
frĺőter' esztés
Budapest Józsefvárosi Onko rmányzat

' Képviselő.testii|ele számáľa

Ti szte It Képv i se |őtestĺi|et!

I. Tényál|ás és a diintés tarta|mának rész|etes ismertetése

A Budapest Főváros Vll|. kerület Józsefvárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat)
tu|ajdonában ál| a Budapest VIII. kerüIet, Vajdahunyad u.9. szźlm alatti,35600 hrsz.-ú,558 m,
al apterü l etű, Corv in negyedben ta|źihatő te leki ngatlan.

Az ingat|an egy részét jelen|eg az onkoľmányzat gépkocsi-beá||óként üzemelteti a Budapest
Főváľos VIII. kerĹilet Józsefvárosi Polgármesteri Hivata| dolgozói részére. A f0|6. évi
kedveznényes dolgozói bér|eti díj beáI|ónként 1.5f6,- F,t + AFA/hó. A te|ken ta|álhatő mind a27
db beálló.he|yre érvényes bérleti szerződés Van, - amely 30 napos feImondási idovel báľmikor
megszüntethető - melybol három jogviszony 20|6. október 3|. napjával bérlői kezdeményezésľe
fe|mondásra kęľült. A beálló helvek hasznosításábő| az onkormánvzatnak 4|.foz.- pt + Áp.eĺno
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Előterjesztő: dr. Pesti lvett igazgatóság elnöke

A képviselő-testületi Ĺilés időpontja:f016. október 6. . sz. napirend

Tárgy: Javas|at a Budapest VIII. keľĺilet, Vajdahunyad u. 9, szám alatti telek pá|yázat útján
tiirténő elidegenítésére

A napirendęt ryMzźrt ülésen kell tárgya|ni, a d<intes elfogadásához egyszerű/minősített
szav azattobbsé s s zü ksé se s.
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bĺzottság véleményezi EI

Emberi Erőforľás Bĺzottság vé|eményezi t]

Határozati javas|at a bizottság számára:

A Városgazdálkođási és Pénzüg},i Bizottság/ Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képvise|ő-
testĺj letnek az e|őtęĺiesztés mestáľsv a|ását'
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összegű bér|eti díj bevéte|e származik. A béľleti szerződések a te|ek értékesítése során abban az

ęsętben kerii|nek felmondásra, ha vevő a teljes vételárat megfizette.

Az Apprea| Kol|ár lngatlanszakéľtő Kft. által 2015. november lO-én elkészített, és a 2016.

szepteńbeľ 14-én Gódor Lźsz|o fiiggetlen ingatlanforgalmi szakérto źita| aktua|izá|t értékbecslés

alapján azingat|an forgalmi éľtéke 99.200.000,- Ft összegben kęrült megálIapításra.

Az ingattan-nyilvántartás szerint a te|ek kivett |akćńźn udvaľ megnevezésű, építési övęzeti

besorolása: L l -VI II.2.

Tekintettel az e|mÚ|t időszak ingatlanpiaci vá|tozásaira, indokolt a telek további hasznosításának

átgondo|ása és a telek éĺékesítése. A telekvásárlások feĺ|endĺilését és az új építésű ingatlanok

nigyszámú létesítését eredményezte a CSoK bevezetése és az í.i építésű lakások AFA
csđikentése, amely kedvezmények ezen ingat|anon esetlegesen felépítésre kerülő lakóházak

|akásaira is igénybe vehetok lęnnének. A te|ek értékesítése esetén a nyeftęS pźilytzonak vállalnia

kel|, hogy azingat|anta hatá|yos építésĹigyi jogszabá|yok rendelkezéseinek megtartásáva| beépíti,

amellyeI a kerület összképe is javulni fog'

A pźilyázatot az a|ábbi feltételekkeI javasolt meghirdetni

A,páůyázatcélja: a Budapest VIĺI. kerĹiIet, Vajdahunyad u. 9. szám aIaľti, 35600 hrsz.-ú telek

elidegenítése.

A minimális vételár összege: 99.200.000,- p't + Áp.R

Apá|yźnat bíľálati szempontja: a legmagasabb vételár.

Az érvényes pályázatľa vonatkozó kikötés: a pá|yźnónalďvevőnek vállaInia kell' hogy

- a telekin gat|an birtokbaadásátó| számított 2 éven belÜ|jogeros építési engedélyt szęrez,

- a.iogeroš epĺtesi engedé|y megszerzésétől számított 2 éven belül jogeros használatbavéteIi

engedélyt szeręz,
- a jogerós építési engedély megszerzésének 60 napot megha|adó késedelmę esetén a kötbér'

cisizěge l5.000.000'. Ft; a jogeros haszná|atbavéteIi engedély megszerzésénęk 60 napot

meghá|adó késedę|me esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, ame|y kötelezettségek

garánciaszerződés megkötésével biztosítandók. A garanciaszerzodésben fogla|tak 60 napnál

Ŕevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az ę|ozőeken túl felmertilő

késedelęm esetén vevő á|tal fizetendo napi kötbér mértékę 30.000'- Ft.

Javasoljuk továbbá, hogy a hirdetmény a Versenyeztetési szabá|yzatban fogla|tak szerint kerüIjön

megjelěntetésrę azza|,-hogy a felhívás nyomtatott sajtóban, fizetős hiľdetésként nem kerül

megjelentetésre' de kozzététę|re kęľĹi| az ingatlan.com hirdetési portálon.

II. A beterjesztés indoka

l00 M Ft-os értékhatár felętt jogosuIt a Képviselő-testü|et azingat|an éńékęsítésével kapcsolatos

döntés meghozatalára,de miután a telekingatlan becsĺ.ilt forga|mi értéke megközeIíti a l00 M Ft-

ot, kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tulajdonosi döntéséthozza meg.

III. A döntés cé|ja,pénzĺigyi hatása

A te|ęk éĺtékesítésé vei az onkormányZat azon eIvárásait te|jesíti, hogy a kerületben található üľes

telkek beépítésre kerü|jenek, a kerület aľculata, optikai megítélése tovább javuljon. Amennyiben

azingatÍan étékesítése megtörténik,azza| az onkormányzatbevételre tesz szert. Azértékesítés az

onkorm ány zat fO | 7 . év i kö |tségvetését kedvezően befo l yáso lj a.

IV. Jogszabá|yi kiiľnyezet

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat vagyonáró| és a vagyon feletti tu|ajdonosi jogok

gyakorlásáľól szóló 66120|2. (XII.l3.) önkormányzati rende|et (a továbbiakban: Vagyonľendelet)

Tz. s ĺl) bekezdésének aa) pontja a|apján a |00 millió Ft.ot meg nem ha|adó értékű vagyon

ĺ./"r



tu|ajdonjogánakźĺruházása esętén a Képviselő-tęstĺ'ilet Yárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsága
a tu|ajdonosi joggyakorló.

A Vagyonľęndelet l5' $ (7) bekezdése alapján a gyakorlásraáltruházott. hatásk<jrökęt a Képviselő.
testület részben vagy egészben koľlátoás nélkül magához vonhatja. A gyakorlásra átruházott
hatáskör másra tovább nęm ľuházható.

A versenyeztętési eljárás lebonyolításának részletes szabályaira Képviselő-tęstület 136120|6. (vÍ,
02.) számű, az onkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tu|ajdonjogának
átruházására vonatkozó versenyeztetés szabá|yairő| szóló határozat (a továbbiakban:
Versenyeztetési Szabál yzat) az iľányadó.

A Versenyeztetési Szabá|yzat I l. pontja éĺę|mében a nyilvános versenyeztetési eljárás kiírását
közzé kelI tenni:

a.) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáb|áján,

b.) a Bonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben'

c.) a Józsefváros című lapban,

d.) az onkormányzat és a Bonyolító internetes honlapján,

e.) az onkormányzat és a Bonyolító rendeIkezésére áIló egyéb internetes hirdetési portá|jain.

f') aza)-e) pontban fog|altaktól túlmenőena Kiíró dcjntése szerinti más helyen iIletve módon.

A Versenyeztetési Szabtĺ|yzat 12. pontja szerint, a pá|yázati felhívásról szóló hirdetményeket

legalább ĺ5 napľa ki kell fuggeszteni.

Fentiek atapján kérjük a Tisztelt Képviselo-testületet, hogy aZ ingatlan elidegenítésével
kapcsoIatos pá|yázat kiírására, és a pá|yázat feltételeire vonatkozó döntését meghozni

szíveskedięn.

HłľÁnoznT| JAVAsLAT

.. 'lf016. (. .'.) számu Képviselő-testületi hatźlrozat:

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy

1.) hozzájélrul a Budapest VII|. kerü|et, Vajdahunyad u. 9. szám a|atti,35600 hrsz.-ú,558 m2

a|apteľületű telek nyi l vános, egyfordulós pályázat útján történő értékes ítéséhez.

Fe|e|os: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 20l6. október 06'

2.) elfogadja ahatfuozat mellék|etétképezo, a Budapest VlII. kęrü|et, Vajdahunyad u.9. szám

alatti, 35600 hľsz.-ú, 558 m2 alapterületű te|ek énékesítésére vonatkozó pá|yźnati felhívást az

alábbi feltételękkeI

a.) a minimális véte|ár: 99.200.000,- Ft + ÁFA,

b.) a pćt|yázat bírálati szempontja: a legmagasabb megaján|ott vétęlár,

c.) a pźiyázónalďvevonek válla|nia ke||' hogy

ca.) a telekingatlan birtokbaadásától számítoľt 2 éven belü| jogerős építési engedélyt

szęrez,
cb') a jogerős építési engedély megszerzésétő| számított f éven be|ĺi| jogerős

haszná| atb avéte l i en ged é|yt szer ez,



cc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esętén a

kötbér összege ls.goo.ooQ,. Ft; a jogerős használatbavételi engedély

megszerzéseneĹ 6o napot meghaladó késędelme esetén a kötbér összege 7.500.000'.

Ft, amety kötetezettségek garanciaszerződés megkötésével biĺosítandók. A
gaľanciasžerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan

čľvényesíthetők' Az előzoeken tú| fe|meriilő késedelęm esetén vevő áIta| fizetendti

napi kötbér méftéke 30.000,- Ft'

FeIelős: Józsęfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határidő: 20l 6. október 06'

3.) a pá|yźzati felhívást a Képviselő-testülęt |36lf0|6. (V|. Of .) számű határozatában foglaltak

szerint tęszi kózzé.

Felelős: Józsefvárosi Gazdáĺkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Határidő: 20l 6. október 06'

4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt,-t. hogy a Versenyeztetési eljárást bonyolítsa

le, és a pátyázat eredményére vonatkozó javastatát terjessze a Képvise1ó-testĹilet elé

jóváhagyás céljából. Amennyiben a pá|yázat eredménytelenül záru|, fę|hata|mazza a

varosgazdt,lkođási és Pénzĺ.igyi Bizottságot apá|yázatot|ezárő eredmény megállapítására.

FeIeIos: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20l7. február 17.

A döntés végľehajtásátvégzoszervezeti egység: Józsefvárosi GazdálkodásiKozpontZrt.

Budapest, f016. szeptember 26.

dN
igazgatőság ęlnöke

Torvényességi e 1 lenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyzől
nevében és megbízásából:

f^7

Mellék|et:

- Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 9. szám a|atti telęk pźilyázati felhívása

- Ingat|anfoľgalmi énékbecslés
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a|jegyző
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Páivízati felhívás

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosí onkormányzat a Képviselő-testület ,..,/20|6, (x. 06.)
számuhatározata alapján nyilvános ptůyázatot hirdet a Budapest VIII. kerĹilet, Vajdahunyad u. 9. szám
alattí, 35600 hĺsz.-ú, 558 m2 alapterületű telekingatlan értékesítésére.

|. A' páiry ánati felhívás közzététe|e

Aptůyázati felhívást a Kiíľó a Versenyeztetési Szabályzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően ą
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi Polgármesteľi HivaÍal hirdetőtáb|áján, a Bonyolító
tigyfélfogadásra szo|gáló helyiségében' a Józsefuáros című helyi lapban, az onkoľmźnyzat és a
Bonyolító honlapján, továbbá az onkormányzat és a Bonyo|i\ő számźľa eléľhetó koltségmentes
hirdetési felületeken, egyéb ľendelkezésre álló internetes hirdetési poľtálokon tęszikozzé.

A Kiíró jogosult.a versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában indokolás néllail visszavoĺľni,
és erľől kĺjteles hiľdetméný kifiiggeszteni' A versenyertďési eljárás visszavonása esetén -
amennyiben a dokumentźrciőt az ajánlattevő ellenéľték fejében kapta meg - a K1írő kĺiteles az
ellenéľtéket visszaťlzetni. Apá|yázati dokumęntáció ęllenértékét a K1lrő ezen kíviil semmilyen más
esetben ĺem ťlzeti vissza.

f. A'páiyánati kiírás adttai

Apő|yáłzat kĺíľója:

A pőly ánat bonyolítój a :

A páiyáĺzatjellege:

A'páiyázat cé|jaz

A páiyőzati dokumentĺíció ľendelkezésľe
bocsátása:

Az ingatlan minimális véte|árĺz

Az aján|att bĺztosíték összege:

Az ajáłn|ati biztosíték befizetésének módja,
szĺĺmlaszám:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat (1082 Buđapest, Baross u, 63-67.)

Józsefuárosi Gazdźikodási Központ Zrt. (1082
Budapest, Baľoss u. 63-67 .)

nyilvános, egyfordulós pá|y tnat

tulaj donj o g átruhénás (elide geníté s)

50'o0o,- Ft + ÁFA

99.200.000,- Ft + ÁFA

9.920.000,- Ft' Az ajánlati bizosíték befizetése
csak magyar foľintban teljesíthető' éľtékpap írľal,
garanciaszerződéssel' záIog!árggya| nem
helyettesíthető.

áhÍalźs, a Józsęfvárosi Gazdálkodási K<izpont
Zrt. K&H Banknál vezetett 1 0403 3 87-00028 859-
0000000 6 számu szám|ájára

2016. december i9. (hétfó) 24 őra. Az ajánlati
biztosítéknak a megjelölt hatáľidőig a
b ankszámlára meg kell érkezĺie.

2016. december 20. (kedd) 10.00 óra

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.

