítése mellętt a véteIźtr

összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételiárra tobb ajánlat is
érkezlk a páůyénat Bonyolítója az azoÍtos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb vételźtrat

megajźn|ő ajánlattevőknek lehetőségtik, van a véteĺána licit foľmájában újabb ajránlatot, ajánlatokat
tenni. Azinduló vételár abeérkezett |egmagasabb vételár ajźln|Ą a licitlépcső 10.000,- Ft, azaztízęzęr
foľint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyeńese az, az aján|attevő, aki a legmagasabb összeget

ajtľnlja.

Á versenýĺáľryalásról jegyzőkönyv készÍil, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzőkönywezető, a Bonyotító jogi képviselóje és az ajtn|attevők jelen Iévő képviselői írnak alá.

A Bonyolító az ajźn|atokértékeléséróljeryzőkönyvet (a továbbiakban: éľtékelési jegyzőkönyv) készit,
amely tartalmazza

a) a pá|yázati eljáľás rövid ísmertetését abeéĺkezetÍ.ajánlatok számát,

b) abeérkezett ajánlatok rövid értékelését,

c) a legjobb ajánlaÍravonatkozó javaslat indokait,

d) az ęllenérték (vétęlár) meghatĺáľozásanak szempondaít (iđeértve a véte|źltat befolyásoló
kötelezettségvállalásokat),

e) a kikötött biaosítékok megfelelőségének szempontjait'

t,
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Đ a döntések indokát,

g) a páIyázati eljĺáľás eredményének összefoglaló értékeléSét, az első két helyre javasolt pá|yáző

megjelölését, ha erre mód van,

h) abírá|atban közremtĺkĺjdók által fontosnak tartott kĺirülményeket, tényeket.

14. osszeférhetetlenség

Apá|yźtzati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha apá|yázatok elbíľálásában olyan
teľmészetes személy, szeÍvezet, illetőleg képviselójĺik vesz részt, aki maga is aján|attevo, Y?EJ

a) annak kóze|ihozzátartozőja(Ptk. 8:1. $ (1) 1. pont)'

b) annak munkaviszony alapján felettese, vagy a|ka|mazottja, ,. :'

c) .annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója'vagy foglalkoztatottją

d) ha bármely oknál fogva nem vĺáľható el tőle üugy elfogulatlan megítélése.

15. A pályázĺti e|járáĺs éľvénytelenségének és eľedménytelenségének esetei

Érvénytelen a páIy ázati eljárás, ha

a) apáIyázat elbírálásakor az összeferhetetlenségi szabályokat megsértették,

b) valamelyik ajánlattevő az e|járás tisztaságźfi vagy a tĺibbi ajánlattevő érdekeit súlyosan séľtő

cselelcĺrényt követ el.

A kiíľó eredménýelennek nyilváníthatja aZ e|játást,ta

a) nem érkezett ajtn|at,

b) k'lzźrőLag érvénýelen Ąánlatok érkeztek,

c) az egyik ajánlattevő sem tett a pá|ytuati felhívásban foglaltaknak megfe|elő ajánlatot

d) a kiíró az eljárás érvénýelenítéséľől döntött.

Eredménýelen eljáras esetén a kiíľó dönt a további vagyonügyleti eljarásľól.

16. Eredményhiľdetés, szeľződéskiités

A pá|yźzat eredményéről a Kiíró legkésőbb 2016. novembeľ 30. napjáĺg dĺint' amelyről Bonyolító 15

napon belül valamennyi ajĺĺnlattevőt ínĺsban értesíti.

Kiíró a páIyázat nyeľtesével a jelen dokumentáció 4' pontjában meghatáĺozottzk szerint adásvételi

szerződést köt.

A nyertes pályánő visszalépése esetén az elaďő jogosult a pá|yázati e|jźrás soľon ktivetkezó
he|yezett1ével adásvételi szerződést kötni, amennyiben a pá|yámt eredményének megállapításakor a

másodikleg jobbajźn|atmegbatározásrakerĹilt.

A nyeľtes aján|attevő esetében abeťlzetett biztosíték azaján|attevo áL|ta|fizetendővéte|at összegébe

beszámításrakerül, azonban haa szerződésmegkötése azaján|attevőnekfelľóhatő,vagy éľdekköľében

felmerĺilt más okbóI hilisul meg aján|attevő a biztosítékot elveszti. Az elvesztett biaosíték a Kiírót
illetí meg.

|7. F;gy éb rendelkezések

Az ingat|arl megtekinthető a Kiírrás 2. pontjában megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt két

nappal a Jőzsefvźrosi Gazđálkodási Központ Zrt. onkormányzati Htakezę|ő lľodájának munkatársával
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tęlefonos egyeztetés sztikséges a következő telefonszámokon: 06 | 2|049f8,2ĺ04929, f|0-4930,
2104766.

Az aján|attevő az ajänlatok fęlbontásáig köteles titokban taľtani az ajźn|atának tartalmát, továbbá a
Kiíró által a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott mindę1|{1y,
ínformációt, adatot kdteles bŁa]masan kezelni, alTó|táLjékońatast harmadik személynek nem adhat.Ez
a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzorciális aján|at ęsetén a résztvevőkkel való
kapcsolattartásľa. Ha az aján|aÍtevő vagy az érdekköľében álló más személy a páIyźnat titkosságát
megsértette, a Kiíró az ajźnlatátérvénytelerrnek nyilvánítja.

A Bonyolító az ajánlatok tartalmát a pźůyźnat lezárásáig titkosan kezeli, taľtalĺnukról felvilágosítást
semkívĹilállóknak,semapá|ytaatonrészfuevőkneknemadhat.

A Kiíró az ajáĺIatokat k,:zÁró|ag ęlbírálásra használhatja fel, más célú felhasanálás esetén az
aj ánlattevővel ktilon meg kell anól állapodnia.

. A Kiíró a pá|yźaati etjáras során készített jeryzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőrizní, továbbá ilyen jellegú e|Lenorzés esetén az ellenőrzést végző szerv' személyek
rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokument.ációban nem szabá|yozoĺt kéľdésekben a .Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefuáľosi tnkormányzat Képviselő-testtiletének 13612016. (VI. 02.) szźtmuhatźtrozata, valamint a

vonatkozó egy éb jogszabályok rendelke zéseí az lľ ány adőak.

Budapest,2016.
Józsefu arosi onkormányzat

nevében e|jálrő Jőzsefvárosi Gazdálkodasi Központ Zrt.
..... sk.

Mellékletek:
1. szźlmí mellékiet: Jelentkezési lap
2. szamú melléklet: Ajánlati cisszesítő
3. számű melléklet: Nyilatkozat végelszĺámolásról' csődelj étrásrő|, fe|szĺámolásról
4. szám,6 melléklet; Nyilatkozat a páÄyźnati feltételek elfogadásáró|, szerzodésktjtésről,

ingat|anszerzésiképességľő|,ajźn|atikötöttségről
5. száműmelléklet: Nýlatkozat adó és adók módjrłra behajtható kozhrtozástől; Kiíróval

szembęn fennálló tartozásr ő1
6. szźlnűmelléklet: Nyilatkozatpénztigylalkabnasságĺól
7. szźmńmelléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszamlasámľól
8. számú melIéklet: Nyilatkozat át]átható szervezetről
9. szźmímelléklet: Nyilatkozat a pá|yézaton meghirdetett ingatlan megtekintésérőI, állapotának

megismeľéséről
10. számúmelléklet: Adásvételi szerződés tsrvezetfiiggöbentartással
11. szárnú melléklet: Ađásvételi szerződés tewezetfiĺggőben taľtással (banki hiteles)
12. srjmimelléklet: osszefoglaló a benýjtandő ajáĺLat foľmai és tartalmi követelményeiről,

t?jékoztatÁsazéú|túhatőszeÍve7-ętfogalmaról
|3. sztműmelléklet: Ertékbecslés
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1. számťi melléklet
Budapest VIII. keriilet Víg u. 39. szám alath telek elidegenítése

Jelentkezési lap

Budapest,

pźily áző a|áírásal cégszerű alźúľás

Társaság neve, cégformája:

Széküelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

Statisztikai számjel:

C égnýlvant artási sztma.'

Adőszźmla:

S zétm|av ezető bankj ának neve :

Bankszámlaszźlma:

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meghatalmazott never:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

l Meghata|mazott esetén

11 r'"?



f. száműmellélet

Budapest VIII. keriile|Yígu.39. szám alatti telek elidegenítése

,. AĺÁNĺ'a.ľĺ ossznsÍľo

Alulíľott.. ....(név/taĺsaság

-\:' neve) a Budapest.W[. keľiilet, Víg u. 39. szám alatti telek elĺdegenítésére kiírt pźiyázatra
aj tnlatom at az a|átbbíakban fo glalom ö ssze:

Megajanlott vételar: '.....Ft

A vételar megfizetésének módja:

Budapest,

péůy taő altńrźsď cégszertl a|źńr ás

72



3. számú melléklęt

Buđapest VIII. kerĺileto Vĺg u. 39. szőm alat+l telek elidegenítése

II-YILATKOZAT
végelszámolásľĺól, csődeljáľásľĺíl, felszámotásľĺóI

(társaság neve) kęviseletében kijelentem, hogy a tiársaság

. végelszámolás alatt *éil]nęm tl]-
o ellen csődeljárás folyamatban *vaďninbs
o ellen felszámolási eljaľás folyamatban tvaďnincs.

Budapest,

p źůy áző a|áít tsal c é gszeríÍ a|áír ás

A t-gal megjelölt résznél a megfelelő szöveg a|źůliyandô.



4. számú melléklęt

Budapest \TII. kerület, Víg u. 39. szám alatti telek elidegenítése

I\IYILATKOZAT
a páI.yázati feltételek elfogadásáľől., szerződésktitésľől, ingatlanszeľzési képességľől'

ajánlati kötöttségľől

Alulírott.

... (név/ttnsaság neve) kijelentem, hogy a páIyázat tárgyát részletęsen megísmertem) az

ajĺánlattétel feltételeit, a pźůytľ;ati kiíľást magamľa nézve kötelezőnek elfogadom.

Kij elentem, hogy Magyaro rszágon iĺgatlanszerzésľe jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pályázatifelhívásban foglalt 60 napos ajźnLatikotöttséget vállalom.

Budapest,

pá|y éaő a|álĺása/ cé gszęru aláÍĺźĺs

,{/
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5. számú melléklet

Buđapest VIII. keľület Víg u. 39. szám a|aítl telek elidegenítése

NYILATKOZAT
kĺíľĺóval szcmbcn fcnnĺ{lló taľtozásľól

Alulírott (név)

mint a
ti szts é gvi s előj e kij elentem, ho gy az aj ćrú'attevőnek,

- Kiíróval szemben tartozása (helyl adó, bérleti díj stb) * vanJ nincs;
- Kiíľóvď szęmben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsé ge t vul nincs.

amelyeket az a|ábbi okiratolĺJ<al igazolok:

].

Ą
L.

Budapest,

pźůy énő a|áíĺása/ cégszerti a!áitás

A t-gal jelcilt ľésznél a megfelelő szöveg a|źhűz-andő.

,í-
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6. számú melléklet

Budapest VIII. keľület Víg u. 39. szőm alatti telek elĺdegenítése

I\ľYILATKoZAT
pénzügyi alkalmasságľĺóI

Alulírott ...':.... *.......

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

tisztségviselője, kijelentem, hogy a pä|yázat tźľĺgytú képezó ingatlan vételaranak

megfizetéséľe képes vagyok, a szükséges anyagl eszközök ľęndelkezésemľę iállnak.

A számlavezeto bank'nźtl az elmúlt 1 évben soľban állás nem volt, amelyeket az ďábbi
okiratokkal igazolok:

1. .....

Budapest,

pá|y aző a|áitźsď cégszeru a|ćités

,ľ/
1,6



/. számú melléklet

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

NYILATKOZAT
a kézbesítés helvéről és bankszámlaszámľĺĎl

:. Alulírott /név/ mlnt a ,.....
(táľsaság neve) vezető tisztségviselője kéľem, hogy a Pźůyázattal kapcsolatos mindennemiĺ
nýlatkozatot, felhívást, értesítést, vagy Ínás információt, valamint a Pźlyźzattal kapcsolatos
esetleges jogvitában minđen értesítést, idézést és bíľósági hatfuozatot, stb. az alábbi gímre
kérem postázni:

Címzett:

Amennýben az tiltalam a fentiekbęn megielölt címzętía fenti címen az lratot nem veszi át,

ennek következményeit a gazdasérys társaság vtilatja. Tudomásul Veszem' hogy amennýben a
címzett a fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postráľa adást követő 5.

munkanapon kézbesítettnek minősĺil.

A páiyánatĺ felhívás visszavonasa esetén a Kiíró a dokumęntéĺciő megvźlsźtr|źsára fordított
összeget kérem az aLźbbi bankszámlaszámra visszautalni:

Bankszámlával ľendelkezni jogosult:
(név, lakcím vagy széküely)

Budapest,

pźiy azó a|áíĺ źsal cégszera aláitás

T7



8. számri meIléklet

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

N\/ILÄTKozLT

Alulírott kijelentem, hogy cégtink a nemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $

(1) bekbzdés 1. pontja szerinti

a.) źLt|źLthatő szew ezętnek minő stil.

b') nem minőstil tlt|áńhatő szervezetnek.

(a meýleĺő szöveg alóhúzandó)

A jelen nyilatkozatomat a szervezet vęzető tisztségvisetőjeként biintetőjogi felelősségem

teljes tudatában teszem.

Budapest,

ptily áző altfu źsa/ cé gszeru a|źúr ás

,ľ,/
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9. számú mel]éklet

Budapest VIII. kerĺilet Víg u. 39. szám alatti telek elidegenítése

NYILATKOZAT
a päiyäzaton meghiľdetett ingatlan megtekintéséľől' állapotának megismeľéséľől

Alulírott a péiyézaton meghiľdetetÍ Budapest VIII. keľĺilet Víg u. .39. szém alatti telket'
: előzetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az átrIapotźú és arra vonatkoző muszakj ,

tź.i ékoztatást megi smertem.

Budapest,

péiy áző a|áírźsa/ cé gszeru a|áirás

19 ,/?;! -ł,.



10. számúmelléklęt
epÁsvprBĺI sZERzóDEs

fiiggőben taľtással

amely létĘött eryrésaől
Budapest Főváľos VIII. keľiitet Józsefuáľosi Onkoľmányzat (szé*trelye: 1082 Budapest, Baross u.

63-6.1., adőszáma:. 1'5735715-242, KSH-száma: 15735715-8411'-321'-01, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljaĺó Józsefuárosi Gazdálkođási Közpoĺt Zrt. (székĺely: 1082

Budapest, Baross a. 6347., adőszáma: f5f92499-242, cégtregyzék száma: 01-10-048457; KSH
száma f5f92499-6832.1I4-0I, képviseli: '...), mínt eladó (továbbiakban: etadó)

másrészről
..... (székhelye: . .' . . . ...;. cégsegyzékszámai ..'..; adőszáma:
képviseli: ..........), mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az a|lilíroÍt napon és helyen, az a|ábbí feltételelĺkel:

1.

Előzmények

1.1. Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuláľosi onkormányzat Képviselő-testĺilete ...ĺ2016. W.
08.) számú határozata ďapján egyfordulós, nyilvános pźiytlzatot írt ki Budapest VItr' kertilet

349|9 hrsz.-ú, az iĺgatlannyilvántartłásban Budapest VItr. keriilet, Víg u' 39. szám alatti telek
értékesítésére az tngatlanbeépítési kötelezettségével'

I.2. A pá|yánat nyeľtese a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuráľosi onkormányzat Képviselő-
testĺilet ..n0ś. (....) számli határozata szerint vevő lett. Yevő pźiyázatában az ingatlan célra

töľténő b eépítését v á|Ialta.

z.
A szeľződés tárgyáú képző ingatlan adatai

Címe:
Helyľajzĺ számz:
Jellege:
Telek alapteľĺilete:
Kőzmti ellátottsága:
Teľhei:

Budapest VItr. kerület, Víg u' 39.
34979
telek
JJJ Ín'
összközműves
per-, teher- és igénymentes

3.
JognyÍlatkozat

3.i. A nęmzeti vagyonról szőIő 2011. évi CXCVI. törvény i4. $ (2) bekezdése alapján a helý
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az źůIamnak, valamint az l99I. évi xxxu. tv. 39. $

(2) bekezdése atapjłán a Budapest Föváľosi Önkormányzatnak elővásáľlrási joga van.

Jogosult elővásáľlĺási j ogáva|, postai küldemény esetén a küIdemény postai feladásanak igazo|t

napjátől számitott 35 napon bęlĺil élhet' Amennyiben az e|ővásźtr|ás jogosulda él jogával, jelen

' szerződés kĺizte és eladó köz<jtt jön létľe- Ez esetben a ...'... źL|ta|beť1zetett......x'- Ft, azaz

foľĺnt összeget e|adő az elővásárlĺísi jogra vonatkoző nyi|atkozatok kézheméte|étó|

sztmitott 15 munkanapon beliil az .. ' . .. . .. . áital vęzeteÍt szźmű szźtm|fua visszautalja. A
tudomásul veszi, hogy abeťlzęÍętt összeg után elađó kamatot, vagy báĺĺrely jogcímen

elszámolandó költséget, krártérítést neĺn ťlzď.

/
a"lĺ/
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

3.2. E|aďő kiköti, vevó tudomásu| veszi, hogy az ingatlan harmadik személy részére történő
éĺékesítéséhez abeépitési kötelezettség teljesítéséig e|adő bozzájárulása szükséges. Eladó abban
az esetben aďja hozzájárulást a továbbértékęsítéshez, amennyiben a harrnadik fél vál|alja a jelen
adásvételi szerződésben fog|alt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzájárulźsźú.kéľni, eladó vevőn követeli ajelen szerződésbęn vállalt kötelezettségek teljesítését
illetve eladó érvényesítheti visszavásárlásí jogát
Felek rögzítik, hogy e|ađő hozzájárulása nem sz[iksége 3 ą7 ingat|an hamradik személy részére
történő vevő általi továbbéľtékesítéséheą amennyiben az ingat|anta vęvő a jogeľős hasmáilatba
vételi engedélý megszererte, és ezt az eladő felé hitelt éľdemlő módon igazo|ta.

4.
Jog: és kellékszavatosqág

Az eladó kijelenti, hogl az adásvétel tfugyát képező ingatlan kizárőlagos tulajdonát képezi, az
ingatlan, a ', 3.I. pontban rögzítetteken kívül a továbbiakban per-, teher- és igénymentes' azon
harmađik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, Yagy ingatlan-
nyilvántaľtĺáson kívÍili jogą ame|y a vevő biľtoklását, vagy fulajdonjogbejegyzését akadá|yozná,
kor|átozná, vagy me ghiú sitaná.

Az e|adő kijelenti és szavatosságot vá||al ażért,hogy az ingat|aĺt ađó, illeték, vagy más adók
mődjára behajtható kőnartozás nem teľheli. Az e|adő kijelenti és szavatolja' hogy az ingat|arl
tekintetében környezetszennyezés nem töľtént.

A vevő kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeri, tobbször bejárta, megvizsgá|ta" és źlltala felméĺ
á|lapotban, az ingat|anről készÍilt ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeľetében íľja alá jelen
adásvételi szęrzödést.

Az eladó a je|en szerződés aLáirźsź,ľal kijelenti, hogy a vevőt az ingatlan minden lényeges
tulajdonságaró|tájékoztatta, beleértve az á'|ta|a ismert esetleges rejtett hibakat is' A tájékoztatás
esetleges elmaradásából eredő minden káľ eladót terheli.

5.
Az ingat|an v éte|źłr a, a vételáľ megÍizeté se

5.I. AÝ,ingatlanvételrára.........'-F't+.........,-FtÁFAiisszesen............'-Ftazaz......... foľint
+ .......... forint ÁFA, ĺisszesen forint amely összeg a vevő pá|yázataban aján|ott
vételárral azonos.