Az ajĺĺnlatĺ
hatáľĺdeje:

bĺztosíték beéľkezésének

A' páiy őzatok leadĺĺs ának határidej e :

A páĺ|yázatta| kapcsolatban további

,t'
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informácĺó kérhető:

A' páiyízattal éľintett ingatlan megtekinthető:

A pálly ízztok bontásának ĺdőpontj a:

A' pá|y ázatok bontásának helye :

A' páiJy íztt eľedményét megállapító szervezetz

A pá.Iyízat elbíľálásának határideje és L
v á.ľhatő eľedményhiľdetés :

A pá.Iy ánati elj árás nyelve :

3. Apáůyánaffal éľintett ingatlan:

Címe:

Helyrajzi számt:

Jellege:

Telek alapteľülete:

Ktizmű ellátottsága:

Terhei:

Elidegenítési Iľodáj án

Tel.: 06-l-333-67811122 vagy I23 męllék, 06-1-
2r6-696r

2016. október 17. (hétfő) és 20i6. november 30.
(szeľda) kĺjztjtt előzętęs iclĺipont egyeztetés
a|apján' Időpont eryeztetése 1. Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ ZÍt. onkoľmányzati
Házkeze|ő Irodáján lehetséges (1084 Budapest,
Tavaszmęző u. 2., Tel.: 06-1-210-4928, 06-|-
fl0-4929)

2016. december20. (kedd) 10'5óľa

Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt., 7083
Budapest, Losonci ,l. 2. I. em. tárgyalő. Az
ajánlattevők a pá|yázatok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Főváros VIII' kerület Józsefuáľos
onkormányzat Képvi se lo-testiilete

201'7. február |7.

magyar

Budapest VIII. keľület, Vajdahunyad u. 9.

3s600

építési telek

558 m2

összközműves

P€r-, teher- és igénymentes, 5 rÍŕ nagyságú

területŕe az ELMŰ ÍI^ĺozĺrl Kft. javtra

vezetékjog került bejegyzésre aZ ingatlan-

nyilvántartásba

Az iĺgat|anra vonatkozó részletes adatokat a pá|yázati kiírás mellékletét képező ingatlanfoľgalmi
szakvélemé ny tartalmazza. Az ingatlan o vezeti besoro lás a : LI -v II-2.

Kiíró felhívja a ťrgyelmet, hogy

- anęmzeti vagyonľól sző|ő20|1. CxCu törvény 14. $ (2) bękezdése atapjtnaMagyar Államot
minden elővásárlási jog'jogosultat mege|óző elővásárlási jog illeti meg. Az e|ővásárlási jog
gyakoľlására a Magyar Allam részére fennálló határiđő az e|óvásźlrlási jog gyakoľlására felhívó
étesítés postára adásĺának napjźltőI számitott 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontźtrgyak önkormányzatok tulajdonba adásáről szóló 1991.

évi XXXIII. tv. 39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnak elővásárlási
joga van.

\, i
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Eladó az ingat|ant a fent megje|ölt elővásárlási jog jogosultjának ilyen iraný nyilatkozatának
kézhezvéte|étő|, vagy a teljes vételár beérkezésétől számított 5 napon belĺ'il adja vevő bitokába, attő|
függően, hogy melyik töľténik meg később. Amennyiben az elovásár|ásrajogosultak bármelyike élni
kíván elővásáľlási jogáva|, t,gy. az adásvételi szerződés az e|óvásźr|ásľa jogosult és az eladó köz<itt jön
|étre. Ez esetben a beťlzetett aján|ati biztosítékot eladó a nyi|atkozat kézhezvéte|étől számított 15

napon belĹil visszauta\ja apáIyázat nyertese rész;ére. A befizetett összeg után eladó kamatot és bármely
jogcímen igényelt kĺiltséget nem fizęt.

4. Apá.Jyázat célja, tartalma

Az elidegenítésre keľülő építési telek a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat
kizárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére a nemzeti vagyonľól szóló 2017. évi CXCVI. tv., a
Budapest Józsefuárosi onkormáĺyzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 66/f0|2. (XÍ. 13.) önkormttnyzati ľendelet, valamint a Képviselő-testület |3612016' (VI. 02.)
számĺlhatźtrozata(VersenyeztetésiSzabályzat)vonatkozik.

Kiíró lehetóvé teszi, hogy a vevő a véte|árat

- egyösszegben' vagy

- banki hitel felhasználásával egyenlítse ki

A nyeľtes pályáző köteles apźůyźnat elbírálásáról szóló értesÍtes kézhęzyétę|ét követő l5 munkanapon
belül adásvételi szerződéSt kötni.

Vevő a vételár

- egycisszegben történő megfizetése esetén _ az ajánl'ati biĺosíték összegével csökkentett - véte|źÍat
az adásvéte|i szeľződés megkötéséig köteles eladónak megfizetni,

- a vételár banki hitelből tcjľténő kiegyenlítése esetén, az ćitala megajánlott véte|ár - ajánlati
biztosíték összegével csökkentett - 50%-źú megfizetni' A fennmaradő 50% kiegyenlítésére banki
hitel vehető igénybe, amely teljesítésére _ a Budapest Fővárosi onkormányzat, valamint aMagyar
Allam elővásárlási jogának gyakorlására ľendelkezésre álló hatfuidó leteltéľől szóló éľtesítés
kézhezvéte|étől szźmitott 45 munkanap á|| a nyertes ajánlattevő rende|kezésére. A vételár
megfizetésére vonatkozó határidő nem hosszabbítható meg. Az aján|ati bizosíték foglalónak
minősül'

Az ingat|an biľtokbaadásának időpontja: az elővásárlási jog gyakorlására vonatkoző nyi|atkozat
kézhęzvéte|étő|, illetve a teljes véte|ár beérkezését követő 5 napon beltil, attól függően, hogy melyik
töľténik meg később.

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevőt teľhelo kötelezettségek:

a) a telekingatlan biľtokbaadásától számított 2 éven beliil jogeľős építési engedélý szeÍez,

b) a jogeľős építési engedély megszerzésétő| szźmított 2 éven belül jogerős használatbavételi
engedélyt szerez,

c) a jogeľős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
15.000.000,- Ft; a jogerős hasznźiatbavételi engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó
késedelne esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek garanciaszerzódés
megkötésével biztosítandók. A garanciaszeľződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem
esetén időarányosan érvényesíthetők. Az e|őzőeken túl felmerülő késedelem esetén vevo által
fizetendő napi kötbér mértéke 30.000,- Ft.

Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő kĺiltségek:

. I.670,-Ft/szemé|y JÜB eljáľási díj,

- 5.5oo,- Ft + ÁFA eljárási díj,
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- 6.600,- Ftlingat|an/igylet ťoldtrivatali eljárási itteték (a ftildhivatali eljáľási díjat egyszer kell
me gťlzetĺí, az adásv éte|i szerző dé s benffi tásakor) .

A Kiíró felhívja apáLyázőkf,rgyelmét, hogy a vételarat Áľĺ. terľ'ęlĺ.

A Kiíľó kikĺiti továbbá,hogy

a) a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a veľSenyeztetési eljárás soľon következő
helyezettjével szerződést kdtni,

b) jogosult arra, hogy a versenyeztetési eljárást eredménýelęnnek nyilvánítsa,

c) szr'ikség esetén az aján|attevőtő| az aján|at lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben
íľásban felvilágosítást kéľhęt annak előrebocsátásával, hogy az ajttn|attevő ezze| kapcsolatos

írásbeli vźúasza semmilyen formában nem eredményezheti a versenyeztetési eljáńsban tętt

ajánLatábaĺ megfogalmazott feltételek olyan megvtitozását, amely az értékęIés során a beérkezett
aj ánlatok sonendjét módosítaná.

d) a Polgári Törvénykönyvľől szóló faB' évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:7a. Š Q)
bekezdése a|apján, a pźńyźľ;ati felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlattevővel

szemben is fenntaľtja a jogźtt arľa,hogy ne kösscin szerzodést.

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

a) az ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 30 nappal

meghosszabbíthatja, amit - az indok megjelölésével_ a Kiírás közlésével megegyezo helyeken' az

eredeti benyújtási határidő |ejtńaelott legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjelentetni;

b) jogosult az ajtn|attételi felhívását az aján|attételi határidő elott visszavonni, de erről a kiíľás
közlésével megegyező módon az ajźn|attételi határidő |ejárta elótt köteles hirdetméný
megjelentetni,

c) A biztosítékot a pźůyázati felhívás visszavonása, eredménýelenné nyilvánítása, vagy az ajźn|atok
érvénýelenségének megá||apítása esetén - ennek közlését követő 15 napon belül -, illetőleg ha a

szerződésk<jtés a Bonyolító érdekkörében felmerĺi|ő okból hiúsult meg) a pźůyázatok elbírá|ásźÍ
követő 15 napon belül - aza|ábbikivételektől eltekintve. visszakell adni,

d) az aján|ati biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetésihatáridőt elmulasztja,

e) a nyertes aján|attevő esetében a beťlzetet| biztosítékot az aján|attevó tita! fizetendó vételfuba
beszámitja,

Đ nem fizeti vissza a nyeľtes által teljesített biztosítékot, ha a szerződés megkötése a nyeľtesnek

felróható vagy éľdekkörében felmerült okból hiúsul meg. A vevőnek felróható ok az is, ha a

vételérat banki hitel felhasználásttva| kívźnja kiegyenlíteni, de a banki hitelt hatáľidőben nem

kapja meg, vagy aza fizetési határidó napjának 24 őrźignem érkezik meg e|adó bankszám|źĘźtra.

5. Az aján|at benyújtásának előfeltételeĺ

Az ajźnlat benyujtásának elengedhetetlen feltétele az aján|ati biĺosíték határidóigtörténő beťlzetése.

A Kiíró az ajźnlati biĺosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megźiIapitása esetén, illetve - az ajén|atok elbíľálását követően - a nem nyeltes ajánlattevők részére

köteles 15 munkanapon belül visszafizetni.

A pźúyázaton való rész-ĺéte| további előfeltétele, hogy az aján|attevo megismerje a pá|yźuattźlrgyźń, az

ajáĺllattéte| fęltételeit - vagyis apá|yázati dokumentációt _ és aztmagáranézve kötelezőnek tekintse.

A nemzetí vagyonľól szőIo 2011. évi CXCVI. töľvény 1 1. $ (10) bekezdése alapjźn a pźiyázatoĺ csak
át|áthatő szewezet vehet részt'

Az ajźn|at benyújtási batátido leteltét követően aján|atot a Kiíró nem vesz át.
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6. Apáiyárzaton történő részvétel fe|tételei

Az aján|attevó részt vehet a ptiyázaton amennyiben

a) az ajźtn|ati biĺosíték összeget batáridőben megťlzeti, és az beérkezik a Kiíró által megjelolt
baĺlkszámlára,

b) az ajánlatok leadásának határidejéig az ajáĺLatát benyujtja'

7. Lz aján|at taľtalmi ktivetelményei

Az aján|attevonek

a) az ajáĺiatban közölnie kell a nevét/cégnevét, lakcímétlszék.helyét, adőszámtúĺadóazonosító jelét,
cég esetében cégjegyzékszámát,,képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszźlm|a szźtmát,
elektronikus levelezési rímét, ha il'yennel rendelkezik.

b) az aján|athoz csatolni ke|| az ajánlrati biĺosíték befizetéséről szóló visszavonhatatlan banki
átutalást vagy abankszám\a kivonatot.

c) az ajźtn|atban nyilatkoznia kell aľról, hogy vállalja a PźĺIyázati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leírt szerződéskötési és egyéb feltételeket,

d) az ajánlatban nyilatkoznia kell arľól, hogy rá vonatkozóan aközbeszerzésekľől szóló 2015. évi
CxLn. törvény 62. $ és 63. $-ban foglalt kizárő körülmények nem állnak fenn.

e) az ajánlatban nyilatkoznia kell anő|, hogy ađó és adók módjára behajtható koztartozása nincs. E
ĺyiIatkozat mellé kell csatolnia a NAV igazoLástú arról, hogy nem á11 fenn köĺartozása.

Đ az ajánlatban nyilatkozrria kell arľól, hogy Kiíróval szęmben béľleti díj tartozása nincs, továbbá a
Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az ajtnIatához csatolni kell a társaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
képvíseletére jogosultak aIáirási címpéldányának eľedeti péIdányát vagy hiteles másolatát.

h) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve
felszámolási elj árás nincs folyam atban.

Đ az ajful7atban nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonĺól szőIő 20Ii. évi CXCVI. ttirvény 3.

$ (l) bekezdés 1. pontja szerint át|átható szervezetnek minőstil.

Az ajźtn|attevőnek a pźúyźzati eljárás során benyújtott aján|atéú' továbbá az ajźłn|at mellékleteként
benyújtott valamennyi nyi|atkozattú cégszerű aláírással kell ellátnia. Cégszeru a|áirás során a cég
képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek a társaság kézze|, vagy géppel íľt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve a|á nevétlnevüket önállóaďegyüttesen íaa/iÍJt/r- aIá a hiteles céga|áirási
nyi latkozatuknak megfe lelően.

A Bonyolítő ajánlott, téľtivevényes levélben' határido kitrĺzésével felszólíthatja az aján|attevőt az
ajtn|atta| kapcsolatos formai vagy tarta|mi hiányosságok pótlásara, amennyiben a szükséges
nyilatkozatokat, igazo|ásokat nem megfelelően, illetve nem teljes kĺjrűen csatolta. Amennyiben az
aján|attevo a felhívás kézhemétę|ét követően az abban megjelölt határidőľe a hiáný nem' vagy nem
teljes köríĺen pótolja, tryy aján|ata a hiánypótlási határidő elteltének napját követő naptól
érvénýelennek minősül, és apályázat további részében nem vehet részt.

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokľól, a hiánypótlási határidőről
egyidejiĺleg, közvetlenül, íľásban köteles tájékoztatni az összes aján|attevőt.

A hiánypótlás nęm terjedhet ki az ajánlat módosítására.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajźn|attevő ajźn|ata érvénýelennek minősül,
amennyíben

a) az ajánlati biztosíték összege a péiyźnati kiírás 2. pontjában meghatźrozott hatáľidőn beltil nem
keruI jővákásra a Kiíró bankszám|ájtn,
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b) nem jelöl meg vételárat.