5,2, Szeľzod(5 felek egezően rögzítik azt téný, hory

5.3. Az ingatlan vételáriának megfizetése az a|źbbiak szerint történik:

5'3'1. A vevő páiyázatának benyujĺásakor megfizetett az e|adő szÍtm|ájára 10.272.000,. Ft, azaz
TízÍnillió-kétszáztizenkétezer foĺint összeget ajánlati biztosíték címén. A szerződő felek úgy
rendelkeztet hogy a beťlzętett ajáĺLati biztosíték jogcímét foglaló jogcímľe vá|toztatják' A
foglaló összege a vételríľba beleszrámít. Szeni5dő felek úgy nyilatkoznĄ hogy a foglaló jogi
teľmészętével tisztában vannak. Tudják, hogy a szerződés meghiúsu|ásáéľt felelős fé1' az adott

. foglalót elveszti, illetve akapott foglaló kétszeres összegét köteles visszaťlzetni. Amęnnyiben az
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adásvételi szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fé|, vagy egyik fél sem felelős,

az adotĺ. foglaló a vevőnek visszajar. A foglaló teljes összegéĺek megťĺzętése az adásvételi

szeľződés megkötésének fęltétęle. Szęrzoďó felek erybehangzôan rögzítik azt a ténfi, hogy a

foglďó teljes összege megfizetésre kęrült.

5.3'2. Feĺek rögzítik, hory a vevő a je|en szeruőđés aláírasáig megťlzette az lngatlran' vételárának

50yő-źLt, bruttó ...........,- Ft.ot, aztz ......... forintot, amelybe beleszamít az ęlőzetesen

megfizetettajźntati biĺosíték (10.212'000,- Ft), mint foglaló összege is, így vevő által a jelen
. 

szęrződés a|áírásáva| eryidejĺĺleg Íizetendő véte|ánész|et bruttó ... ...,- Ft.

5'3'3. Felek rogzítik, hory vevő az e|ővásźtr|ási jog jogosultak ĺyi|atkozaÍtételéről szóló értesítés

kézhezvéte|étkĺjvető 8 napon belül kotęles avételttr fennmaradó 50o/o-źLt, bruttó .........'''.,.Ft-

' ot,azaz......-...'..' forintot e|adórészéremegfizetni abbarlaz esetben, ha sem aMagyaĺ Allami
s€m a'Budapest Fővárosi onkoľmányzat nem él a jelen szerzódés 3.l. pontjában biztosított
elővásrĺľIrási j o gával.
Amennyiben a póthataridó alatt vevő nem fizeti meg a fennmaradó véte|źtrat, eladó póthatłáridő

kitiízése nélktil jogosult, jelen szerződéstől eryoldalú nyilatkozaÍIa|, éľdekmúlás bizonyÍtasa

nélkiilelállni.
'A vételár megfizetésérőI eladó aszám|źÉa vételár-ľészbeérkezését kĺjvetően állítja ki.

5.3.4. Az íngatlan birtokanak átnlházása legkés<ĺbb a Maryaľ Áilam, illetve a Budapest Fővárosi
onkormányzat elővásár]ási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatának Józsefuárosi Gazdá|kodási

Központ Zrt.-hez töľténő megérkezését, vagy az arra törvényben rőgzített hatĺíridő

eredménýelen leteltét, és a teljes vételár megfizetését kcĺvetően legkésőbb 45 napon beltil, felek
által előzetes en egyeztetet. időpontban, átadás-án,lételi jegyzőkönyvben kerĺil sor. Vevő a birtok
átvételére köteles és a birtokátruházás időpontjától szedi az ingatlan haszlait és viseli azok
terheit.

6.

Beépítésĺ ktite|ezettség

6'1. A vevő vállalja, hogy aziĺgat|arftaJőzsefváros KerüIeti Építési Szabéiyzatáről szóló 6612007.

(XII. l2.) onkormáńyzati rendelet 1ĺorÉsz) előíľásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési

kötelezettségnek az a|ábbiak szerint tesz eleget
a) az ingat|an birtokbaadás átő| számitott 2 éven beltil megszerzi az építésére vonatkozó jogerős

építési engedélý;
b) a jogerős építési engedély megszerzésétó| szÁmítoÍt 2 évęn beltil megszerzi a jogerős

hasznźlatb av ételi engedélý

6.2. Az ingatlan beépítési fęltételei:
Az lĺgatlan óv ezeti bes orolás a : L 1 -vI[- 1

A közműfejlesztéssel kapcsolatos összes kĺjltség (pI. fejlesztési hozzájźrulás, tervezés. stb.) a

vevőt terheli.

A beépítés szźzaÍék, építménymagasság snntszćtm, szintterület, stb. tekintetébeĺ az országos
Telepti.Iésrendezési és ÉpÍtési Követelményekľől (oTÉK) szóló 253/1997. (xII. 20.)

Koľmányrendelet, az 5ĺ2015, (tI. 16.) Főv. KGY. ľendelet (BFRSZ)' és Józsefuráros Kerületi
Építési Szabá|yzatáĺől szóIó 66/2007. cX[. 12.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) eĺőírásai az

irĺányadók.

6.3. Az eladó visszavásarlási joga
Yevő az eladónak az ingat|anon jelen szerzodés keltétőI számított 5 évig _ a 6.1'. pontban

meghaiátozotÍ valamely kötelezettsége teljesítésének késedelme esetéľe - visszavásárlási jogot

enged, és hoz-zájźrul abboz, hogy a visszavásarlási jog az ingatlan tulajdoni lapjaľa bejegyzésre

keriiljön. Vevő egrutta| mfu most feltétlen és visszavonhatatlan hozzź$źru|źsát adja ahhoz is,
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hogy amerrnyiben eladó a 7.1.7. pont szerinti esetben visszavásárlási jogát je|en szerzódésben
meghatźlrozottak szerint eryoldalú nýlatkozattal gyakorolja, űgy ezen egyoldalú nyílatkozat
a|apján a füldhivatal eladó tulajdonjog visszavásárlásának tényét az tngat|an-nyí|váĺtartásba, 1'/I

atányban, vísszavásárlási jog jogcímén bejegyezze. A visszavásárlási jog az iĺgat|an-
nyilvantartasba t<jrtént bejegyzés alapján az ingat|anon később jogot szerzókkel szemben is
hatáyos.
Vevr5 jelen szęrzőrJés alŕńrásáva| hoz,z'ájánú ahhoz,, hogy e|adó, amennyiben visszavásárlási jogát
gyakorolją úgy a jelen szęrződésben meghatiĺrozott v,etelárat a késedelem idejére meghatározott
késedelmi kötbér méltékével csökkentve fizesse vissza a részére.

7.
A szerződésben vá|Ialt kiitelezettsĘek nem teljesítésének, ĺ|Ietve késedelmes teljesítésének

jogkövetkezményei

7.1. Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késeđelmes teljesítése esętén alka|mazható
jogkövetkezmények:

7 .1.I. Visszavásáľlási jog
Eladó visszavásárlási jogával a jelen szerződés 6.3. pontjában meghatározottak szerint élhet,
ha a vevő a 6.1. pontban meghatlĺrozott valamely kötelezettsége teljesítésével késedelembe
esik. A visszavásáľlási áľ azonos a vételáľral, de az eladő jogosult a felhalmozódott késede|mi
kötbér összegével a visszavásárlási árat lecsökkenteni a visszavásárlásíjog gyakorlasa esętén.

Vevó jelen szerzódés a|áírásáva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzź!źlru|ását adja ahhoz,
hogy amennyiben eladó él a visszavásrírlási jogával, fulajdonjogĄ1a7 in$at|an.nyílvántartásban

eladó egyoldalú nyilatkozatĺíval bejegyeztesse.

7.L.2. Késedelmikötbér
Ha a vevő a 6.l. pontban meghatározott valamely kötelezettségével neki felľóható okból
késeđelembe esik, késedelmi kötbért köteles ťlzetn az eladőnak.
A késedelmi kötbér mértéke:
- A jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelĺne esetén a

kötbéĺ összege 15.000.000'- Ft;
- A jogeľős hasanálatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbéľ összege 7.500.000'- Ft.
Felek rögzítik' hogy amennýben a jelen pontban meghatátozott ilsszegeken feliil vevő
bármely egyéb késeđelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbéľigénye keletkezik, úgy
annak méľtéke 30.000,. Ft/nap.
Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatáľozott kötbéľ összegét közös megegyezéssel
állapítottłák meg, és azt ĺemtekinti eltulzottnak.

7 .2. Szerzódłi felek egybehangzóan ľögzítik azt a téný, hogy a késedelmi kiitbér te|jesítéséhez vevó
garanciaszeľződés nyćĄtźtsi kötelezettségének eleget tett, a ..... Bank által kibocsátott .... szĺłmú
garanciaszetződésjelen szerződés alźúrásź.ľa| egyidejíĺleg átadĺásra kerĺilt az eladó részére.
A garanciaszerzodés összege a jogerős építési engedély megszerzésére a 6.|. pont szerint
rendelkezésre álló hatĺáridő elteltét követő, 60 napot meghaladó késďelem esetén 15.000.000,- Ft,
a jogerős használatbavételi engedé|y megszerzśsére a 6'1. pont szerinti rendelkezésre álló
hatáľidő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000'- Ft. A
garanciaszerződés az e|adő javárta lehívásra keriil ajelen szerződésben meghatáľozott késede|em
ęsetén. A garanciaszerzódésben fogĺaltak 60 napnál kevesebb késędelem esetén időaľányosan
érvényesÍthetők. Felek rőgzítik, hogy csak olyan bankgarancia fogadható el, amelyek alapjan
eladó egyolda|űtáiékoztrtónyi|atkozatźtval a bank źfuta|ja a jelen szerződésben meghatiĺrozott
késedelmi kötbér összegét az e|adőnaŁ mindenfele egyéb feltétel nélktil.

8.
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Ingatlan-nyilvántartási bei egyzésre vonatkozó nyilatkozatok

Az eladó a jelen szerződés a|źńrźsáva| eryidejűĺeg külön nyilatkozatban feltétlen és visszavonhatatlan
hozzájźru|ását ađja ahhoz, hogy vevő tulajdonjoga az ingat|an tekintetében |/1 arźĺnyban, vétel
jogcímén az ingatian-nyilvantart7sba bejegyzésre keľüljon.
Felek kĺjzösen kérik a Földhivatalt, hogy a tulajdonjog bejeryzési eljárást tartsa fiiggőben bejegyzési
engedély benyujtásáíg, de maximumf0I6........ napjáig jegyezze fel az ingatlan tulajdoni.lapjára.
Fe1ek mar most kérik az illetékes FöIdhivatalt - és ehhez vevő is feltétlęn és visszavonhatat|an
hozzájáru|ását ađja _, hory vevő tulajdonjogának a bejegzésével egyidejtíleg az ingatlan-

nyilvłĺntaľtásba a jelen szerzőđés keltétől számított 5 év határozott időtartamra eladó visszavásárlási
joga a jelen szerződés tźrgyáúképező ingatlanľa bejegyzésre kerĺiljön.

9.
Az ĺngatlan birtokának átĺuľrázátsa

9.I. Az ingatlan biľtokátruhazása legkésőbb a Maryar Állam, i|letve Budapest Fővaľos
onkormanyzata elővásárlási jogának ryakorlásáľól szóIó nyilatkozatának eladóhoz, vagy a

képviseletében eljaró Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.-hęz töľténő megérkezését, vagy az
arra töľvényben rögzített hatĺáridő eredménýelen lete|tét és a teljes vételĺár megfizetését követő

40 munkanapon beltil, felek źL|taJ előzetesen egyeńetett idópontban, átadás-átvételi
. jeryzőkönyvben kerĺi| sor.

9 .2. A biĺokátruhá zás napjáig az ingat|annal kapcsolatos költségek az e|ađőt, a birtokátruh ázás ĺapjźlt
követően felmertilt költségek pedig a vevőt terhelík. A biľtokátľuhźuás napjától a vevő jogosult

szedni azingat|anhasznait' viseli azok terheit' valamint azingatlanban bekövetkező kárveszélý.

10.
Egyéb ľendelkezések

10.1. Az e|adő Magyaroľszág töľvényei szerint mrĺködő helyi önkoľmányzat. Vevő képviselője
kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazđasági társaság, tigyletkötésí és ingatlanszeľzési

képessége kor|átozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonĺól szóló 2011. évi
Cxcu. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja a|apjánát|áthatő szervęzęt.

Io.2. A szerződó felek jelen szeľződéssel kapcsolatban felmerĺilő koltségeket maguk viselik.

10.3. Vevő tudomásul veszi, hogy amegszęrzętt vagyon után vagyonátnlbźnási illetéket kell fizetni.

10.4. Felek a Polgráľi Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapjtnkuzáiák mind eladó, mind vevő
feltiĺnő értékaIánytalanságon alapuló esetleges megtamađási jogát.

10'5. Eljaľó ügyvéd tájékoztatja Feleket, hogy a pénznosás és a terroriznus finanszíĺozása
megelőzéséľől és megakadtiyozäsárő| sző|ő 2007 ' évi CXXXVI' töľvény rendelkezései szerint

azonosítási kötelezettség terheli Felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentit hogy adataik a

szerződésben helyesen kerÍiltek rőgzítéste az źita|uk bemutatott személyi azonosító okmrányok

alapjźn.
. Felek je|en szeruődés aláírásával feltétlen és visszavonhatatLaĺbozzájáru|ásukat adjrík ahhoz,

hogy eljáró üeyvéd okirataikról fényĺrásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a

szerződéssel együtt kezelj e.

10.6. Felek tudomásul veszik eljráró tigyvéd tóljékoaatősát, amely szerint adataikat az információs
önľendelkezési jogról és az információs szabadságről szőIő 2017. éví CXII. törvény
rendelkezései szerint kizźrő|ag jelen szerzódéshez kapcsolódó megbízás, illetve a
jogszabályokban meghatiírozott kötelezettsége teljesítése érđekében kezelheti.
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Felek kijelentik, hogy jelen jogiigylet nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus ťlnanszirozása

megelőzéséről és megakadá|yozásárő| szóllő 200,7. évi CXXXVI. törvénybe.

I0.7. Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási ktiltségek címén 5.500,:.Ft + Áre 
"5a.así

díi összeget, l*6.600,- Ft foldhivatali eljárási illetéket és I.670,- Ft/fő ruB eljáľási díjat a

szer ző đés a|áir ását me ge lőző en megfizetett.

. 10.8. A' s,zerzłidő felek szeľződést aláíľó képyíselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés

megkötésére és alálĺásźra a szükséges felhata|mazásokkal rendelkemek.

10.9. Jělen szerzodés a Ptk. és a vonatkozó eryéb jogszabályok rendelkezései megfelelően

irányadóak.

10.10. A szerződés Felek teljes megállapodásáttarta|mazza. A felek kĺjztitt a szerződés előtt létrejött

szóbeli vagy írásbeli megállapodás hetályát veszti. A szerződés módosítása kizáro\ag írásban

történhet.
A szerzódés egyes ľendelkęzéseinek esetlegeq érvénýelensége nem jelenti automatikusaĺ a

szerződés egészének érvénýelenségét. Ityen esetben a Felek kötelesek az érvéĺýeleĺ
rendelkezést üryIeti akaratuknak és a szerzódéskötéskoľ fennálló céljuknak leginkább

megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni.

10.11. A srerzódő felek jelen Szerződés ęlkészítésével és ellenjeryzéséve|, valamint az illetékes

foldhivatal elotti képviselettel ....'. (......... .,....)bízzák meg, és meghatalmazzátkaz illetékes

ftldhivatal előtti eljárásľa is. Ellenjegyző ugyvéd a meghatalmazĺst elfogadja.

A szerzndő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szeľződés elolvasrás és egyezó értelmezés után,

mintakaratukkalésnyi|atkozataiktalmindenbenegyezőtí1áka|ä.

Budapest,20l6

Budapest Főváros VIII. keľület Józsęfuĺárosi
onkormányzat eladó megbizásáből elj aró
Józsefuárosi Gazdálkodási Kózpont Zrt,

képviseli: ....

képviseli: ... .....

Jelen okiratot '.. (...........) budapesti ĺigyved készítettem és ellenjeryzem, Budapest 2076. ....

okiratkészítő tigyvéd



11. számťl melléklet
ADÁýVETELI 9ZERZőDEý

fĺiggőben taľtással (banki hitel felhasználásával)

amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros VĺII. keľiilet Józsefváľosĺ onkoľmányzat (szék1relye: 1082 Budapest, Baross u.

63-67., adőszáma: 15735.|15-2-42, KSH-száma: I5,ĺ357|5.84II-32I-01, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képvisetetében eljaró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (szék&ely: 108f
Buđapest,.Baross u. 63.67.,,ađőszźtna: 25z9f499-z-4f, cégtregyzék száma: 01-10-048457; KSH
száma:25292499-683L-II4-0I, képviseli: ....), mint eladó (továbbiakban: eladó)

másrészről
..... (székhelye: :. . . . ....; cégsegyzékszáma|'....; adőszÁma:
képviseli: ..........), mint vevő (továbbiakban: vevő)

k<izött az alulírott naľon és helyen, az a|ábbi feltételel*el:

1.

Előzmények

1.2. Budapest Fóváľos VIII. keľiilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő.testĺilete ...ĺf0t6.
(DĹ08.) száműhatźrozata a|Ąáĺ egyfordulós, nyilvános páIyázatot íľt ki Budapest VItr. keľtilet

34919 bĺsz.-ú, az ingat|an nýlvántartásban Buđapest VItr. keriilet, Víg u. 39. szám alatti telek
értékesítésére az ilgat|an beépítési kötelezettségével.

1,.2. A pźňyźzat nyeľtese a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuáľosi Önkormányzat Képviselő.
testüIet ..120ĺ6. (....) számú baÍározata szerint vevo lett. Yevo pźilyázatźlban az ingatlan celľa
történó beépítését vá|lalta.

2.
A szeľződés tárgyát képző ĺngatlan adatai

CÍme:
Helyrajzĺ száma:
Jellege:
Telek alapterülete:
Kiizmŕĺ ellátottsága:
Teľhei:

Budapest VItr. kerüIet, Víg u' 39.
34919
telek

Ą
5)5 m'
összközműves
per-, teher- és igényrnentes

3.
Jognyilatkozat

3.1. A nemzeti vagyonról sző|ó 2011. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a heýi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanľa azźt||amnak, valamint azl99|. évi XXXII. tv. 39. $

(2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnak elővásárlásijoga van.
Jogosult elővásrírlási jogával, postai kíildeńény esetén a küldemény postai feladásának igazolt
napjátóI számított 35 napon belül élhet. Amennyiben az e|ővźsár|źls jogosultja él jogával, jelen

szeľződés köae és eladó között jön létľe. Ez esetben a ....... á|ta|befizętętt Ft, azaz
foľint összegęt eladó az e|ővásár|ási jogľa vonatkozó nyilatkozatok kézheméte|étőI

számított 15 munkanapon belül.az á|ta|vęzetett számú szźtm|áravisszautalja. A
tudomásulveszi, hogy abęťlzętett összeg után eladó kamatot' vagy báľmely jogcímen

elszámolanđó költséget, káľtérítést nem ťuet.
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4.1.

3.2. E|adő kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan haľmadik személy részére történő

értékesítéséhez abeépitési kötelezęttség teljesítéséig eladó bozzájáruIása sztikséges. Eladó abban
az esetben adjahozzájárulást a továbbéĺékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vállalja a jelen
adásvételi szęľződésben foglalt kötelezetĹségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó

hozzźljárutását kérni, eladó vevőn követeli ajelen szerzódésben vállalt ktitelezettségek teĺjesítesét'
ílletve eladó érvényesítheti visszavásárlási jogát
Felek rögzítik, hogy e|ađő hozzájárulása nem szĺikséges az ingatlan harmađik személy részére
történő vęvő általi továbbértékesítéséhez, amennyiben az ingat|awa vevő a jogerős haszná|atba
vételi engedéIyt megszerezte, és ezt az eladő felé hitelt érdemlő módon igazo|ta.