Amennyiben ajánlattevő nem jelöli meg a véte|ár megfizetésének módját, Kiíľó úgy veszi, hory azt az

adásvéte|i szerzódés megkotéséig egy összegben fizeti meg.

8. Az ajánlat formai ktivetelményei

Az aján|attevonek aján|atáú ery.eredeti és egy másolati példányban kell ęlkészítenie, felt[intętve az

adott péIdányon az ,,Eredeti aján|at,, és ,,Másolati aján|at" megjelölést, melyeket kĹilön - ktilön
sértetlen. lezáľt borítékban kell benyrijtaniä. A példányok közötti eltérés esetén az eľedeti példrĺny
érvényes.

Az aján|at elso oldalán kell e|helyezni amegfelelően kitöltött,,Jelentkezési lapot'', a második oldalon
a t<itbtttĺtt ,,Ąánlati összesítőt'', kĺ.ilönös tekintettel a megajánlott vétę|ár és megfizetési módjának
megjelöléséľe. Ezt követően kell elhelyezni az ajánlati felhívás mellékletét képezó éľtelemszerűen
kitöltött ĺyíIatkozatokat, valamint a 7. pontbaĺr rész|ętezeÍt valamennyi dokumentumot. Az
ajánlattevőnek kĺjzölnie kell a benyújtó nevét, lakcíĺnét (székhelyét), ahová a ptiyázati eredmény
közlését kéń, továbbá azt a bankszámlaszźlmot és a bankszámlakeďvezményezettjének nevét illetve
más azonosítőját, ahova az aján|ati biztosíték (báĺatpénz) visszautalását kéri, amennyiben nem

nyerte se a p áIy ázatnak.

Az ajdntat és az ijsszes melléklet minden oldalót - <isszefűzve, aZ oldalak számának
dokumentálásával - fo ly amato s szám o zds s al ke I I ellátni.

Az iratokat magyaÍ nyelven, tezźrt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benyrijtani. A borítékra |<lzáró|ag a pá|yázat tárgyát kell ráírni, az a|ábbíak szerint:

,,Budapest VIII. keľüIet, Vajdahunyad u. 9. szálm alatti telek elidegenítése - pźiyázat',

A Bonyolító |eztrat|an vagy sértilt boľítékot nem vesz át. Kiíľó minden, azajźn|attételi határidőn túl
benyrijtott ajtn|atot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az aján|attevó a pá|yźlzati e|járás bármelyik szakaszában meghatalmazott iÍjtn jár e|, a

teljes bizonyító eľejű magánokiľatba foglalt meghatalmazás eredeti pé|dźnyát is mellékelni ke|I az

ajźnIathoz' A polgári perľendtartásról szóló I95f. éví III' törvény 196. $-a szerint a teljes bizonyitő
eĘű magánokiľatnak az a|źhbi feltételek valame|yikének kell megfelelnie:

a) akiáI|ítő az okiratot sajźttkezu|eg íľta és aláirta;

b) két tanú az okiľaton a|ákásáva| igazo|ja, hogy a kiállító a nem źůta|a írt okiratot előttĺik irta a\á,

vagy a|áírását előttük sajźtkezu a|źúrásának ismerte el; az okiľaton a tanúk lakóhelyét (címéQ is fel
kell tüntetni;

c) a kiállító a|áírásavagy kézjegye az okiľatonközjegyző á|tal hitelesítve van;

d) a gazdáIkodő szervezet áItaliJ,z|eti körében kiállított okiľatot szabtůyszeľllen a|áírták;

e) ügyvéd (jogtanácsos) az źiltalra készített okiľat szabá|yszerti ellenjegyzésével bizonyitja, hogy a
kiállító a nem túta|a írt okiľatot előtte írta a|á,vagy a|áíľttsát elotte saját kezú a|áírásának ismeľte

el, illetőleg a kiállító minosített elektronikus a|áírásźxa| aláíľt elektľonikus okirat tarta|ma az

ügyvéd tita| készitętÍ elektronikus okiratéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiľaton kiállítója minosített elektronikus a|áirást helyezett el.

Ha az ajáIl7attevő gazdá|kodő szervezet, a páIyázati eljáľás során nevében nyilatkozatot a

cégegyzékben feltüntetett képviseletijoggal rendelkező személy, vagy e személy meghatalmazottja

tehet.

9. Az ĺján|zt módosítása

Az aján|attevő az aján|attételi hätáľid ő |ejárÍáíg módosíthatj a vagy visszavonhad a pá|yźnati ajánlatź./",

az ajtn|attételi hatáľidő lejárráú követően azonban a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.
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Az ajźn|ati kötöttség az aján|attételi határidő |ejártźtnak napjával kezdődik.

10. Ajánlati kiitöttség

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

határido lejáltának napjával kezdődik. Az ajttn|aÍtevő kĺjteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiírő az
ajánlatok eľedményének megállapitására vonatkozó hatźridőt elhalasztotta, úgy vá||alja az aján|ati
kötöttség meghosszabbítását a pá|yázat eredményének megá|lapítására Ýonatkozó hatáľido
e|ha|asrtäsának napj ai számáv a| me ge gyezően.

Az aján|ati kötöttség tarĺalmźlnak meghatározására a Ptk. ręndęlkezéseí lĺányadóak, kĹilönös tekintettel
a 6:64. $-ra.

Az aján|at olyan megállapodást 'kezdeńényező nyilatkozatot jelent' amely a törvény a|apjźn
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket taľta|ma.zza, s egyéľtelműen kitűnik belőle, hogy az abban
foglaltak ügyletkötési akaratot tiikr<jznek, tehtlt a nyilatkozó _ ajźlnIata elfogadása esetén _ azt magára
nézve kötelezőnek ismeri el.

Az aján|ati kötöttség azt je|enti, hogy ha a rnásik fé| az adott időhatáľon belül az aján|atot elfogadja, a
szerződés a töľvény ľendelkezése fo|ytán létľejön. Az aján|at megtételével tehát fiiggő helyzet alakul
ki' amely az aján|ati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az aján|atÍevő az ajźn|ati kötöttségének ideje a|att aján|atát visszavonja, abeťlzetett
aj ánlati biztosítékot elveszti.

A biĺosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, eredménýęlenné nyilvánítása, vagy az ajáĺIatok
érvénýelenségének megá||apitása esetén - ennek közlését k<jvető 15 napon belül -, i|letőleg ha a
szerződéskötés a Bonyolító érdekkörében felmerülő okból hiúsult meg' a pályázatok e|bírá|ásźú követő
15 napon betül - az a|ź.ŕ,bi kivételektől eltekintve - vissza kell adni.

11. A pátyĺízttok bontása

A pá|yázat a pá|yázati kiírásban megjelölt helyen és időben' legkésőbb a pá|yázat beadásra nyitva álló
hatźrido elteltéig adható be. A pá|yázat áNéte|e sorän az átvétel időpontját ľá kell vezetni a pźúyázatot

tarta|maző borítékľa, egýttal átvételi elismervénnyel kell igazolĺi az átvételtényét.

A határidőben beérkezett pźiyázatok felbontása a benyujtási határidőt követo 15 napon belül
nyilvánosan töľténik. Nyilvános bontáson a kiíľó képviselője, a kiíró által meghívott személyek,
valamint a páIyázők' illetve meghatalmazottjaik is jelen lehetnek. A képviseleti jogosultságot

me gfe leloen (személyi igazolv źlny, me ghatalmazás) i gazolni kell.

A pá|yázatok nyilvános bontásakor a jelenlevőkkel ismeľtetni kell a pá|yázatot benyújtók nevét,

székhelyét (lakóhelyét), azonban az aján|atokkal kapcsolatos további részletęk nem hozhatók
nyilvánosságĺa.

A pá|yázatok felbontásáról a Bonyolító jegyzőkönyvet vesz fel. A jegryzokönyvet - amennyiben a
bontáson az ajźn|attevők jelen vannak _ az aján|attevők közi.il felkért személyek hitelesítik.

lf . A' páiy átzat érv ény telenségeinek esetei

A Bonyolító az ajźlĺiatok bírálatakor megáL|apitja, hogy mely ajánlatok érvénýelenek, és ez a|apjźn
tesz javaslatot a Kiírónak az ajźn|atok érvénýelenségének megá|lapitásáľa. A Kiíró érvénýęlennek
ĺyi|vźnítja az ajánlatot, ha

a) aptiyázatot a kíírásban meghatźrozott határidő után nýjtották be,

b) biaosítékadási kötelezettség esetén a biztosítékot a páIyázó nem bocsátotta, vagy ÍLem az
e lőírtaknak me sfele| ően bocsátotta a kiíró rendelkezésére.
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c) a pá|yáző az ajźnlraÍźń nem egyértelműen határoďa meg' vagy más ajánlatźůloz vagy
feltételhez kötötte, továbbá ha a megajánlott vételár, bérleti díj méľtéke a minimum áľat

nem éri eI,

,d) a pá|yźlző nem tett ľészletes és k<jtelező erejű jognyilatkozatot az ajćn|atźlva| kapcsolatban,
és nem vállalt ajánlati kdtöttséget,

e) a páIyázat az e|őző esetekben felsoľoltakon tulmenően nem felel meg a pá|yázati kiírásban,
. a jogszabályokban, valamint a jelen eljárási ľęndben foglaltaknak,

Đ o|yaĺpá\yázó ny'rijtotta be, aki nem jogosultrésn. venĺi a páIyázati eljáráson.

Az eljfuźs további szakaszában nem vehet résń, az, aki a)-f) pontokban foglaltak szerint érvénýelen
páIy ázati aj anlatot tett.

13. A pályá zati aján|atok elbírálás a, tz e|bírálĺ{s szempontjai...

A pźúyázati aján|atokat a lehető legr<ividebb időn belül el kell bíľá|ni. A pá|yázat eľedményének
megállapításáľa vonatkoző határidő egy alkalommal meghosszabbítható' Az ilj határidórol, illetve
annak fi'iggvényében az aján|ati kötöttség időtartamának meghosszabbításárőI a Bonyolító köteles
ajánlott lęvélben tájékoztatni az összes páIyázőt.

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

ľangsorolja az érvényes pá|yázati aján|aÍokat, szükség szerint szakétok bevonásával.

Az e|bírá"Iís fő szempontja:

. az aiánlott vételáľ łisszege.

A Kiíró apáIyázati felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgá|ni az
aján|attevők alkalmasságát a szerzódés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok
eľedeti ségét is ellenőrizheti.

A Kiíró szükség esetén az aján|attevótő| az aján|at lényegét nem éľinto technikai-formai kérdésekben,
íľásban felvilágosítást kérhet annak e|őrebocsátásával' hogy az aján|attevő pá|yźnő ezze| kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eľedményezheti az ajáĺ|atában megfogalmazott feltételek
olyan megvá|tozását, amely a pźiyázat során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéréséről, és annak tarta|márő| haladéktalanul írásban értesíti a t<jbbi ajánlattevőt.

A pálilyánat nyeľtese az, aki a pźiyźnati felhívásban rögzitett feltétęlek teljesítése mellett a véte|äĺ

cisszegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amerľryiben a legmagasabb vételána több ajánlat is
érkezik a pá|yázat Bonyolítója aZ azonos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb vétęLźrat
megajánló ajánlattevőknek lehetőségük, van a véte|źtrra licit foľmájában újabb aján|atot, ajánlatokat
tenni. Az induló véte|áľ a beérkezett legmagasabb vételár ajtlĺ|at, a licitlépcso 1 0'000,- Ft, azaz tizezer
forint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyeftese az, az aján|attevő, aki a legmagasabb összeget
ajánlja.

A versenýárgyalásľól jegyzőkönyv késztil, amelyet a Bonyolító je|en lévo képviselője, a
jegyzőkönyvvezető, a Bonyolító jogi képviselője és az aján|attevők jelen lévo képviselői íľnak alá.

A Bonyolító az aján|atok értékeléSéľől jegyzőkonyvet (a továbbiakban: éftékelési jeryzőkönyv) készít,

amely tartalmazza

a) apáIyázattárgyát,

b) a lebonyolítás ľövid ismertetését, abeérkezett pályázatok számát,

c) a beérkezętt ptiyázatok összefoglalását,

d) a pźiy ázatok értékelésének főbb szempontjait,

e) a pá|yázati kiírásban szereplő bírćiati szempontok szeľinti legkedvezobb pá|yázat
j avaslatának indokait,

t
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Đ a pźiyźzati eljáľás eredményének összefoglaló éľtékelését, az első és a második helyre
j avasolt páIy ázó megj elölését.

14. osszeféľhetetlenség

Apá|yázatie|járás során összeférhetetlenséget kell megállapítani,haapáIyázatok elbírálásában olyan
terľrészetęs személy aki maga is ajánlattevő,vagy annak

a) közeli hozzátartozója [Ptk.8:1, $ (1) bekezdés l. pont],
b) munkaviszony, illetve köĺisztviselői jogviszony alapján felettese vagy alkalmazottja,

'. d') tulajdonosa (résztulajdonosa) vagy tagja, amennyiben a pá|yáző jogi személy vagy jogi
személyiségge| nem ľendelkező szerv ezet.

15. A pályázati eljárĺís éľvénytelenségének és eľedménytelenségének esetei

Érvénytelen a pályázati elj árás, ha

a) apźůyźĺzat elbírálásakor az osszęférhetetlenségi szabályokat megséĺették,

b) valamelyik ajánlattevo az e|járás tisztaságtú vagy a többi ajánlattevő éľdekeit súlyosan séľtő
cselekméný követ el.

A kiíró eredménýelerľrek nyilváníthatj a az eljárást,ha

a) nemérkezettajén|at,

b) L<lzfuő|ag érvénýelen ajánlatok érkeztek,

c) az egy1k ajánlattevő sem tett apźiyźuati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajźn|atot,

d) a kiíró az e|járźs éruénýelenítéséről döntött.

Eľedménýelen eljáľás esetén a Kiíró dönt a további vagyonügyleti eljáľásról.

16. Eredményhiľdetés, szeľződéskiités

A páIyázat eredményéľől a Kiíľó legkésőbb 20|7. febraár l7-ig dönt, amelyľől Bonyolító 5
munkanapon belül valamennyi aj ánlattevőt íľásban éľtesíti.