4.
Jog- és kellékszavatosság

Az e|adő kijelenti, hogy az adásvétel táľgyát képező ingatlan kizźrőIagos tulajdonát képezi, az
ingatlan, a .,3.7. pontokban rögzítetteken kívtĺl a továbbiakban per., teher- és igénymentęS, azon
harmadík személynek niĺcs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan.
nyilvántaľtráson kíviili joga, amely a vevő biľtoklását, vary tulajdonjog bejeryzését akadáIyozná,
korlátozná, vagy meghiúsítaná.

Az e|adó kijelenti és szavatosságot váIlat azért, hogy az inlatlaĺt adó, illeték, vagy más adók
módjára behajtható könaĺozás nem terheli. Az ę|adő kijelenti és szavatolja, hogy az lngatlan
tękintetében k<inryezetszennyezés nem történt.

A vev<ĺ kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeri, többször bejártą megvizsgáIta, és źĺ|ta|a felmért
állapotban, az ingat|arrőI készíilt ingatlan éľtékbecslő szakvélemény ismeretében, írja alá jelen

adásvételi szerzódést. Tudomással bír arról, hogy a telken két daľab felepítmény á1l, amelyek
elbontandóak. A bontással kapcsolatos kóItségek és feladatok a vevőt terhelik.

Az eladó a jelen szerződés a|áírásźlva| kijelenti, hory a vęvőt az ingatlan minden lényeges

tulajdonságárő|tájékortaffi, beleértve az ćita|a ismert esetleges rejtett hibakat is. A tájékoztatás
esetleges elmaradásából eredő minden kĺír eladót terheli.

5.
Az ĺngatlan véte|ára,a vételár megÍizetése

5.|. AzingatlanvételĺĘ Ft+.........,.FtÁFAiisszesen............'-F|azaz......... forint
+ ....'..... forint ÁFA, ĺisszesen forint, amely összeg a vevő páiyźnatäban ajánlott

vételáľral azonos.

5,2. Szerződő felek egyezően rögzítik azt tényt hory

5,3. Az ingatlan vételarának megfizetése az aLábbiak szerint történik:

5.3.1. A vevő pályźuatLĺnak benyujĺásakoľ megfizetett az ę|adő szám|ájáĺa 70.f1'f.000,- Ft, azaz

Tízmillió-kétszáztizenkétęzer fonnt összeget ajźľ'|ati biztosíték címén' A szętződó felek úry
rendelkezteŁ hogy a befizętett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímľe vá|tonatják. A
foglaló <isszege a vételarba be|eszámít. Szerződő felek úgy nyilatkoznalĺ' hogy a foglaló jogi
természetéve|tisnában vannak. Tudjak, hogy a szerződés meghiúsulásáéľt felelós fé| az adott

fogla|ót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszafrzebri. Amennýben az

n1
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adásvételi szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fé|, vagy egyik fél sem felelős,
az adott foglaló a vevőnek visszajár, A foglaló teljes osszegének megfizetése az adásvéte]i

szerződés megkötésének feltéteĺe' Szerződő felek egybehangzőan rogzítik azt a téný, hory a

foglaló teljes ĺisszege megfizetésre kęríilt.

5.3.2. Felek rögzítik, hory a vevő a jelen szerződés aláírásáig megfizette az lngatIan vételáľának
50 o/o-át, bruttó .. Ft-ot, azaz foľintot, amelybe beleszámít az előzetesen
megfizeĺett ajáĺ.iati biztosíték (10.2i2.000,- Ft), mint foglaló összele is, íry vęvő által a jelen
szerződés a|áírásźwa| eryidejűleg ťlzętendő vételárľészlet bruttó . . . . . . ,- Ft.

'5.3.3 Felek rogzit1k, hogy vevő a vételár fennmaľadó.'50yo-át, bruttó ............,- Ft-ot, azaz

: ...........'. forintot banki hitęl felhasználásávď fizetimege|adó részére abban az esetben, ha
sem a Magya. Áilam,sem a Budapest Fővárosi onkormányzat nem él a jelen szerződés 3.1.

pontjában biztosított elővásárlĺási jogźxa|. Vevő a fizętési kdtelezettségének az ęladó erre
. vonatkozó felhívásanak kézhęnételét k<jvetó 60 napon belüI köteles eleget tenni.

Amennyiben vevő nem fizeti meg a fennmaľadó vételárat, eladó póthatáľidő kitíĺzése nélkül
jogosult, jelen szeľzódéstőleryo|dalú nyi|atkozattal, érdekmúlás bizonyítása nélkĺil elállni.
A vételar megfizetéséről eladó aszám|át a vételáľ-részbeérkezéset követően áIlítja ki.

5,3.3. Az ingatlan biľtokának áLtruháztLsa legkésőbb a Magyar Álbm, illetve a Budapest Főváľosi
onkormányzat elővásárlasi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatttnak Józsefuáľosi Gazdá|kodási
Központ Zrt.-hez tĺjľténő megérkezését, vagy az arra törvényben rógzített határidő
eredménýelen leteltét, és a teljes vételaľ megfizetését követően legkésőbb 45 napon beltil, felek
által előzetesen egyezteteľt időpontban, átadás-źúllétę|i jegyzőkőnyvben kerül sor. Vevő a birtok
átvételére kĺjteles és a biľtokátruhźpás időpontjától szedí az ingatlan hasznait és vise|i azok
teľheit.

6.
BeépítésÍ kłitelezettség

6.I. A vevő vállalja, hogy az.lngat|ant Józsefuáros Kertileti Építési Szabźt|yzatćről szóló 66ĺf0o7.
(XII. 12.) ĺinkormányzati rendelet (JOKESZ) előírásainak megfeleloen beépíti. Vevő beépítési
kötelezettségnek az alábbiak szerínt tesz eleget:
c) az ingat|an binokbaadás átő| szźmított 2 éven belüI megszerzi az építéséľe vonatkozó jogeľős

építési engedélyt;
d) a jogerős építési engedély megszerzésétő| számított f éven beltil megszerzi a jogeľós

használatbavételi engedélý.

6'2. AÝ, ingatlan beépítési feltételei:
Az llgat|an övęzeti besorolása: Ll -VtrI-l

- A közmÍĺfejlesztéssel kapcsolatos összęs költség (p|. fejlesztési hozzájáralás, tervezés. stb.) a

vevót mint nyeľtes pá|yáuőt terhelri'

A beépítés százaIék, épitĺéĺymagasság, szintszám, szintteľtilet, stb' tekintetében az oĺszágos
TelepĺĺIésrendezési és Epítési Kovetelményekľől (OTEK) szóló f53ĺ1997. (xII. 20.)

5ormányrende|ęt, az 5ĺ20|5. (il. t6.) Fóv. KGY' rendelet (BFRSZ)' és Józsęfuáros Keľĺileti
Épftési Szabźt|yzatźnól szóló 66/f007. (xII. 12.) onkormányz.ati ľendelet (JoKEsZ) e|oírźsai az
irányadók.

6.3. Az eladó visszavásárlási joga
Yevó az eladónak az ingat|aĺon jelen szerzódés keltétől számított 5 évig - a 6.I' pontban

meghatáĺozott valamely kötelezettsége teljesítésének késedelme esetére - üsszavásárlási jogot

enged, éshozzźljáĺu| ahhoz, hogy a visszavásaľlási jog az ingatlan rulajdoni lapjára bejegyzésre
keľĺiljön. Vevő eg1nitta| mfu most feltétlen és visszavonhatatlan hozzáLjálru|źLsát adja ahhoz is,

la'7 ./r3
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hory amennyiben eladó a,7.1]' pont szeľinti esetben visszavásárlási jogát je|en szerződésben

meghatźrozottak szerint egyoldďii nyilatkozattal gyakorolja, úgy ezen egyoldalú nyilatkozat
aLapjáĺ a fiildhívatal eladó tulajdonjog visszavásárlásának tényét az lngat|aĺ-ĺýlvántartásbą l/i
arányban, visszavásáľlási jog gyakoľlása jogcímén bejegyezze. A visszavásárlási jog az ingat|aĺ-
nyilvántartásba töľtént bejegyzés alapjáĺ az ingatlanon később jogot szerzőkkel szemben is
hatályos'
Vevőjelen szerződés alźúrásáva|hozzájáru| ahhoz, hogy eladó, amennyíben visszavásárlásijogát
gyakorolją úgy a jelen szerződésben meghatározott vételarat a késedelem idejére meghatározott
késedelmi kötbér mértékével csökkentve ílzęsse víssza atészére.

7
A szeľződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésének, il|etve késedelmes teljesítésének

jogkövetkezményéi

7.1., Ąz beépítési kötelezettség neń teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén alka|mazhatő
jogkövetkezmények:

7 '|]. Visszavásárlási jog
Eladó visszavásrárlási jogáva| a jelen szerzódés 6.3. pontjában meghatározottak szerint élhet,

ha a vevő a 6.l. pontban meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésével késedelembe
esik. A visszavásárlási áľ azonos a vételárral, de az elađójogosult a felhabnozódott késedelmi
kotbér összegével a visszavásárláłsi źlrat lecsökkenteni a visszavásárlási jog gyakorlása esetén.

Vevő jelen szerződés a|tńrásálva| fęltétlen és visszavonhatatlan hozzájtlniźsát. adja a|lhoz,
hogy amennyiben eladó él a visszavásfulásí jogával, tulajdonjogźi az ingatlaĺ-nyilvántartásban
eladóegyoldal'űnyi|atkozatávalbejegyeztesse.

7.1.2. Késedelmikötbér
Ha a vevő a 6.l. pontban meghatározottvalame|y kotelezettségével neki felróható okból
késędęlembe esik, késedelmi kötbért köteles ťĺzętlĺ az eladőnak.
A késedelmi kötbér mértéke:
- A jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késede|me esetén a

kötbér összege 15.000.000'- Ft;
- A jogerős használatbavete|i engedély megszeĺzésének 60 napot meghaladó késedelme

ęsętén a kötbér összege 7.500.000,- Ft.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott összegeken feltil vevő
bárĺnely egyéb késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigénye keletkezik, úgy
annak mértéke 30.000,- Ft/nap.
Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott kötbér összegét közös megegyezéssel

állapították meg, és azt nemtekinti eltulzottnak.

7.2. Szęrződłi felek egybehangzóan rögzítik azt a téný, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhez vevó
garanciaszerződés nyujtási kötelezettségének eleget teĹĹ, a ..,.. Bank által kibocsátott .... sámú
bankgaľanciajelen szerzódés a|áírásáva| egĺidejíĺleg átadĺásra kerüIt az eladó ľészere.
A garanciaszerződés összege a jogerős építési engedély megszerzésére a 6.l. pont szerint
rendelkezésre álIó hatráľidő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem estén 15.000.000,- Ft,
a jogeľős használatbavételi engedély megszerzésére a 6.1. pont szerinti rendelkezésre alló
határidő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000'- Ft' A
garanciaszerződés az eladójavára lehívásra kerül ajelen szeľződésben meghatározoĹtkésedelem

esetén. A gaľanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan

érvényesíthetők. Felek rőgzitik, hogy csak olyan bankgaľancia fogadható el, amęlyęp alapján

eladó eryolda|ű tźtjékoztatő nyilatkozatával a bank átutalja a jelen szerződésben megfiatźtrozott

késedelmi kötbér összegét azeladőnak, mindęaf{|ę egyéb feltétel nélkiil.

8.
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Ingatlan-nyitvántartási bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

Az e|adó a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg külön nyilatkozatban feltétlen és

visszavonhatat\an hozzájárulását adja ahhoz, hogy vevő tulajdonjoga az ingat|an tekintetében 1/1

arányban, vétel j ogcím én az lngat|aĺ-ĺýlvántartásba bej egy zésre kerüljön.

tę|ek kozosen kérik a Földhivatalt hogy a tulajdonjog bejeryzési eljárást tartsa fiiggoben bejeryzési
engedéIy benyujtasáig, de maximum20L6... '.... napjáig jegezze fe| azingatlantulajdoní |apjźra.
Fęlek már most kérik az illetékes Földhivatalt - és ehhez vevő is feltétlęn és visszavonhatatlan
hozzájźruLását adja _, hogy vevő tulajdonjogának a bejeryzésével egyidejíĺleg az ingatlan.
nyilvántartásba a jelen szerzóđés keltétől számítoÍt 5 év hatźtrozott időtartamra eladó visszavásaľlasi
j oga a j elen szerződ és tát gy źÉ képezó in gatlanra bej egyzésre kerüIj ön.

9.
Az ingatłan birtokának átrahá.zása

9.7. Az ingatlan bitokźttuhźu.ása legkésőbb a Magyat Állam, i|letve Budapest Főváľos
onkormányzata ę|ővásárlási jogának gyakorlásáról szóló nyilatkozatának eĺadóhoz, yaw a

képviseletében eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-hęz tĺjrténó megérkezését' vagy az

arra töľvényben ľögzített haĺáľidő eľedménytelen leteltét, és a teljes vétęlrár megfizetését követő

40 munkanapon belĺil, felek által előzetęsęn egyeztetett időpontban, átadás-átvételi
j egyzőkönyvben kerĺ.il sor.

9.f . Abiľtokátruhazás napjáig az iĺgat|annal kapcsolatos költségek az eladőt, a birtokátľuházás napját

követően felmerült költségek pedig a vevőt terhelik. A birtokátruhźzás napjától a vevő jogosult

szedni azingat|anhasznait, viseli azok terheit, valamint az ingatlanban bekövetkező kárveszélý.

10.
Egyéb ľendelkezések

1o.1. Az e|ađő Magyarorszílg törvényei szerint műkodő helyi <inkoľmányzat. Vevő képviseIője

kijelenti, hogy Magyarországonbejegyzett gazdaságí társaság, ügyletkötési és ingatlanszerzési
képessége korlátozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonľól szóló 201l. évi
cxCVL tĺirvény 3. $ (1) bękęzdés 1. pontja alapjan át|átbató szęrvęzęt.

Io.2. Aszerződo felekjelen szerzódéssel kapcsolatban felmerülő költségeket maguk viselik.

i0'3. Vevő tudomásul veszi, hogy amegszerzettvagyon után vagyonátrubázźsi illetéket kell fizetni.

l'O.4. Felek a Polgáľi Törvénykĺĺnyv 6:98' $ (2) bekezdés alapján kizarjźn< mind eladó, mind vevő
feltrĺnő értékaránýalanságon alapuló esetleges megtámadási jogát.

1o.5. Eljaró ügyvéd, téĄékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terľońanus ťrnanszlrozźsa
mógelőzestről és megakaá źilyoz'ásárő| sző|ő 2007. évi CĐ(XW. töľvény rendelkezései szerint
azonosítási kötelezettség terheli Felęk adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szerződésben helyesen kerültek ľögzítésre az á|ta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
aLapján.
Felek jelen szerzódés alálľ,asáva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzt$áru|źsukat adják ahhoz,

hogy eljaró ügyvéd okiľataikról fénynásolatot készítsen, és azokban rögzitett adataikat a

szeľződéssel együtt kezelj e.

10.6. Felęk tudomásul vęszik eljárő ugyvéd tájékoúatását, amely szeľint adataikat az információs
önrendelkezésí jogľól és az információs szabadságról szőIó f}II. évi CXtr' törvény

. rendelkezései szerint kizárő|ag jelen szerződéshęz kapcsolódó megbizás, illetve a
jogszabályokban meghatáľozottkote|ezettsége telesítése érdekébęn kezelheti.

/
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Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem titkozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszíľozása
megelőzéséľól és megakadályozásźtről szóló 2007. évi CXxxvI. törvénybe.

10.7. Vevő a szerződés megk<itésével kapcsolatos eljárási koltségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljarási
díj összeget, 1*6.600,- Ft fiildhivatali eljárási illetéket és I.670,- Fťfő ruB eljárási dijat a
szerző d é s aláír ásź,/. me ge|őzó en me gÍtzeteÍt.

.10.8.. A szęrzóďő felek szeľződést aláíró képviselői kiielentik, hogy az adĺĺsvételi szęrzőđés
megkötésére és aláirására a sziikséges fe1hata7mazásokkal rendelkęznek.

10.9. Jelen szeľződés a Ptk. és a vonatkozó eryéb jogszabályok rendelkezései megfelelően
irányadóak.

10.10. A szerződés Felek teljes megállapodá sáttarta|mazza.A felek közĺĺtt a szerzodéselőtt létreji'tt
szóbeli vary írásbe|i megállapodás hatźlyźt veszti. A szerződés módosítása kizárőIag írásban .

t<jrténhet.
A szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szerződés egészének érvénytelenségét. Ilyen esetben a Felek kötelesek az érvénýelen
ręndę|kęzést üryIeti akaratuknak és a szerződéskötéskoľ fennáIló céIjuknak leginkább
megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni.

10'11. A szerződő felek jelen Szerződés elkészítésévęl és ellenjegyzésével, valamint az illetékes
fijldhivata|előtti képviselettel ...... (......'........)bízzáů< meg, és meghata|mazzákaz illetékes
ťoldhivatal előtti eljáľásľa is. Ellenjegyző ugyvéd a meghatalmazáste|fogadja.

A szerzódő felek kijelentit hogy a jelen adásvételi szerződés elolvasás és egyező érte|mezés után,

mint akaratukkal és nyi|atkozataikkal mindenben egyezőt írják alá.

Budapest,2016..

Budapest VIII. kerület Józsefuarosi
onkonĺlanyzat elađó megbízásźbćl| e|járő
Józsefuárosi Gazđálkođási Központ Zrt.

képviseli: ....

képviseli: ........

Jelen okiľatot ... (...........) budapesti tigrvéd készítettem és ellenjegyzem, Budapest,207b.. ....

äti.a*eszĺto ügyvéd
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12. számú melléklet

osszefog|aló a benyújtandó ajántat foľmai és taľtalmi kiivetelményeiľő|, tájékottatás az
áft|áthatő szerv ezet fo galmáľĺól

'Azaján|atot a tarsaság képviselője minden oldalon kézjeryével köteles ellátni.

. Az ajźn|atnak folyamatos sorszámozással kell rendęlkęznie

A borítékon nem szeľepelhet a benyijtóra vonatkozó jelzés.

Az ajánlatot két példanyban, kĺilĺin lezártbontékban kell benyújtani, az egyLkpéldrányon feltiintętvę az
.: ,,Eredeti példány'', a másikon a ,,Másolati példány'' szöveget'

elidegeníté se . p áIy źnat,,

Az ajźnlatot sértetlen borítékban kell benýjtani, séríilt, felnyított borítékot a Bonyolító nem vesz át.

Aho| az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az erędeti igazolást kell csatolni azaján|athoz'

Azajánlrati biaosíték befrzetésénél a köz|emény rovatba a következőt kell beíľni: ajén|ati biztosíték

Az aj źn|at tarta|mát a következó soľrendben ke l l ö s szeflĺzni :

1. Jelentkezési lap

2. Aján|ati tisszesító

3. Eredeti,30 napnáI nemrégebbi cégkivonat

4. Eredeti aláírásicímpéldany

5- A Pp. előíľásai szerinti bizonyitő eĘtĺ meghata|mazás, amennyiben az aján|atot nem a cég
képviselője írjaa|źt

6. PáIyázatí đokumentáció megvásaľlásríĺól szóló bevételi pénaárbizonylat másolata

7. Ajanlati biztosíték befizetéséről szó\ó igazo|ás másolata

8. Nyilatkozatvégelszámolásról, csőđeljráľasról, felszamolásról

9. Nyilatkozat apá|yźuati feltételek elfogadĺásáról, szerződéskiitésről, ingat|anszerzési képességľől,
aján|ati kötöttségről

10. Nýlatkozat adó és adók módjára behajthatő könatozásról; Kiíľóval szemben fennálló
tartozásróI

1l. NAV igazolása

12. tlelyi adóigazolás (beszeľezhető: Budapest Józsefuiáľosi onkormĺányzat Polgármesteri Hivatala
1082 Budapest, Baross t.63-67.)

|3. Bérbeadóval szemben fennálló tartozás igazo|ása (beszerezhető: Józsefuárosi Gazdálkodási
Kőzpont Zrt. 1083 Budapest, .Losonci u. 2., és Budapest Józsefuarosi onkorľrányzat
Polgráľmesterí Hivatala Pénzügyi Ugyosztá|y 1082 Budapest, Baross u.63-67. tr. em.)