Kiíró a pá|yázat nyertesével a jelen dokumęntáció 4. pontjában meghatáľozottak szerint adásvételi
szerződést kĺjt.

A nyeľtes pá,|yáző visszalépése esetén az e|adő jogosult a ptlyázati eljáľás soľon következő
he|yezeÍtjével adásvételi szeľződést kcitni, amennyiben a pá|yázat eredményének megál|apításakor a
másodiklegjobbaján|atmeghatfu ozásrakertilt.

A nyertes ajánlattevő esetében abeťlzętętt biĺosíték az aján|attevó á|ta| fizetendő vételáľ összegébe
beszámításľa kerül, azonbanha a szerződés megkötése az ajźtn|atÍevőnek felróható, vagy éľdekkörében
felmerült más okból hiúsul meg, aján|attevo a biztosítékot elveszti. Az elvesztett biztosíték a Kiírót
illeti meg.

17. Egyéb ľendelkezések

Az ingat|an megtekintheto a Kiírás 2. pontjában megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt két
nappal a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zlt. onkoľmźĺnyzatiHźukeze|ő Irodájának munkatársával
telefonos egyeztetés szükséges a kĺjvetkező telefonszámokon: 06 | 270-49f8,210-49f9, 210-4930,
210-4766.

ý
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A pá|yáző az értékesítésre vonatkoző szerzodéskötésig köteles titokban tartani ajźtn|ata tarta|mát. Ha
az aján|attevő vagy az éľdekköľében álló más szęmély a páIyázat titkosságát megsértette, a Kíirő az
aj án|atát érvénýelennek nyilvánítj a.

A Bonyolítő az ajáĺl'Iatok tartalmát a páIyázat |ezárásáig titkosan kezeli, tartalmukľól felvilágosítást
sem kívülállóknak, sem apźůyćzaton részťvevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajánIatokat k,lzárő|ag elbírálásra haszná|hatja fel, más célú felhaszná|ás' esetén az
ajánlattevővet külön meg kell anól állapodnia.

A Kiíró a ptiyázati eljĺĺrás során készített jegyzókonyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőľizni, továbbá ilyen jellegu e||enőrzés esetén az ellenőrzést végző szerv, személyek.
renđelkezésére bocsátani.

A jelen-ldgkumentációban nem' szabźt|yozott kérdésekben a :Bu'dapest Fováľos VIII. keľület
Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületénęk 13612016. (u. .02.) szźtľńhatározata, valamint'a
,,ĺonatkoző egyéb j ogszabályok rendelkezés ei az kányadőak'

Budapest,2016.
Józsefuárosi onkormányzat

nevében elj áró Józsefu árosi Gazđálkodási Köąont Zrt.
..... sk.

Me1lékletek:
1. szźlmí melléklet: Jelentkezési lap
2. számumelléklet: Ajánlati összesíto
3. számumelléklet: Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljáľásról, felszámolásľól
4. számu melléklet: Nyilatkozat a pźiyázati feltételek elfogadásáľó|, szerződéskötésről,

i n gat lan szerzé s i kép e s sé gr ő|, aj án|ati kötöttsé grő l

5. számumelléklet: Nyilatkozat ađó és adók módjára behajtható köztartozásról; Kiíróval
szemben fennálló i'artozástő|

6. szźlmumelléklet: Nyilatkozat pénnjgyialkalmasságról
7. számu melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról
8. számumelléklet: Nyilatkozat tLt|źLthatő szervezetrő|
9. szźlmumelléklet: Nyilatkozat a pá|yźnaton meghiľdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának

megismeréséľől
10. számumelléklet: Adásvételi szerzodéstervęzetfiiggőben taľtással
1 1. számí mellékiet: Adásvételi szetzódés tervezet fiiggőben tartással (banki hiteles)
12. szźtm,lmelléklet: osszefoglaló a benyújtandó aján|at foľmai és taľtalmi követelményeiľől,

tájékoztatásazźLt|tIthatószervezętfogalmáról
13' szźlmumelléklet: Ertékbecslés
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1. számú melléklet
Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 9. szám a|attl telek elĺdegenítése

Jelentkezésĺ lap .(

pá|y áző a|áít tsa/ c é gszeru a|áírás

Budapest,

Társaság neve, cégformź|a:

Székhelve:

Postacímę:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

Statisztikai számjel:

Cégnýlvánhrtźsi száma:

Adószáma:

Szám|av ezető banki ának neve :

Bankszámlasztlma..

Képviselőjének neve, beosztása:

Meghatalmazott nevel:

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

l Męshatalmazott esetén

N
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2. szźlműmęIléIet

Budapest VIII. keľület, Vajdahunyad a.9. szám a|atti telek elĺdegenítése

AJÁNLATI osszEsÍľo

Alulírott. .(név/táľsaság

neve) a Budapest VI[I. keľĺilet, Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek elĺdegenítésére kiíĺt
pá|yźzatraajánlatomataza|álbbíakbanfoglalomössze:

Megajánlott véte|ár: .....Ft

A vételár megfizetésének módja:

Budapest,

páIy ćnő a|áír ása/ c é gszeríj alź.ít ás

\\'tlr \
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3. számú melléklet

Budapest vlil. keľület, Vajdahunyad u. 9. szám alattĺ telek elĺdegenítése

NYILATKOZAT
végelszámolásľól, csődeljáľásról, felszámolásľól

Alulíľott.
. (táľsaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság

'a végelszźlmolás a,latt *álllnęm ál1

o ellen csődeljárás folyamatban *vaďnincs

. ellen fe|számo|ási eljáľás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

pá|y áző a|áitásal c é gszeríi alźlír ás

4 *-gal megjelölt résznél a megfelelő szöveg a|áhűzandő.
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4. száműmelléklet

Budapest VIII. keľület, Vajdahunyad u. 9. szám alattĺ telek elĺdegenítése

NYILATKOZAT
a pźlilyázati feltételek elfogadásá rőI., szerződéskiitésľől, ingatlanszerzési képességľől'

ajánlati kiittittségľől

Alulírott. .:.. ... ..':.:..

... (névltársaság neve) kijelentem, hogy a pá|yázat tárgyźú részletesen megismertem, az

ajźln|attéte| feltételeit, apá|yázati kiírást magamranézve kötelezőnek elfogadom.

Kij elentem, ho gy Magyaroľs zágon ingatl anszerzésre j o go sult vagyok.

Kijelentem, hogy apá|yttzati felhívásban foglalt 60 napos ajálnLati kötöttséget vállalom.

Budapest,

pźĺ|y áző a|áir ása/ c é gszęríi a|áít ás

b{
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5. számú męlléklet

Budapest VIII. keľületo Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek elĺdegenítése

NYILATKOZAT
kĺíróval szemben fennálló taľtozásról

Alulíľott ....:.. (név)

mint a...........: .......

ti szts é gvi s e l őj e kij e l entem, ho gy az aj én|attevőnek,

- Kiíróvalszemben tartozása (helý adó, bérleti díj stb) * van{ nincs;
- Kiíľóval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van| nincs.

amelyeket az a|źhbi okiratokkal igazolok:

1.

2.

Budapest,

pź;Jy źnő a|áfu ásal cé gszerú a|ěir źs

A *-galjelölt ľésznél a megfelelő szöveg a|áhuzandő.

)<
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6. számú melléklet

Budapest VIII. keľületo Vajdahunyad u. 9. szám alattĺ telek elĺdegenítése

NYILATKOZAT
pénzügyĺ alkalmasságľól

Alulírott

mint a ... (táľsaság neve) vezető

tisztségviselője, kijelentem, hogy a pźiyázat těltgyát képező ingatlan vételárának

megfizetésére képes vagyok, a szükséges anyagi eszközök rendelkezésemľe állnak.

A számlavęzęto bankĺá| az elmúlt 1 évben sorban állás nem volt, amelyeket az alábbi
okiratokkal igazolok:

Budapest,

pźiy źlző a|áirása/ cé gszeru a|áírás

1.

2.

\(
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7. számú melléklet

Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 9. szám alattl telek elidegenítése

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéľő| és bankszámlaszámľól

Alulírott .... lnévl mint a
(táľsaság neve) vęzető tisztségviselője kérem, hogy a Pá|yázattal kapcsolatos mindennemű |

ný|atkozatot, ielhívást, értesítést, ,igy más információt, valamint a Pá|yźtzatta| kapcsolatos
esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bíľósági határozatot, stb. az alábbi címľe
kérem postázni:

Cimzett:.

Cím:.

Amennýb ęn az źt|talam a fentiękben megjel<ilt cimzett a fenti címen az iratot nem veszi át,

ennek kĺivetkezményeit a gazdasági társaság vá|Ia|ja. Tudomásul veszem' hogy amennýben a

cimzętt a fenti címen az értesítést nem veszi źú, az értesités a postáľa adást követő 5.

munkanapon kézbesítettnek minősül.

A pá|yázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásźr|ásfua fordított
összeget kérem az alábbi bankszámlaszámra visszautalni:

B ankszáml av ezętő p énzintézet:

Bankszámlával rendelkezni j ogosult:
(név, lakcím vagy széküely)

Budapest,

páIy áző a|áitása/ cé gszeru a|áír ás

ĄŤr'
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8. számú melléklet

Budapest VIII. keľület, Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek elidegenítése

NYILATKOZAT

,Alulírott kijelentem, hogy cégünk a nemzeti vagyonľó| sző|ő 20II. évi CXCVI. t<irvény 3. $
I

(1) bekezdés 1. pontja szerinti

a.) at|áthatő szęw ezetnek minő sül.

b.) nem minősül atláthatő szervezetnek.

(a megfelelő szoveg aláhúzandó)

A jelen nyilatkozatomat a szewezet vezető tisztségviselőjeként biintetőjogi felelősségem
telj es tudatában teszem.

Budapest,

páIy áző a|áír źsal cé gszerú aláírts
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"'i'\\J

Ę

)),



9. számú męlléklet

Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 9. szám a|atti telek elidegenítése

NYILATKOZ'AT
a pá|yázaton meghiľdetett ingatlan megtekintéséľől, állapotának megismeľéséľől

. Alulírott a pá|yázaton meghirdetett Budapest VIII. keľtilet, Vajdahunyad u. 9. szźtm a|atti
telket ęlőzetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az á|IapotźÍ és arua vonatkozó műszaki i

táj ékoztatást m egi sm ertem.

Budapest,

pźĺIy áző a|áír ásal cé gszeru aláít ás

W ,z/n4 /""/3 "r



10. számú melléklet
loÁsvÉrnĺI SZERZőDÉy

amely létľej iitt egyrészrő|
Buĺlapest Bőváros VIII. keľĺi|et Józsefuáľosi onkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.

63-67., adőszáma: 15735715-2-42, KSH-száma: |57357I5.84II-32I-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) meghatalmazásábőI és megbízásából eljáró Józsęfuárosi Gazdálkodási Közpofi Zrt.
(székhely: 1082 Budapest, Baross u' 63-67., ađőszáma: 2529f499-2-42, cégsegyzék száma:01-10-
048457; KSH száma:25292499-6832-114-0|, képviseli: '...), mint eladó (továbbiakban: eladó)

másrészľől
..... (székhelyc . . . . : . ..'; cégjegyzékszźtma: .....; adőszátma:
képviseli: ..), mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az alu|írott napon és helyen, az alźhbi feltételekkel:

1.

Előzmények

1.1. Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuárosi onkormáĺyzatKépviselő-testülete ...12016. (x.06.)
számíhatározata alapjźn egyfordulós, nyilvános pźiyázatoÍ' írt ki Budapest VIII. kertilet 35600
|tĺsz.-í, az iĺgat|an ĺy1|vántartásban Budapest VI[. kertilet' Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek
értékesítésé re az ingat|aĺl beépítési kötelezettségével.

I.2. A páIyázat nyertese a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testület ..120|7. (....) számú határozata szerint vevő lett. Vevő pályázaÍźlban az ingat|an
célra tölténo beépítését v ál|a|ta.

2.
A szerződés tírgyítképző ingatlan adatai

Címe:
Ile|yľajzÍ szíma:
Jellege:
Telek alapteľülete:
Ktizmű ellátottsága:
Terhei:

Budapest VIII. kerület' Vajdahunyad u. 9.

3s600
telek
55ó m.
osszközműves
per-, teher- és igénymentes, azELMU ulrozĺrl
Kft. javtra 5 rĺÝ nagyságu területre vezetékjog
kerültbejegyzésreazingat|an-nyi|váft artásba

3.
Jognyilatkozat

3.1. A nemzeti vagyonĺól sző|ő 20|1. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a helyi
önkormányzat tulajdonában lévo ingatlanľa az á||amnak, valamint az |991. évi XXXIII. tv. 39. $
(2)bekezdése alapján a Budapest Fovárosi onkormányzatnakelovásáľlási joga van.
Jogosult elővásárlási jogźxa|, postai küldemény esetén a küldemény postai feladásának igazo|t
napjától számitott 35 napon belül élhet' Amennyiben az elővásárlás jogosultja él jogával, jelen
szerződés köze és eladó között jön létre. Ez esetben a .'..... áItaI beťlzetętt ........'- Ft, azaz

foľint osszeget e|adő az elővásáľlási jogra vonatkozó nyilatkozatok kézhezvéte|étő|
számított l5 munkanapon belül az ...... ..,. á|ta| vezetetĹ számű szám|ttra visszautalja. A
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3.2.

3.2.

. ..... tudomásul veszi, hogy a bęťlzetett osszeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszámolandó költséget, kátérítést nem fizęt.

Eladó eladja, vevő megvásárolja 1/l tulajdoni hányadban a jelen' Szerződés f. pontjában
me ghatár ozott ingatlant.

Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingat|an harmadik szemé|y részére töľténő
értékesítéséhez abeépitési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájáruIźĺsa szükséges. Eladó abban
az esetben adjahozzájárulást a továbbértékesítéshez, amennyiben a harmadik féI váIIa|ja a jelen
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzź!áru|ását kérni, eladó vevon követeli ajelen szeľzodésben vállalt kötelezettségek teljesítését,
illetve eladó érvényesítheti visszavásárlási jogát.
Felek' rőgzitik, hogy eladó hozzájáruIása nem szĹikséges az iĺgat|an harmadik személy részérę
történő vevő általi továbbértékesítéséhez, amennyiben az ingat|anra vevő a jogerős haszntiatba
vételi engedélý megszereńe, és ęzt az e|adő felé hitelt érdemlő módon igazo|ta.