14. Nyiiatkozat péĺmgyialkalmasságról

15. Nyilatkozat a kézbesítés helýről és a bankszímlaszámról

t6;. Nyilatkozat át|álthatő szeľvezetről

17. Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos észrevételek, móđosításijavaslatok

j
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Atlátható szervęzęt:

A 20i 1. évi CXCVL tv. 3. $ ręndelkezései alapján át|źĺhatő szeÍvezet:

1. átlátható szervezet:

a) az áI|an, a költségvetési szerv, a köztestíilet, a helyi tinkonnányzat, a nefizętiségi önkormányzat,
a társulás, az egybźłzijogi személy, az o|yan gazďźtkodő szeÍyęzęt, amelyben az á||amvagy a

helyi önkormanyzat ktitön-kÍilön vagy egytitt 100%-os részesedéssel rendęlkezik, a ĺemzetközí
szetvezet, a ktilfijtdi áIIam, a kiilftildi helyhatóság, a ktilťoldi állami vagy helýatósági szerv és az
Európai Gazdaságí Téľségro| smló megállapodásban részes állam szabźĺ|yozott piactĺra bevezetett

nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belfoldi vary küIftildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazđźikodő
szewezet, ameĺy megfelel a kĺjvetkezö feltételeknek:

ba) tlilajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finansziroztsa megelőzéséról és

megakadályozásźrő| szóló törvény szeľint meghatarozotttényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai GazdasägiTérségľől szóló megállapodásban részes

államban, a Gazdasági Egyiitffiiĺködési és Fejlesztési Szervezet tagá||amában vary olyan
államban ľendelkezik adóilletőséggel, amellyel Maryarországnak a kettős adőztatás

elkeľü|éséról szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a táľsasági adóról és az oszta\ékadóľól szóló töľvény szeľint meghatározott
ellenőľzött kiilňldi táľsaságnak,

bd) a gazdttlkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több m:.ĺrt 25%o-os tulajdonnal,
befolyással vaw szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rende|kezó
gazdálkodó szervezettekintetében aba), bb) ésbc) a|pont szeńnti feltételekfennállnak;

c) az a civii. szervezetés a vízitrírsulat amely megfelel a kovetkezo feltételeknek:

ca) vezeto tisztségviselői megismeľhetők,

cb) a civi| szervęzet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem źt|átható

szervezetben nem rendelkenek 25%o-ot meghaladó részesedéssel,

cc) szé|dle|ye az Euľopai Unió tagá||amźlban, az Buľópai Gazdasági Térségľől szóló
megállapodásban részes ái|arĺlban, a GazÄaságs Egyĺithnűködési és Fejlesztési Szervezet

tagáI|amábaĺ vagy olyan államban van, amellyel Magyaľországnak a kettós adőztatás

elkerüléséről szóIó eg7ĺ ezmény e v an1'

9. meghatároaő befolyós: az a kapcsolat, amelynek ľévén természetes személy' vagy jogi személy egy
jogi személynek tagsavagy részvényese, és

a/ jogosult e jogi személy vezetó tisztségviselői vagy felüryelőbizottsźąa tagsai többségének

megvtlasttásĺáĺa és visszahívásĺír a, v agy

b) a jogi személy más tagjaival vagy részvényeseivel kötött megállapodás alapjĺán egyeđül

rendelkezikaszavazatoktöbbmintötveĺszáza|ékźna7;

3. $ (2) Az (I) bekezdés l. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a

szeruodő felnek cégszerÍĺen aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan taľtalmú nyi|atkoz.at alapjłĺn

kötött szerződés semm is.
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Éľtékbecs lés feliilvizs gáůat

Készült: Budapest VIII. Víg u. 39. HRSZ: 34919

szám a|aÍtiépítésňelek értékbecslés felülvizsgálatával, forgalmi érték módosítással

kapcsolatban

forg. érték: 88.050.000 Ft 
1

158.640 Ft/m'

forg. érték: 102.120.000 Ft l'
184.000 Ft/m"

A feltilvizs gźiatta|,forgalmi érték módosítással kapcsolatban az a|ábbiakat ľögzítem:

1, Az értékbecslés felĹilvizs gá|atát elvégezve megállapítható' hogy az értékbecslésben

rágzĺtett ingatlannal kapcsolatJs mĺĺszaki aáatok, összehasonlító árak megfeleloek, azonban a

fO16. évben végbemént jelentos ingatlanpiaci áreme]kedést és a befektetoi igények

me gv á|to zását azipités i te lĹekke l kapc s o l atban nem v ette íl gy e l em be.

A Tulajdoni Lapon rogzített telek terůlete: 555 m2

e.z értjkbecslés 6. oldáan lévő számításnál aza1źhbi módosítást javaslom elvégezni:

. azértékbecslő tita: rogzített összehasonlító árak megfelelőek, az9ybanazok osszegét a

piacképesség figyetemlbevételével + 20 % értéknövel o tényezővel javaslom megemelni

ennek megfelelden a módosított faj|agos forga|mĺ éľték: 184.000 Ft/m2

- figyelembe véve az ovezetęt., a telek értékbecslésben rögzített mtiszaki és beépíthetőségi

lehetőségeit, az összehasonlító árak át|aga az a|kalmazott értékmódosító tényezőkkel jól

tükľözi az értéke|tingatlan piaci helyzetét.

A fenti indokok figyelembe vételével az értékbecslésben rőgzített, mó'dosított

|0f.I20.000 Ft forgalmi érték reális, az értékesítés során ezt az értéket javaslom

figyelembe venni.

Énékbec sl ő : B árfai Lt,sz\ó ingatl anfo rgal mi szakérto

Értékbecslés dátuma 2 2016.04.06.

Felülvizsgálati jóváhagyás dátuma: 20|6.04.f5

Budapest 2016-04-25

Gó'
ngatlanforgalmi Szakértő
GK Zrt.
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ÉRľexel Ésl ezoÍ\tyĺľvÁľĺv

A kívü|jegyzett te|ek nettó forgalmĺ értékét a fordu|ónapon, az alábbiak szerint á||apítottuk
meg:

ovezeti besorolás: csarnok negyed
EpÍtési öv.ezet Lí-vlll.í
Te|ek mércte m2 555

Fajlagos forgalmi érték nettó Ftlmz 7src:n
Forga|miérték kerekĺtve, nettó Ft '38ł5Ú000

tr(
Ę^.ĺ/(.'ĺ.s-i- i..Á-Sb
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ingat|anforgaImi igazságĺigyi szakértő
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Avant.lmmo @ Mérnoki és lgazságÜgyi Szakértőĺ Kft

1. E|őzmények

A Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ zÍt. meg,bízási keretszeződése a|apján az
Avant.ĺmmo Mémöki és lgazságügyĺ Szakértői Kft. e|készítette a kívti|jegyzett ĺngat|an for.
gaImi értékbecs|ését.

2. A|ape|vek, fe|téte|ek

- A megbízok á|ta| rendelkezésre bocsátott adatok va|ódiságát és teljességét nem vitattuk.
- Az átadott adatok rogzÍtésén tú|jogitermészetű vizsgá|at nem tortént-
- A vĺzsgálat során az ĺngat|ant szemrevételezéssel minősítetttik, más je|legű, invazív, stati-
kaĺ dĺagnosztĺkai vizsgá|at nem tortént.
- Potenciá|isan veszé|yes körulmények, anyagok elofordu|ását nem rogzítettÜk, ezekért, ĺllet.
ve a fe|fedezéstjkhöz szukséges szakérte|emért nem viselünk fele|osséget.
- A forgalmĺ érték meghatározásánál az ingat|an egészben történő értékesítését tételeztük
fel. Az ingatlant tehermentes, birtokba vehetó á||apotban értéke|tuk.
- A szakvélemény kizárő|ag az 1. pontban leírt cé|ra készĹi|t, bármely egyéb célra történő
felhasználása nem engedé|yezett.
- A szakvéleményben szerepló érték mindĺg egy adott időpontra -a fordu|ónapra- vonatkozik,
mert az érték nagysága fo|yamatosan vá|tozik. A befektetők és tu|ajdonosok az adott va-
gyontárgyat, a gazdasági, po|itikai, jogi kömyezetvá|tozását és az ezekke| összefuggő koc.
kázatot minden időpontban, újabb információk birtokában másként íté|ik meg.
- Minden adat és tény, ami a szakvé|eményben szerepe|, |egjobb tudomásunk szerint he|ytá|.
|ó és pontos. Fe|kutatásuk során az elvárható gondosságga| jártunk e|, de nem vál|alunk
fele|ősséget oĺyan adat, vélemény vagy becsĺés pontosságáért, amit mások adtak át ré.
szünkľe'
- A szakvé|emény kizárólag a megbízó ľészére készü|t' i|letékte|enek semmi|yen formában
nem hasznáĺhatják fel. Nem hozhatók nyi|vánosságra sem a dokumentum részei, sem egé-
sze a készítő előzetes írásbe|i jováhagyása né|kúl. A szakvé|emény a Ptk. 86.s (1-4) bekez-
dése alapján törvénnye| védett sze||emi a|kotás.

3' Tanúsítvány

A szakvélemény készítője tanúsítja, hogy az á|tala tett megá||apÍtások lgazak, és he|ytál|óak,
a megbízott független, és díjazása nem függ a megál|apított értéKől. A vé|eményben fogla|t
e lemzése ket, vé|eményal kotásokat a koľlátozó feltételek határo|já k be.