4.
Jog- és kellékszavatosság

Az e|adő kijelenti, hogy az ingatlan jelenleg bérbeadás útján hasznosított. Eladó a bérleti
szeľződéseket abban az esetben szünteti meg, ha a teljes vételáľ megťrzetésľe került.

Az e|adó kijelenti, hogy az adásvétel ttrgytú képező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az
ingatlan, a 2., 3.I. és 4.I. pontokban rogzítetteken kívül a továbbiakban per-' teheľ- és
igénymentes ) azoÍl harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy
ingatlan-nyilvántaľtáson kívüli joga, amely a vevő biľtoklását, vagy tulajdonjog bejeryzését
akadtůyoznźł,kor!źĺtozná,vagymeghiúsítaná.

Az elaďő kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy az ingatlant adó, illęték, vagy más adók
mődjára behajtható köztartozts nem terheli. Az e|adő kijelenti és szavatolja, hogy az ingat|an
tekintetében környezetszennyezés nem történt.

A vevő kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeľi, többször bejźrta, megvizsgált a, és á|ta|afelmért
állapotban, az ingaÍ|anról készült ingatlan éľtékbecslő szakvélemény ismeľetében íľja a|á jelen
adásvétel i szerzódést.

Az e|ado a jelen szerződés a|áírásźna| kijelenti, hogy a vevót az ingatlan minden lényeges
tulajdonságáró| tájékonafia, beleértve az á|tal ismert esetleges ľejtett hibákat is. A tájékoztatás
esetleges elmaradásából eredő minden káľ eladót terheli.

5.
Az ingatlan véte|lőĺrą a vételáľ megÍizetése

5.|. Azingatlanvételźna.........'-Ft+.........,.FtÁFAiisszesen............'.Ft,azaz.........forint
+ .......... forint ÁFA, osszesen .. '' forint, amely összeg a vevő pá|yázatźhan ajánlott
véte|ánal azonos'

5.2. Szerződo felek egyezóen rogzítik azt hogy

4.r.

4.2.

4.5.

+.4-

4.5.

5.3. Az ingatlan véte|ćtránakmegfizetése az alábbiak szerint történik:

téný,

fí/
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5.3'1. A vevő ptl|yźtzatáĺak benyújtásakor megfizetett az eladó szám|ájźra 9.9f0.000,- Ft, azaz
Kilencmillió -L<l|encszázhuszęzer forint összeget aján|ati biztosíték címén. A szerzőđő felek ligy
ręndelkeztek, hogy a beťlzetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímre vá|toztatják. A
foglaló összege a vételárba beleszámít. Szerződő felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi
természetével tisztában vannak' Tudják, hogy a szerződés meghiúsulásáéľt felelős fét' az adott
foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét kötěles vísszafizetni. Amennyiben az

' adásvéte|i szerződés olyan okból.hiúsul meg' amelyért mindkét fél, vagy egyik fé| sem felelős,
az adott foglató a vevőnek visszajár. A foglaló teljes összegének megf,rzetése az aďásvétę|i

' szerződés megkötésének feltétele. Szerzódó felek egybehangzőan rögzítik azt a tényt, hogy a
foglaló teljes osszege megfizetésľe került.

Tekintęttel arrą hogy.az ajánlati biaosíték ĺisszege apáIyázatról való döntés napjával vźit az
Áľn. w. 59. $ (l) bekezdése a|apján meghatźłozott előleggé, eladó a foglaló összegéről a

pćiyázatrő| való dontéš ĺapjáva|, mint teljesítési nappal köteles elolegszámlát kiállítani vevő
részére

5.3.2. Felek egybehangzőan rögzitlk azt a téný, hogy a vevő a je|en szerződés aláirásźtig megfizette
ęIadő ńszére Eladó K&H Bank Zrt.néI vezetett 10403387-00028570 sztlmu bankszámláj tlra az
5.1. szerinti vételár általános forgalmi adóval növelt osszegének (........Ft) az 5.3.1. szerinti
foglalóval (.''......Ft) cstikkentett összegét, azaz . Ft (azaz bruttó ..' forint)
összeget (,,vételáľ hátľalék''). Felek rőgzítik, hogy vevő a teljes véte|árat megÍizette eladó
ľészéľe.

Eladó a véte|ár hátralék összegéről a bankszámláján történt jóváírás napjźxa|, mint teljesítési
nappal köteles e|ő|egszámlát kiállítani vevő részéľe. Továbbá eladó a binokátľuházás napjáva|
mint teljesítési nappal köteles végszám|źt kiállítani vevő részére.

6.
Beépítésĺ kötelezettség

6.1. A vevő vállalja, hogy azingat|antalőzsefvźros Keľületi Építési SzabáIyzatáról szóló 6612007.
(XII. 12.) önkormányzati ľende|et (ĺórÉsz) előírásainak megfeleloen beépíti. Vevo beépítési
kötelezęttsé gnek az alábbiak szerint tesz eleget
a) az ingatlan birtokbaadásźióI számitott 2 éven belül megszerzi az építésére vonatkozó jogeľős

építési engedélyt;
b) a jogerős építési engedély megszerzésétő| számitott f éven belĺil megszerui a jogerős

használatbavételi engedélyt.

6.2. Az ingatlan beépítési feltételęi:
Az ingat|aĺ ovęzętĺ besorolása: L1-VIII-2
A közműfejlesaéssel kapcso|atos összes költség (pl. fejlesztési hozzź!źrulás, tervezés. stb.) a
vevőt terheli'

A beépítés száza|ék, épitméĺymagasság' szintszźlm, szintteríilet, stb. tekintetében az oľszágos
településreĺrdezési és építési követelményekről (OTEK) szóló 25311997. (xII. 20.)

Kormányrende|et, az 5120|5' (II. 16.) Főv. KGY. ľendelet (BFRSZ), és Józsefuáros Keľületi
Építési Szabźůyzatáról szóló' 6612007. (XII' 12.) önkormányzati ľendelet (JOKESZ) e|oirásai az
irányadók.

6'3. Az eladó visszavásárlási joga
Yevő az eladónak az ingat|anon jelen szerződés keltétől számitott 5 évig _ a 6,1,. pontban

meghatźrozott valamely kötelezettsége teljesítésének késedelme esetéľe - visszavásárlási jogot

enged, és hozzájáru| al,lhoz,Ilogy a visszavásárlási jog az ingatlaĺ tulajdoni Lapjára bejegyzésre
keľüljön. Vevő egyúttal már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulástĺ adja ahhoz is,

\\
Zí

xe



hogy amennyiben eladó a 7.1]. pont szerinti esetben visszavásáľlási jogát je|en szerződésben
meghatározottak szerint egyoldalú nyllatkozattal gyakorolja, lgy ezen egyoldaIű ĺyi|atkozat
alapján a fijldhivatal eladó tulajdonjog visszavásáľlásának téĺyét az ingat|an-ĺy1|váŃartásba, 1/1

aĺánybaĺ, visszavásarlási jog jogcímén bejegyezze' A visszavásárlási jog az íngatlan-
nyilvántartásba történt bejegyzés a|apjźn az ingat|anon később jogot szeruőkkel szemben is
hatályos.
Vevő jelen szerzodés a|áírásźtva|hozzźĄáru| ahhoz, hogy eladó' amennyiben visszavásárlási jogát

' gyakoľolj a, ugy a jelen szerződésben meghatáľozott véte|árat a késedelęm idejére meghatározqtt
késędelmi kotbér mértékével csokkentve fizesse vissza arészére.

7.
A szeľződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésének, illetve késedelmes teljesítésének

jogktivetkezményei

7.|. Az beépítési kötelezęttség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén a|ka|mazhatő
jogkövetkezmények:

7 .I.|. Visszavásárlási jog
Eladó visszavásárlási jogával a jelen szerződés 6.3. pontjában meghatározottak szerint élhet,
ha a vevő a 6.1. pontban meghatározott va|amely kötelezettsége teljesítésével késedelęmbe
esik' A visszavásárlási źr azoĺos a vételáľral, de az eladó jogosult a felhalmoződolt késedelmi
kĺitbéľ összegével a visszavásarlási źnat lecsökkenteni a visszavásárlásijog gyakoľlása esetén.

Vevő jelen szerződés a|źirásáva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ásti adja aÍlhoz,
hogy amennyiben elađó é| avisszavásárlási jogával, tulajdonj ogttt az ingatlan-nyilvántaľtásban
eladó egyoldalú nyilatko zatával bej egyeztesse.

7.I.2. Késedelmikötbér
Ha a vevő a 6,I, pontban meghatározott valamely kötelezettségével neki felróható okból
késędelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizętnl' az eladónak.
A késedelmi kötbér mértéke:
. A jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

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

esętén a kötbér összege 7.500.000'- Ft.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott összegeken felül vevő
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigénye keletkezik' úgy annak méľtéke

30.000,- Ftlĺap.
Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott kötbér összegét kĺizös megegyezéssel
állapították meg, és azt ĺęm tekinti eltúlzottnak.

7.2. Szerződo felek egybehangzóan rögzítik azt a téný, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhez vevó
garanciaszerzodés nyújtási kötelezettségének eleget tett, a..... Bank által kibocsźtott .... számtl
garanciaszerző jelen szerződés a|áirésáva| egyidejűleg átadäsra került az ęIadő részéte.
A gaľanciaszerzodés ĺisszege a jogerős építési engedély megszerzésére a 6.|. pont szerint
rendelkezésre álló hattrido elteltét követő 60 napig l5.000.000,- Ft, a haszĺáLatba vételi engedély
iľánti kéľelern benýjtás ára a 6.I . pont szerinti rendelkezésre álló hattriđő elteltét követő 60 napig
7.500.000,- Ft. A garanciaszerződés az e|adő javára lehívásra keľül a je|en szerződésben

meghatározott késedelem ęsetén. A garanciaszęrzodésbęn foglaltak 60 napnál kevesebb
késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Felek rcigzítik, hogy csak olyan bankgarancia
fogadható el, amelyek a|apjźtn eladó egyoldahJtźljékoztató nyilatkozatźxal a bank átutaIja a jelen
szerződésben meghatározott késedelmi kotbér összegét az e|adőnak, mindenféle egyéb feltétel
nélkĺil.

8.
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Ingatlan-nyilvántaľtási bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

Az e|adó a jelen szerződés a|áírásáva| egyidejűleg külön nyilatkozatban feltétlen és visszavonhatatlan
hozzájtru|źlsát adja ahhoz, hogy vevő tulajdonjoga az ingatlan tekintetében |lI artlnyban, vétel
jogcíménazingatlraĺ-nyLlváľľrarttlsbabejegyzésľekerüljĺin.
Felek közösen kérik a Foldhivatalt, hogy a tulajdon.jog beiegyzési eljárást taľtsa fiiggőben bejegyzési
engeđély benýjtásáig, de maxiĺnum}}I7........ napjáigjegyezze fe| azingat|an tulajdoni lapjfua.
Felek már most kérik az ille;tékęs Folđhivatalt - és ehhez vęvĺi is feltét|en és visszavonhatatlan
hozzájáruLźsát adja _, hogy vevő tulajdonjogának a bejegyzésével egyidejűleg az ingatlan-
nyilvántartásba a jelen szerződés keltétől szźmított 5 év határozott idótartamľa eladó visszavásárlási
j oga. a j elen szerződés tár gy át kép ezó ingatlanľa bej eryzé sre kerülj ön.

9.
' Az ingatlan biľtokának ítruhízást

g.1. Az ingat|an birtokának átruházása legkésőbb aMagyar Allam, illetve a Budapest Fővárosi
Onkoľmányzat e|ővtsáľlási jog gyakorlásáról szóló nyi|atkozatának Józsefuárosi Gazdálkodási
Kozpont Zrt.-heztörténő megérkezését, valamint azingat|an 4.1. pont szerinti bérlők źita|i e|hagyźLsźLt

kovető 5 napon beliil felek á|tal e|őzętesen egyeztetett időpontban, átadás-áwételi jegyzőkönyvben

kerül soľ. A biĺtokátruházźs nap1áig az iĺgatlannal kapcsolatos költségek az eladót, abirtokátruházás
ĺapját k<jvetően felmeriilt ko|tségek pedig a vevőt terhelik Vevő a birtok átvételére köteles és a
birtokátľuházás időpontjától szedi azingat|an hasznait és viseli azok terheit.

10.
Egyéb ľendelkezések

lo.1. Az e|adő Magyarország töľvényei szerint működő helyi önkoľmányzat, Vevő képviselője
kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági táľsaság, ügyletkötéSi és ingatlanszerzési
képessége korlátonla nincs, kijelenti továbbá, hogy a nęmzeti vagyorľól szőIő 2011. évi
CXCVL törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja a|apjánátlátható szervezet.

I0,2. A szerzódő felek jelen szerződéssel kapcsolatban felmeľülő költségeket maguk viselik.

10.3. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszęrzętt vagyon után vagyonátruházási illetéket kellťrzetni.

I0'4. Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizźtják mind eladó, mind vevő
fe ltĺĺnő értékar ánytalan ságon alapu l ó e setl e ge s me gtámadás i j o gát.

10.5. Eljáró ügyvéđ tájékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finansziroztsa
megelozéséľől és megakadá|yozźsźlról szóló f007. évi CXxxVI. törvény rendelkezéseí szerint
azonosítási kötelezettség teľheli Felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szeľződésben helyesen keľültek ľögzítésre az źita|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apján,
Felek jelen szerződés alálrásáva| feltétlen és visszavonhatat|aĺhozzájáru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró tigyvéd ,okirataikról fenymásolatot készítsen, és azokban rogziteit ađatalkat a
szerződéssel együtt kezelj e.

10.6. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tźiékońatását, amely szerint adata1kat az információs
önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló f}II. évi CXII. törvény
rendelkezései szerint kizárő|ag jelen szeľződéshez kapcsolódó megbiztĺs, iIletve a
jogszabáIyokban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.
Felek kijelentik, hogy jelen jogÍĺgytet nem ütközik a pénzmosás és a terľorizmus ťlĺanszirozźsa
megelőzéséről és megakadźiyozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvénybe.
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IO.7. Vevő a szerződésmegkotésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.5o0,-'Ft + Ár.,q' eljarási
díj összeget, 1*6.600,- Ft fiildhivatali eljárási illetéket és 1,670,- Ft/fo Jt]B eljárási díjat a
szerzodés a|áír ásźlt megelőzően megfi zetett.

10.8. A szerzódó felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerzódés
megkötésére és alákására a szĺikséges felhatalmazásokkal ľendelkeznek.

10.9. Je|en szerzcĺdés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok ľendelkezései megfelelően
irányadóak.

10.10. A szerződés Felek teljes megállapodását tartalmazza' A feĺek között a szerzódés előtt létrejött
szóbeli vagy írásbeli megállapodás hatályát veszti. A szeľződés módosítása kizárô|ag írásban

torténhet.
A szerzódés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a

szerződés egesżenek érvénýelenségét. Ilýen esetben a Felek kötelesek az érvénýelen
rendelkezést ügyleti akaľatuknak és a szerzodéskötéskor fennálló céljuknak leginkább
megfelelő rendelkezésseI helyettesíteni.

10.11. A szerzodó felek jelen Szeľződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illetékes
ftjldhivatal előtti képviselettel . . (... ...)bízzźtk meg, és meghatalmazzák az illetékes
foldhivatal előtti eljárásľa is. Ellenjegyző ugyvéd a meghatalmazást elfogadja.

A szerzodő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerzodés elolvasás és egyezó éftelmezés után'
mint akaratukkal és nyi|atkozataikkal mindenben egyezőt írjtk a|á'.

Budapest,2017.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormány zat e\adő megbizásából elj áró
Józse fu áro s i G azdá|ko đási Közp ont Zrt.

képviseli:....

képviseli:

Jelen okiratot... (........ .) budapesti Ĺigyvéd készítettem és ellenjegyzem, Budapest,20|7.. .''.

okiratkészítő ügyvéd



11. számú melléklet
ADÁĺVÉnELI sZERzőDÉs

függőben taľtással (banki hitel felhasználásával)

amely létrejött egyrészrőI
Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefuáľosi Onkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.

63-67., adőszáma: I57357I5-f-42, KSH-száma: I57357I5-841I-32I-0I, képviseli: dr. Kocsís Máté
polgármester) meghatalmazásáből és megbizásából eljáró Józsęfuárosi Gazdálkodźsi Kozpont Zrt'
(székhely: 1082 Budépest, Baross v 63-67., ađőszáma: f5292499-2-42, cégegyzék száma:01-10-
04845v; KSH száma: f529?499-6832.I74-0|, képviseli: ....), mint eladó (továbbiakban: eladó)

másrészről
..... (székhelye: ..'......; cégje gyzékszáma: .'.'.; adőszáma:
képvise|i: ..), mint vevő (továbbiakban: vevő)

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

1.

Előzmények

l.2. Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-testülete .../2016. (x.06.)
számll hatärozata alapján egyfordulós, nyilvános pá|yázatot írt ki Budapest VI[. kerület 35600

. hľsz.-ú, az ingat|an nyĹ|váúarttlsban Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek
értékesítésére az iĺgat|an beépítési kötelezeťtségével.

I'2. A pźt|yázat nyeľtese a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi Önkományzat Képviselő-
testület ..12017. (....) számú hatźnozata szerint vevő lett. Vevo pályázatábaĺ az iĺgat|an cé|ra

töľténő beépítését v á||a|ta.

2.
A szerződés tírgy át képző ingatlan adatai

Címe:
Helyľajzi szíma:
Jellege:
Telek alapteľüIete:
Közmű el|átottsága:
Terhei:

Budapest VIII. keľület' Vajdahunyad u. 9.

35600
telek
558 m2

összktizműves
per-, teher- és igénymentes,azELMŰ HArozdľl
Kft. javára 5 m2 nagyságú terĹiletre vezetékjog
került bej egyzésre az ingatlaĺ-nyilvántartásba

3.
Jognyilatkozat

3.1' A nemzeti vagyonĺól szőIő 2011. évi CXCVL törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az á||amnak, valamint az |99|. évi XXXIII. fv. 39. $

(2) bekezdése a|apjźna Budapest Fővárosi onkormányzatnakelovásáľlási joga van.
Jogosult elővásáľlási jogźna|, postai kiildemény esetén a kü|demény postai feladásának igazo|t
napjától számítoÍt 35 napon beltil élhet. Amennyiben az e|ovźstr|ás jogosultja él jogával, jelen
szerzódés köZte éS eladó között jön létre. Ez esetben a ,...,,, á|ta| befizetett Ft, azaz

foľĺnt összeget e|adő az elővásáľlási jogľa vonatkoző nyi|atkozatok kézhezvéte|étő|
számított 15 munkanapon beliil az ... .. . . '.. źúta| vezetett ... szźlmú szźlm|ára visszautalja. A
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4.r.

A1

+.5.

4.3.

.. . .. tudomásul veszi, hogy a beťlzętętt összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszámolandó költséget, kártérítést nem fizet.

3.2. E|adő kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatIan harmadik személy részére történő
éľtékesítéséhez abeépitési kotelezettség teljesítéséig eladó hozzájźlru|ása szükséges. Eladó abban
az esetben aďjahozzájźrrulást a továbbértékesítéshez, amennyibęn a harmadik féI vá|Ia|ja a jelen
adásvételi szeľződésben foglalt kotelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzájáru|ását kérni, eladó vevőn követeli ajelen szerzodésben vál|alt kötelezettségek teljesítését'
illetve eladó érvényesítheti visszavásárlási jogát
Felek rögzítik, hogy e|adő hozzájáruIása nem sztikséges aZ ingatlan harmadik személy részére
történő vevő általi továbbértékesítéséhez, amennyiben, az ingat|anra vevo a jogerős haszná|atba
vételi engedélyt megszereńe, és eń' az ę|adő felé hitelt érdemlő módon igazo|ta.

4.
Jog- és kellékszavatosság

Az e|adő kijelenti, hogy az ingat|an jelenleg bérbeadás útján hasznosított. A bérleti szerződések
megszüntetéséľe 30 nap áll ľendelkezésére. Eladó a bérleti szerződéseket abban az esetben
szünteti meg, ha a teljes véteIár megfizetésre került.

Az e|adő kije|enti, hogy az adásvétel tárgyátképező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az
ingatlan, a 2.,3.I. és 4.1. pontokban rögzítetteken kívül a továbbiakban per-' teher- és
igénymentes' azon harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy
ingatlan-nyilvántaľtáson kívüli joga, amely a vevő birtokláSát, vagy tulajdonjog bejegyzését
akadáIy ozná, kor|átozná, v aEY me ghiúsítaná.

Az ę|adő kijelenti és szavatosságot vá||al azért, hogy az ingat|ant adó' illeték, vagy más adók
mődjára behajtható konartozás nem terheli. Az eladő kijelenti és szavatolja, hogy az ingat|arl
tekintetében körny ezetszeĺĺryezés nem történt.

A vevő kijelenti, hogsĺ az ingatlant jól ismeri, tĺibbször bejélrta, megvizsgálta, és á|tala felmén
állapotban, az ingat|anról késztilt ingatlan éľtékbecslő szakvélemény ismeretében, írja alá jelen
adásvételi szerződést. Tudomással bír aľról, hogy a telken két darab felépítmény áll, ame|yek
elbontandóak. A bontással kapcsolatos költségek és feladatok a vevőt teľhelik'

Az e|adő a jelen szerződés a|źirásźxa| kijelenti, hogy a vevót az ingatlan minden lényeges
tulajdonságtlró| tájékońaĹta, be|eértvę az źůta| ismert esetleges rejtett hibákat iS. A tájékoztatás
esetleges elmaradásából eredo minden kár eladót teľheli.

5.
Az ingatlan véte|ára, a vételáľ megÍizetése

5.I. Azingatlan vételáĺa.........'- Ft+.........,- FtÁFA összesen ............'- Ft,azaz......... forint
+ ... ... .... forint AFA, összesen .... foľint, amely ĺlsszeg a vevo pźiyázatában ajánlott
vételána| azonos'

5.2. Szerzodő felek egyezően rogzít|k azt téný, hogy

4.4.

zĺ.
sĺ ,rfl

5.3, Az insatlan véte|árźnak mesfizętése az alábbiak szerint történik:



5.3.1. A vevő pźůyázatának benyújtásakor megfizetetl az eladó szám|ájźra 9.920.000,. Ft, azaz
Kilencmillió-kl\encszázhttszęZer foľint összeget aján|ati biaosíték címén. A szerződő felek ligy
rendęlkęztęk, hogy a bęťlzetett aján7ati biĺosíték jogcímét foglaló jogcímľe váItoztatják. A

. foglaló összege a vétę|áľba beleszámít. Szerződó felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi
természetéve| tisztában vannak. Tudják, hogy a szeľződés meghiúsuláSáéľt felelős fé| az adott
foglalót elveszti, illętvę a kapott foglaló kétszeres osszegét köteles visszafizetni. Amennyiben az
adásvételi szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyéľt mindkét fél, vagy egyik fel sem felelős,
az adoIt foglaló a vevőnek visszajár. A foglaló teljes összegének megťrzetése az adásvételi
szerződés megkötésének feltétele. Szerzodő felek egybehangzőan rögzitik azt a téný, hogy a

foglaló teljes összege megťrzetésre kerĹilt.

5'3'2. Felek rögzít1k, hogy a vevő a jelen szerződés aláírásáig megfizette az ingat|an vételáráńäk
sooÁ-át, bruttó ...,- Ft-ot, azaz ' forintot, amelybe beleszámít az e|őzetesen
megfizetett ajánlati biĺosíték (9.920.000,- Ft), mint foglaló összege is, így vevő álta| a jelen

. szerzodés a|áíľásáva| egyidejíĺleg fizetendő vételárrészlet bľuttó . . ' . . .,- Ft.

5.3.3 Felek.ľögzítik, hogy vevő a véte|ár fennmaľadó s}yo-źLt, bruttó ''..,- Ft-ot, azaz
..... foľintot banki hitęl felhasználásáva| fizeti meg eladó részére abban az esetben, ha

sem a Magyar Állam, sem a Budapest Főváľosi onkormányzat nem él a jelen szerzódés 3.1.
pontjában biaosított elővásárlási jogával. Vevo a fizetési kötelezettségének az e|adő erre
vonatkozó felhívásának kézhenléte|ét követő 45 munkanapon belül köteles eleget tenni.
Amennyiben vevő nem ťlzeti meg a fennmaľadó vételáľat' eladó póthatáridő kittĺzése nélkül
jogosult, jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal, éľdekmúlás bizonyítása nélkül elállni.
A vételáľ megfizetéséről eladó a szám|át a vételáľ-részbeérkezését követően állítja ki.

5.3.3. Az ingatlan bitokának źúruházása legkésőbb a Magyar Á|lam, illetve a Budapest Fővárosi
onkormányzat e|ővásárlási jog gyakoľlásáról szóló nyi|atkozatźtnak Józsefuáľosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-hez történő megérkezését, vagy az arra töľvényben rögzitett hatáľido
eľedményte|en leteltét, és a teljes véte|ár megfizetését követően legkésőbb 5 napon belül, fęlek
tita| e|őzetesen egyeztetett időpontban, átadás-źLtvételi jegyzőkönyvben kertil soľ. Vevő a birtok
átvételére köteles és a biľtokátruházás időpontjától szeđi az ingatlan hasznait és viseli azok
terheit.

6.
Beépítési ktitelezettség

6.l. A vevő vállalja, hory azingat|ant Józsefuáros Keľiileti Építési Szabźiyzatáľól szó|ó 66ĺ2007.
(xII. 12.) önkormányzati ľendelet (JOKESZ) előírásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettsé gnek az alábbiak szeľint tesz eleget:
c) az ingat|an biľtokbaadásátő| szźtmított 2 éven belül megszerzi az építéséľe vonatkozó jogerős

építési engedélý;
d) a jogerős építési engedély megszerzésétőI számított 2 éven belül megszerzi a jogerős

haszntiatb avételi engedé lyt.

6.2. Az ingatlan beépítési feltételei:
Az íngat|an <jvezeti besorolása: Ll -VIII-2
A közmrĺfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztési hozzájáru|ás, tervezés. stb.) a
vevőt, mint nyertes pźůyźzőt terheli.

A beépítés száza|ék, épitménymagasság, szintszám, szintterület, stb. tekintetében az oľszágos
településrendezési és építési követe|ményekľől (OTEK) szóló 253l|997. (XII. 20.)

Kormányrende|et, az 512015. (II. 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ)' és Józsefuáros Keľĺi|eti
ÉpíÉsi śzabáIyzatáról szóló 6612007. (xil. 12.) onkormányzati ľendelet (JóKÉSZ) e|őirásai az
iľányadók'
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6.3. Az eladó visszavásáĺlási joga
Yevő az eladónak az ingat|anon jelen szerződés keltétől számított 5 évig - a 6'I' pontban
meghatáĺozott valamely kötelezettsége teljesítésének késędęlme esetére - visszavásárlási jogot
enged, és hozzć|áru| aÍthoz, hogy a visszavásárlási jog az ingat|atl- tulajdoni |apjáĺa bejegyzésľe
kertiljön. Vevő egyúttal már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzź|ćlru|źtsát adja ahhoz is,
hogy amennyiben eladó a,1]]. pont szerinti esetben visszavásáľlásijogát je|enszerződésben
meghatźlrozottak szerint egyoldal.ú ny1latkozattal gyakorolja, ,őgy ezen egyolda|u nyilatkozat
aIapján a ťoldhivatal eladó tulajđonjog visszavásárlásanak tényét az ingatlan-nyilvántarÍźlsba, 1/1

arányban, visszavásárlásí jog gyakorlása jogcímén bejegyezze. A visszavásárlási jog az.lngat|an-
nyilvántaľtásba történt bejegyzés alapján az ingat|anon, később jogot szerzőkkel szemben is
hatályos.