4, Azingat|an |eírása

4.1. Az ingatlan k<irnyezete

Az ingat|an természetben a kívü|jegyzett címen, belterületen ta|á|ható. Az úttest és a járda az
ingatlan előtt szi|árd aszfa|t burko|atú. Az utcában vízvezeték, csatorna, e|ektromos és gáz.
vezeték van. Csapadékvíz-e|vezetésre egyesített víze|vezető rendszer szolgáĺ.
A tomegkoz|ekedési eszközök megállója 5 percen belĹil elérhető. Szemé|ygépkocsival par.
kolni az íngat|an teruletén és e|őtte, az utcán |ehet.
E|elmiszer a|ape|látást szolgá|ó bevásár|ási lehetőség gyalogosan, 5 percen be|ül, közintéz.
mények, szolgá|tatások, piac, bevásár|óközpont tomegközlekedési járművekkeI 5 peľcen
belü| elérhető. A komyezeti terhe|és és a |evegőszennyeződés kozepes, a kozbiztonsági
he|yzet a rendőrség koze|sége rniatt a komyék át|agáná|jobb.

//

Budapest, Vlll. Víg u. 39. 34919 hľsz

{.r';..4//i/



Avant.lmmo @ Mérnciki és lgazságÜgyi Szakértőĺ Kft. 4

4.2. Ate|ek leírása

Megnevezés Kivett beépítet|en tertilet
Tulajdonos Bp' V|l|. ker. onkoľmányzat1ĺ1
Telek terulete 555 m2

Övezeti besoro|ás L1-V'il-1
Párkánymagasság 19,0 m

A me||éke|t ovezeti besoro|ás szerint aĺakították ki a tárgyi te|ket. A telek tég|a|ap alakú, jó
o|da|arányú. Tengelyének tájo|ása K-Ny-i, fe|színe sík. Három olda|ról épÜ|etekkel és törnor
kerítéssel, azutcafe|őldrotÍonatÍa| bekerített. Bal olda|án új építésű, pince, fo|dszint,4 erne-
let és tetőtér-beépítéses épütet álI. Azutcán minden kozmű alapvezeték (vezetékes Víz, csa-
torna, e|ektromos áram és gázvezeték) kiépített. A te|ken ideiglenes vízőrát alakított ki a bér-
lő. A telek felszínéről nincs panoráma. A határo|ó kerítések épü|etek fe|tételezhetően a jogi
birtokhatáron á|lnak. Értexet képvise|ő növényzet a te|ken nincs.
A te|ek 1/1 önkormányzati tu|ajdon, tulajdonviszonya rendezett. Az ingatlan-nyilvántartásba
be nem jegyzett egyéb jogokról és tényekről nincs tudomásunk.

A Józsefváros Kerü|eti Épĺtési Szabá|yzat (JóKÉSZ) szó|ó 66/2007. (X||. 12.) ök. számú ren-
delet e|oírásai szerint az ingatlan övezeti besorolása L1-Vll|-1. A maximá|is beépítés méńé-
ke 65%, ĺegnagyobb szintteni|eti mutatója 4,oo m2ĺm2, terepszint alatti beépítés mértéke
B5o/o, Q legkisebb zöldfelület mértéke 15o/o, a.Zépulet párkánymagassága 19,0 m.

Budapest, V|||. Víg u.39. 34919 hrsz
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Avant.|mmo @ Mérnĺiki és |gazságĹigyi Szakértői Kft.

5. Ertékképzés

5.1. Az ingat|an értéke|ésének módszere

Az Ál|oeszroz Értélĺeĺők Európai Csoportja (TEGOVA) ajánlása a|apján az ingat|an je|legére
va|ó tekintettel, a piaci összehason|íto adatokon alapuló érték megá|lapítás módszerét al-
kalmaztuk. Figye|embe vettük a2612005. (v|l|. 11.) sz. rende|ette| módosított 2511997. (vu|.
1.) PM és az 54ĺ1997. (V|lĺ. 1') FM sz. rendelet és az European Va|uatĺon Standards (EVS)
2003. és 2006. évi értéke|ési szabvány módszertani előírásait.
Az ingat|anok értékelése összetett fe|adat. Ezért he|yszíni szemlét tartottunk, fényképeket
készítettÜnk, szóbeli tájékoáatást kaptunk, kömyezettanu|mányt végeztünk, és az onkor-
mányzatná| informálodtunk. A forga|mi érték megállapításához fe|haszná|tuk a KSH, az lI|e-
tékhĺvata|i, a nyomtatott és az e|ektronikus szaksajtoban (|ngat|an Adatbank, TER|NFo,
oriGo) fe|lelhető, valamint a más szakcégek áttal rende|kezésünkre bocsátott árakat, és az
Avant. l mmo @ Kft. adatbázisának informáciiit.
Az Angol Kirá|yi Vagyonértéke|ők szovetsége (R|cS) szerint az oMV (open Market Va|ue)
azaz a nyí|t piaci értékaz, azár, ame|y összegért egy Vagyontárgyban va|ó érdeke|tség mé|-
tányosan, magánjogi szeľződés keretében készpénzért a |egnagyobb va|ószínűséggel e|ad-
ható. A pontos ár csak versenyeztetésse| ál|apítható meg'

Feltételei:

- Az e|ado hĄlandő az e|adásra.
- Az adásvételi tárgyalások |ebonyolításához figye|embe véve a vagyontárgy jelĺegét, és a
pĺaci helyzetet, ésszerű hosszúságú időtartam á|| rende|kezésre.
- A tárgya|ás időszakában az érték nem változik.
- A vagyontárgy szabadon keni| piacra, meghirdetése megfe|elő nyi|vánossággaltorténik.
- Alta|ánostó| eltérő speciá|is vevőĺ külön ajánlatot nem veszunk figyelembe.

Értétmoaosító tényezők

Értéknove|őtényezők L1-Vllĺ-.t építési övezet
Értékcsökkentő tényezők Nincsenek

1J'

ł ',.
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Avant.Immo @ Mérnöki és lgazságíigyi Szakértői Kfl. 6

5.2. Telek összehasonlító adatok

1 ÉÍtékelend6 1 2 3 4

2 cím Vlll. Víg u.39. V|l|. Toĺnai L. u. Vllĺ. Itíagdo|na u. V|l|. Bérkocsis u. V|ll. Koszorú u.

2 Gazdasági tényezők
4 Ar (Ft) 152 400 000 76 200 000 98 000 000 1'14 000 000

5 Informácio forrás Ingatlan-com Ingallan-com ĺngallan.com Ingatlan.com

6 lngatlan alapterrilete (m') ĄtĘ 864 455 590 714

7 Faj|agos ár nettó (Ftlm,) 167 407 176 389 167 473 166 102 159 664
I Ingat|an jelĺege Épĺ|esi |elek Építésite|ek Épĺtésite|ek ÉpítésiteIek

9 Az ár ie|leoe Kíná|atiár Kíná|ati ár Kíná|ati ár Kíná|ati ár

10 Korrekciós ténvezó noĘ 0,95 0,95 0,95

11 TuIaĺdoniogi viszonV Tulajdon Tulajdon Tulajdon TulaJdon

12 Korrekciós tényezó 1,00 í '00 1,00 '1,00

í3 Terhek (szo|ga|om, haszná|at) ntncs ntncs ntncs nlncs
14 Korrekciós tényezö 1,00 í 

'00
1,00 1,00

15 E|adásl Ąán|at id ö p ontja 2016. 2016. 2016. 2016. 2016.

16 Korrekciós tényező í '00 1,00 1,00 1,00

17 Korrigá|t ár 144 780 000 72 390 000 93 100 000 108 300 000

18 Korrĺgált egységár (FUm.) ,ĺ59 036 167 569 1 59 099 157 797 151 681
't9 HelyszínÍ tényezők
20 Megkozelíthetőség ua. ua. ua. ua.

21 Korrekciós ténvező 1,00 1,00 1,00 1,00

22 E|he|vezkedés az utcán be|tj| ua. ua. ua. ua

23 Korrekciós ténvezó 1,00 í '00
1,00 1,00

24 lnfrastruKúra. kdzművek az utcán ua. ua. ua ua.

25 Korrekciós ténveő í'00 1,00 1,00 1,00

26 |nÍrastruKúra. kÖzművek a te|ken Vlzóra jobb iobb jobb ua.

27 Korrekciós tényező 0.s5 0,95 0,95 1,00

28 Kerítés Nincs ua. ua, ua. uo.

29 Korrekciis tényeő 1,00 1,00 1,00 1,00

30 Korrigá|t egységár (Ftim.) 152 981 159 191 151 144 149 907 151 68í
3í -.-.==-Ektíh atóság i tényező k
3? Fiacképesség ) ua. rosszabb rosszabb rosszabb

3s Korĺe/ĺeiďsłővező /J) ,z ą -|I t/ w /t 1,00 1,05 1,05 ą^E

34 Haszná|hatóság' íunkció, o|da|arány ua. ua. ua. ua.

35 Korrekcĺós ténvező 1,00 1,00 1,00 í'00
36 Fe|szín, |ejtés ua. ua. ua. ua.

37 Korrekciós ténvező 1,00 1,00 1,00 't,00

38 Panoráma Nincs ua ua- ua. ua.

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

40 Epítés i e|őírások, kotöttségek ua. ua. ua. ua.

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

42 NÖvényzet ua. ua. ua. ua.

43 Korrekcĺós ténvező 18 7,ŚY| -,/ 1,A0 1,00 1,00 1,00

44 Failaqos forqalmi éľték nďtó {Ft/m.| 19ll 0l -/159191 158 701 157 402 '159 265

45 Számított forgalmi éľté|q nettó Ft t88045,9td

46 Kerekítďt forga|miérték neÍtó Ft 88đ50 000

710 2,,(zo,ooo /

Budapest, Vll|. Víg u.39.34919 hrsz
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A kĺvÜljegyzett telek nettó forgalmi értékét a fordu|ónapon, az a|ábbĺak szerint ál|apítottuk
meg:

ovezeti besorolás: Csarnok negyed
Epítési övezet L1-Vilt-1
Te|ek mérete m2 555

Fajlagos forgalmi érték nettó Ftlmz í58 640
Forga|mi érték kerekĺtve, nettó Ft 88 050 000
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