.. . Vevő jelen szeľződés altńrásźpa|hozzź|áru| ahhoz, ho$ý.eladó' amennyiben visszavásárlási jogát
. gyakoro|ja, űgy a jelen szeľzodésben meghatáľozott vételrtlrat a késedelem idejéľe meghatározoÍI

késedelmi kötbér méľtékével csökkęntve ťrzesse vissza a részére,

7.
A szerződésben vá||alt kiitelezettségek nem teljesítésénet illetve késedelmes teljesítésének

jogktivetkezményei

7.I. Az beépítési kötęlęzettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén a|katmazhatő
jogkövetkezmények:

7.I.I. Visszavásárlási jog
Eladó visszavásárlási jogával a jelen szerződés 6.3. pontjában meghatározottak szeľint élhet,
ha a vevo a 6.l. pontban meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésével késedelembe
esik. A visszavásáľlási ár azonos a vételárra|, de az eladó jogosult a felhalmoződott késedelmi
kötbér ĺisszegével a visszavásárlási áľat lecsökkenteni a visszavásáľlásijog gyakorlása esetén.
Vevő jelen szerződés a|áirásźtva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|źlsát adja a|lhoz,
hogy amennyiben eladó éIavisszavásárlási jogával, tulajdonjogátaz ingatlan-nyilvántartásban
elađó egyoldalú nyilatk ozattx a| bejegyeztesse.

7.I.2. Késedelmikötbér
Ha a vevő a 6.|. pontban meghatározott valamely kötelezettségével neki felľóható okból
késedelembe esik' késedelmi kötbért köteles ťlzetĺi az elaďőnak.
A késedelmi kötbér méľtékę:
- A jogeľős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

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

esetén a kötbéľ összege 7.500.000'- Ft.
Felek rögzítik, hory amennyiben a jelen pontban meghatározott összegeken feltil vevő
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigénye keletkezik, úgy annak mértéke
30.000,- Ft/nap.
Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott kötbér összegét közös megegyezéssel
állap ították me g, é s azt nęm tekinti eltűIzottĺak.

7.2. Szerzódo felek egybehangzóan rögzítik azt a téný, hogy a késedelmi kotbér teljesítéséhez vevő
garanciaszerződés nyújtási ktjtelezettségének eleget tett, a..''. Bank álta| kibocsátott .... számtl
bankgaranciajelen szerzodésaláirźsáva| egyidejűleg átadásrakeľült az eladó ľészére.
A garanciaszerződés összege a jogerős építési engedély megszerzésére a 6.I. pont szeľint
rendelkezésre álló határidő elteltét követo 60 napig l5.000.000,- Ft, ahasznźtlatba vételi engedély
iránti kérelem benyújtásáraa6J'' pont szeľinti rendelkezésľe áIló batáridó elteltét követo 60 napig
7.500.000,- Ft. A garanciaszerződés az e|adő javźra lehívásra keľül a je|en szerződésben
meghatározott késedelem esetén. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb
késedelem ęsętén időaľányosan érvényesíthetők. Felek rögzítik, hogy csak olyan bankgarancia
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fogadható el, amelyek alapján eladó egyolda|,ítájéko*ató nyilatkozatáva| a bank átutalja a jelen
szerződésbeĺ meghatározott késedelmi kötbér összegét az eladónak, mindenféle egyéb feltétel
nélkiil.

8.
Ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre vonatkozó nyilatkozatok

Az eladó a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg külön nyilatkozatban feltétlen és

visszavonhatat|an hozzźtjtlru|ását adja ahhoz, hogy vevő tulajdonjoga az ingat|an tekintetében 1/1

arányban, vétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre keľüljön.
Felek kĺjzösęn kérik a Földhivatalt, hogy a tulajdonjog bejegyzési eljáráśt tartsa fi'iggoben bejegyzési
engedélyben.yĘ-tásáig; demaximum2017'....... napjáigjegyezze fel az ingatlantulajdoni lapjára.

. Felek már most kénk az illetékes Földhivatalt _ és ehlrez vevő is feltétlen és visszavonhatatlan
hozzájáruIását adja -, hogy vevő tulajdonjogának a bejegyzésével egyicĺejűleg az ingatlan-
nyi|vántartásba a jelen:szerződés keltétől számított 5 év hatáľozott időtartamra eladó visszavásáľlási

j oga a j el en szerzodés tár gy źt kép ező ingatlanľa bej egyzésre keľülj ön.

9.
Az ingatlan birtokának ítruházása

9.I. Az ingatlan bitokátruházása legkésőbb a Magyaľ Álla., illetve Budapest Fováros
onkoľmányzata e|ővásárlási jogának gyakorlásáľól szóló nyi|atkozatának eladóho4 va1y a

képviseletében eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt,-hez történo megérkezését, vagy az
aľľa törvényben ľcigzített határidó eredménýelen leteltét, és a teljes vételár megfizetését követo 5

napon belül, felęk źita| e|ozetesen egyeztetett idopontban, tttadás-źúvéte|i jegyzőkönyvben keľül
sor.

9'f. Abirtokátruházásnapjáigazingatlanrlal kapcsolatos költségek aze|adőt, a bfutokátruházásnapját
követően felmerült költségek pedig a vevőt terhelik. A biľtokátruházás napjától a vevő jogosult
szedni az ingat|anhasznait, viseli azok terheit, valamint az ingat|anban bekĺjvetkezőkárveszé|ý.

10.
Egyéb ľendelkezések

10.1. Az e|adő Magyarország töľvényei szeľint működő helyi önkormányzat, Vevő képvise|óje
kijelenti, hogy Magyarországonbejegyzett gazdasźryi társaság, ügyletkötési és ingatlanszerzési
képessége kor|átonĺa nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonľól sző|o 2011. évi
CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja a|apjźnát|áthatő szęrvęzet.

|0.2. A szerzódő felek jelen szeľződéssel kapcsolatban felmerülő költségeket maguk viselik.

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

I0.4, Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevő
fe ltűn ő értékar ánýal anságon a| apu ló esetle ges megtámadási j ogát.

10.5. E|járő ügyvéđ tájékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a tęnoľizmus finanszirozása
megelőzéséľől és megakadźiyozástlró| szóló 2007. évi CXXXVI. törvény ľendelkezései szeľint
azonosítási kötelezęttség terheli Felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szeľződésben helyesen kerültek rőgzítésre az áIta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
alapján.
Felek jelen szerződés a|áirásáva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adata1kat a

. szerződéssel együtt kezelje.

\\
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10.6. Fęlek tudomásul veszík eljáró ügyvéd tájékoztatását, ame|y szeńnt adataikat az információs
önľendelkezési jogról és az információs szabadságrol szóló f01'I, évi CXII. törvény
rende|kezései szerint kizźtrő|ag jelen szerzodéshez kapcsolódó megbízts, illetve a
jogszabáIyokban meghatározoÍt kötelezettsége teljesítése éľdekében kezelheti.
Felek kíjelentik' hogy jelen jogÍigylet nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséľől és megakadáIyozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvénybe.

IO.7. Vevő a szerzódés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.50o,-.Ft + ÁFA eljárási
díj összeget,.ĺ*6.600,- Ft ftildhivatali eljárási illętéket és 1.670,. Ftlfó IIIB eljárási ďíjat a
szerzódés a|áirásźft megelőzően megfi zetett.

10.8. A szerződő fe|ek szęrződést aláíľó képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerzódés
me gkoté s éľe és a|álĺ ástlr a a s ziiksé ge s felhatalmazásokkal rendel keznek.

10.9. Je|en szerződés a Ptk' és a vonatkozó egyéb jogszabályok rende|kezései megfelelően
iĺányadőak.

10.10. A szeľződés Felek te|jes megállapodásźttarta|mazza. A felek között a szerzódés előtt létrejött

szóbe|i vagy írásbeli megállapodás hatályát veszti. A szerződés módosítása kizárő|ag írásban
történhet.
A szerződés egyes ľendelkezéseinek esetleges éľvénytelensége nem jelenti automatikusan a
szęrződés egészének éľvénýelenségét. Ilyen esetben a Felek kötelesek az érvénýe|en
rende|kezést ügyleti akaľatuknak és a szerzódéskötéskor fennálló céljuknak leginkább
megfelelő ľende|kezéssel helyettesíteni.

10.11. A szerzódő felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illetékes
fijldhivatal elótti képviselettel '..... (. '.....)bizzák meg, és meghatalmazzák az illetékes
fijldhivatal előtti eljárásľa is. Ellenjegyző ugyvéd a meghatalmazást elfogadja.

A szerzodő fe|ek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szeľződés e|olvasás és egyező értelmezés után,

mint akaľatukkal és nyi|atkozataikkal mindenben egyezőt írjźtk a|á.

Budapest,2017

.. Budapest VIII. kertilet Józsefuáľosi
onkormány zat e|adő megbizźsźlból elj áró
Józsefuárosi Gazdálkod ási Kozpoĺt Zrt.

képviseli:

képviseli: ....

Jelen okiratot ... (. ... ....) budapesti ügyvéd készítettem és ellenjeryzem' Budapest,2017'. '...

okiratkészíto ügyvéd
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12. számú melléklet

Osszefoglaló a benyújtaĺldó ajánlat foľmai és tartalmi kiivetelményeirő|, tájékoztatás az
átlláthatő szery ezet fo galmáľól

Az aján|atota társaság képviselője minden oldalon kézjegyéve| köteles ellátni.

Az aján|atnak folyamatos soľszámozással kell ľendelkeznie.'

A borítékon nem Szerepelhet a benyújtóra vonatkozó je|zés.

Az ajáĺ|atotkét példán}.'lran, ktilĺjn lezártbontékban kell benýjtani, az egyikpéldányon feltüntetve az

,,Eľedeti példány'', a másikon a,,Másolati példány'' szöveget.

A borítékon a következő szöveget kell és lehet feltüntetni: ,,Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9. szám
alatti telek elidegenítése - pá|ytzat,,

Az aján|atot sértetlen borítékban kellbenyujtani, sérült, felnyitott boľítékot a Bonyolító nem vesz át.

Aho| az nincs jelezve, hogy másolat is elegendo, az eredeti igazo|ást kell csatolni az ajźn|athoz'

Azaján|ati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beírni: aján|ati biztosíték

Az aj án|at tarta|mát a követke ző soľľen d ben ke l l ö s s zefrĺzn i :

1. Jelentkezési lap

2, Ajánlati ĺjsszesítő

3. Eredeti, 30 napnál nem régebbi cégkivonat

4, Eredeti a|áirási címpéldány

5. A Pp. előírásai szeľinti bizonyítő eľejiĺ meghata|mazás, amennyiben az aján|aÍot nem a cég
képviselője írjaal'á

6, Ptůyźuati dokumentáció megvásárlásaról szóló bęvéte|ipénztárbizonylat másolata

7. Ajánlati biztosíték befizetéséľól szóló igazo|ás másolata

8. Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljáľásról, felszámolásról

9. Nyilatkozat apáIyázati fęltételek elfogadásáról, szerződéskötésľől, ingat|anszerzési képességľől,
ajźn|ati kotöttségről

10. Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható kőnartozásľól; Kiíróval szembęn fennálló
tartozásrő|

11. NAV igazolása

12. Helyi adóigazolás (beszerezheto: Budapest Józsefuárosi onkormányzatPolgálrmestęri Hivatala
1082 Budapest, Baross tt.63-67.)

13. Béľbeadóval szemben fennálló tartozźs igazo|źsa (beszerezhető: Józsefuárosi Gazdálkodási
K<izpont ZÍt' IO83 Buđapest, Losonci u. 2., és Budapest Jőzsefvárosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala Pénzügyi lJgyosnáty 1082 Budapest, Baross u' 63-67.II. em')

14. Nyilatkozat pénnlgyialkalmasságľól

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról

16' Nyilatkozat źlt|áthatő szervezetľől

I7. Azadásvételi szerzodéssel kapcsolatos észrevételek, módosításijavaslatok

\\
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Atláthatő szeryęzęt..

Af0I1. évi CXCVI. tv. 3. $ (1) bekezdés 1. pontja alapjánátláthatő szewezet:

1. átlátható szervezet:

a) az áIlram, a költségvetési szerv, a köztestülęt' a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormtlĺyzat,
a táľsulás' az egyházi jogi személy, az o|yan gazdá|kodo szeÍvezet, amelyben az áI|am vagy a

helyi onkormáĺyzat kĹilon-kĺilön vagy együtt 100%.os részesedéssel rendelkezik, a ĺemzetkozi
szeÍyezet, a ktilföldi állam, a ktĺlftjldi helyhatóság, a külftjldi állami vagy helyhatósági szer'lĺ és az
Euľópai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes á||am szabá|yozott piacára bevezetett
nyilvánosan miĺködő részv énýársaság,

b) az o|yan belfijlđi vagy kĺilföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szeľkezete, a pénzmosás és a teľľoľizmus ťtnanszírozása megelozéséről és
. megakadźiyozásźről szóló törvény szeľint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagál|amában, az Európai Gazđasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagá||amźtban vagy o|yan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Maryarországnak a kettős adóztatź,s

elkerüléséľől szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a tźtrsasági adóľól és az osrtalékadóľól szóló törvény szerint meghatźlrozott
ellenőrzött kĺilfr ldi táľsaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezętbęn közvetlenül vagy kozvetetten több mint 25o/o-os tulajdorural,
befolyással vagy szavazati jogga| bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdźikodő szeryęzet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltétęlęk feĺnállnak;

c) az a civi| szewezet és avízitźrsulat' amely megfelel a kovetkező feltételeknek:

ca) v ezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitźtsulat,- valamint ezek vezetó tisztségvise|ői nem źLt|źLthatő

szervezetben nem rendelk eznek 25oÁ-ot meghaladó részesedéssel,

cc) széÝ'he|ye az Európai Unió tagá|Iamában, az Európai Gazdasági Térségľől szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagá||amában Vagy olyan államban van, amellyel Magyaroľszágnak a kettős adőnatźs
elkerüléséről szóló egy ezmény e v an1,

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

a/ jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének
megvá|asztására és visszahívására, vagy

b) a jogi személy más tagjaivaI vagy részvényeseivel kötött megállapodás aIapján egyedül
rendelkezik a szavazatok több mint őtven százalékával;

3. $ (2) Az (I) bekezdés 1' pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a

szerződő félnek cégszeľűen a|áirt mődon nyilatkoznia kell. A valótlan l.artaImu nyi|atkozat a|apján
kötött szerződés semmis.

.33?.r)'r -.4*t.7'--
ĺ/





tĺk;tua|lzől lá s ĺ adatlap

Józsefvaľosi Gazdĺílkodási Központ Zrt. _ Elidegenítési kođa

ingatlan megnevezese: I telek

Telepůlés:
Utę. hánsziĺm, emelet, aj tó:
HRSZ:

Buđapest, VIII. k€riĺlet
Vajdahunyad u.9.
35600

Az eľeđeti éľtékbecslés adataĺ;
Készítette:
Éĺékbecslő:

Appľeal Kolláľ Ingatlanszakéľtő.Kft
KollarZoltán

Faj lagos forgalmi éľték:
Az ineptlan forgatmi é'rtéke:
Dátuma:
Jóváhasyas (felĺilvizss) dátuma:

156.000,- Ft/mz
87.000.000,- Ft
2015.11.01.

Józsefváľosi

rtékelésĺ foľma: i érték

AktualÍzálás 6

*Aktua|izńlás:

r->16. rĺl. u*.. o Áą ,/o

Iáľ. az
értékbecslesben
Ĺĺlt^ az aktualizá

Az akĺaŁizálás az erędęti
mríszaki állapot alapjn

,/
{'z t:1

5ť,. r

*Alrtualizńlt éľtékek:

Fajlagos forgďmi ,#ék:

Az ingatlan foľgalmi éľtéke:

FtJmz

Ft
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Az łngatlan címe: 1082 Budapest, Vl||. Vajdahunyao utca o.
Az ĺngatlan rnegneýezése: kivett beépĺtetien teru|et

I

A MEGBĺzÁs TÁRGYA

AZ |NGATLAN cíľrĺe

Fł.ll,,łcos plłcl ÉnľÉK: ALAPTERÜleľne (558 u2): 15ó eFľ/ĺ'ĺ2
BncsÜlľ Ple.cl., FoRcł,lnĺI enľÉx: 87.000.000.-Fr+Áľ.A.

B nnu nÁzÁss,ą.l. nĺooosÍľoTT PIÁCI.' FoRGALnĺr Énľeľ: 87.000.000,- Fľ+ÁFA.
Az ÉnľÉxľlÉs ronnuI'lľĺ.ľ.ra : 201 5-1 1.10

{.J

{-'

lrányĺtószám, te|epülés' 1a8f Budapest .-
.Hp.lyrajzi szám: ;... 35600 kivett beépítet|en terü|et
Alapteruĺet: tuĺajdoni lapon: 558 m2

anhoz tartozó' tulajdonhál ngat|anh az tartozó' tuľaidon hánvad: 1 ĺ 1

TULAJDONVI$ZONYOK
Tulajdonos neve:
Tu|ajdonĺ hányad:

Józsefvá rosi Önkormányzat

Az |NGATLAN FŐBB JELLEMZŐI

MEGÁLLAPĺToTT ÉnĺÉx

Keru|eten be|ü|i e|helyezkedés:
tvezeti besoro|ás: L1 -Vt||-2

jel|ernző: sík, gépkocsĺk

Corvłn negyed

rkolinak használt foldtertJ|et

Brcsiĺl.ľ Ple.cl-, FoRcĺl.ľvĺt ÉnľÉx : 87'000.000,- tr.ľ+ÁF.ł.

.:U,IrlŁl.]Ái. Iĺĺll.t .i it
.fi í1ľffi,íJŤ.^qłx;:\ti,,

' t,;ĺ$'*ł.: o t-o9'7;ł26t.ń
* .,{đĺhzĺím: 1:l;'{r,ť'.íłJ.2-42
,'.]tĺř'1"'''ilt#'ä.łIäľ'.ĺiľľ-.l'lľ'*

Epĺtőmérnök. Mérnok-közgazda. Ingatlanszakérĺő
EUI..IM Felsőťokri ingatlan értékbecslĺĺ
Master of Science in Real Estate, Müszaki ellęnoľ,,Ě'o, ,,M''
Appreal Ko|lár Ingatĺanszakértő Kft,

|. Apprea| Kol|ár Ingat|anszakéľtó Kft. Te|. i Fax : 34l 27 73' 4l3 70 20 E.mail: |ĺ:llłrľził:|"lrl|inc llrt j

ta I1U €,Ż;r

KoIIáľ Zoltźn
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Az Appľeal Kollár .Ingatlanszakértő Kft. megbízást kapott a 1082 Budapěst. VIĺI. kerület.
Vajdahunyad utca 9. szám alatt található 35600 helyrajzi sámri tulajdoni lapóll kivett beépítetlen
teľĺilet tnegnevezésű teľmészetben beépítetlen ťoldterület li l tulajdoni háni'adťl ingatlan becsiilt
piaci.. foľgalmi értékének meghatáľozĺsára.

Az ingatlanéľtékelés cé|ja az ingatlan piací éľtékének megállapítása.

|.2.ĺ A SZAKER I VIZSGALÁT

Elemzéseink. véleľnényeink és következtetéseink kidolgozása és szakvélernényĹink
elkészítése a TEGoVA (The Euľopean Group of Valuers. Associations). irányelvěi és
ajanlásď szeľint. va|amint a MAISZ (Magyaľ Ingatlanszövetség) áItal ĺjsszeállított értékelési
sztendeľdekket és irányel vekkel összhangban történt.

A sztendęrdek és jogszabáIyok vonatkozásźhan az értékelés EVS 2003 és EVS fa|2 irźnyevei
és 26/2005 {VIII.ll) ľendelenet modosított 2511997 ffIII.1'} PM ľendelet előírásai däpjan,
azokťlgyelembe vételéve| és azéľtékelési módszeľek, elvek betartasávď készĹilt.

A piaci értékaz IvsC/TEGoYA?0|2 definíció szeľint:

.A plłc.l ÉnĺÉľi

Az éľtékbecslés ľövidített foľmában készült' ame}y az értékbecslés midszertani kellékeit
sztikített formában lafta|mazza. A szakérto az ingatlant a rnegtekintett mŕĺszaki ĺĺllapotban a
tula.idoni lapon megnęvezett helyiségként értékelte. Az éĺékbecslés kor.látozott dokumentáció
mellett készült. amel1' esetben azt fe|tételezztik. hogy meglévő dokumentumok elegendĺĺek az
értékelés céljának elérésére'

A szakvélęmény készítője igazolja. hogy a ténybeli megállapítások' melyeket e szakvé|enlén-v
tarta|maz, igaĺak és helytállóak. Javadalmazásunk nem fi'igg az émékelt r,'agyontárg-v.. éĺékétöl.
semmi|yen intézkedéstől vagy eseménytól' mely e szakvéleményben foglalt elemzések.
vélemények és következtetések megielenítése vagy ťelhasználása eredményeként jöhet létľe. A
szak vé| em érryben fo gl altak at korlátozó feltételek határo lj ak.

Az éľtékelés piaci ťorgaimi éľték megállapítása céljából készüIt' A szakvélernény a Ptk.86.{i (t-
4) bekezdésc a}apján ttiľvénnyel r'édett szellemi alkotás. A szakvéleményt más célra Í.elhasználrń
nem lehel. A dĺlkumentum részei vagy egésze nem hozhaĺi nyilvánĺlsságra a készító elozetes
ĺĺasbeli ióvahagyása nélktil. Az értékelés érvényessége 90 nap, a szakvéleményben rögzített
felĺételek figyelem bevétel ével.

J

|App'=ulKollarlngáiĺanszakéľtőKft'TeI.iFax:34|27?3.4|3?o,0E-'mair.ffi
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Az EVS 2003 útmutatĘa az értékelésére vonatkozłjan az aĺábbi tútmutatdst adja:

GN 4.02
Áz értékelőnek tekintetbe kell yennie az intenzĺven irányított befeketések és 'ĺbilesztě,ĺiĺerúiletek ',ěľzékenységét,,, valamint a kÖzös váĺIalkozdsot e, ,gyet partnerĺ sierzőĺlések
megl,ćtét (Ia,;d: II^.útmutató1, Ígł anľnk e'llen9re, hagr téĺezĺk ii,ľšzeha,yonlíĺhuĺt5,tág a
beÍizkteĺési célokbĺjl ĺörtént éľtékeĺé,,ĺek megkazelĺlĺÍ.re kaan ft, szabl,ány) jcĺĺemzően nemą! łisszes portfbliĺ| (és néhą ep sem) rekintheĺĺÍ belbktctésneh és azok dz
e.lćíJ'eiiélelezések, amelyeket az éľtékłIő hasznĺilĺ lényegeł,in beýillyúsolni 1bgiúk az
érĺélcłt.,'

,'SpeciálÍs műszaki ěs dÖntiísí ismeretek

GNl.03
Áz ĺ!ľlékelőnek speciťłIĺs é.; széĺe',; koriĺ műsz(łki és dontéshozói képességekre van ,sztiksége
a|hĺlz, hog,, el tudja vlźgezni 

'/bjle,.ĺzté.s'i teriiletek értě|cełlźsćt, és az ilyei. éľtékelé,sekeĺ csąk
alrkor leheĺ végrehajtani, ha az éľtéĺĺeĺő rendelkezik a sztiłuéges.kompetenciáą,at. Nem
helyénvaltí, az ügďel véleményére támaszkodni, amikor pÍaci értékelé,seket viłĺz véghez'
még akkor sem ha, az értékelés alapelve a hasznáIatĺ értéic megállapíĺasa.,,

,, K iiĺii n I eges feltételezése k',:

GN 4.04
A küIiÍnleges feltételezések alkalmazhaĺĺiságdt Hvéĺeles kaľilmények indokoliák, péItlúul
áľajónlat elinĺlÍĺúsa vap megvédése, amely eg/ javĺlsoll vtjsórlishoz vdg
osszeolvadúshoz kapcsolódik, Ha az értéIcelő .feĺaduta, hog; t,ĺ)sárlĺjskĺy vłllenénłIĺ
/ilrmĺiljon a port,|blió vtlgĺ epleďi ingatlan potenciális łľtłlci/ĺt, ez olyan /bltéte\ezé,ľek
alkłłlmuzasć,ĺ indokolhatju, amely mús ktjľtłlmćnyek koziJtt nem lenne.heýes. Ígł olyan
.|blĺĺźtelezeseket lehe! tenni, amelyek ąz ĺłdott piaci ktirülmĺinyek kazau nem vúiűąĺók uz
értéIeI(ítőI, bizalmĺ karcĺességének gtakorlúsa sorĺjn, kivéve a kt;liinlege.ľ érclekelĺségĺł
vĺi.,;drlĺj kiłIijn'felWľése esetében (Iĺźsd, s 4'15) '.

.,0N 1.05
Á kĺildnleges '/eltevések nem azt jelenľik, hogł a piaci va!ósógoĺ gondaĺlanul .fipelmen
kívĺłĺ hagłitl, és a kĺilanlege.s kortłlmények ktjzoĺ is lźrvényesnek łós 'fontosnak ieii lennĺe'
Adĺjdhatnąk olyan kc;ľulmények amelyekben az értékelőnek inłĺahh vissza kell vonuĺniu,
inląźbb, minthogł megkoclułztas,sa az tigiěl 'félrevezeté,séĺ. Áz ćľtékelésnek ezekhen tlz
e,,łetekhen i,s kćjĺalező rĺj.,;ze ą piaci érték alapjćłn megúĺlapĺnlt ćľĺékkaveĺkezĺetés, Nem
lćleznek ol7,an ktiľł;lmények melyek kozott nĺegengedľleÍő łenne a ktilönleges ĺjrték
łnćrlegbe l,ąIó beépíĺése, habdr helyet kaphat a kinyvelé,s jeg,zeteihen, olyan eseĺekhen,
aho| łényeges kĺłIonbség van a kijłć;nleges érték ĺź.s a piaci érték kozau'

t,

C- !:;ĺą .4/ż.
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Á htĺanleges .fblt,ételezésekľe legglakrahban ą.fÖľ.dĺeraleĺek.|ě.ileszté,tekor ker.iilheÍ sÜr.
Példtiul ĺervezési engedćIyek meg'tzerezhetősěgěre csak adĺIig i mértékig leheĺ atapozni,
umíg az áĺĺąlábün porm,jlis piaci köriilmények kĺizaĺt '/ettitełezheta, ) pie'łc łis'-Ígl uz
ć ľ t ć fu l ő t e rv e zé s i e n ge ĺlé ĺye k.fě It ć ĺ e lezé,ĺe e.,i e t é n h e kcil kulĺźIi u :

(i) uz engcdély iránĺi klrclem elutusítĺjsilnak kockazatĺjĺ' annąk nódjćłt és mérlékĺjt:
fti) a sztł|cséges engedélyek megszerzéséhez szlilłséges idő miatti ,/bjleszĺési

késlekedést.
Ahhąn ąz eseĺben, ha mĺźr létezik érvénye.,; teľvezé.,ĺi engeĺléIy. é,sszcríi azl .fbĺtćte1eznÍ.
hogł a kilútĺźsban lévő l,ú.s(łrĺó ezĺ a hizonyos ĺervet .fogia hąszncźĺni, és az értékelésl
ennek meg|.eĺelđen leheĺ vćgyehajtani, így lényegesen kisebb a koekĺjzat. Hĺł nem
ałkaĺmazott ilyen engeĺlménye|ał az értékelĺj, *e,ĺ ,u* vette tekintethe a keĺlvező

|ł1,ĺii!ryłnľe|1't,. alko.r yz^ értélelĘĺ úg kell tekinteni, mint amelynek eredménye u
küIonleges,fb ltéĺelezések ftggvényé ben vťłItozík,,,

,,GN 1.()7.

Kulĺĺntis gondo.ĺsaggcłl kell megfogaĺmąznĺ ć,ľ leszogezni azokat ą kĺlrdésekBt. ameĺyek
péIdtitłl clrra Qz időtąrtamra voncĺtkaznak, míg az ądott helyszín azonnal bekłĺltĺ;zhető
cillapotba kertil' vagy qmíg egy adou - a'|,ei\esztési ellaépzelés młl6,^alĺ5.ľĺĺá.ľühoz sziikséga,u
-. parcella megvaĺáľolhatĺj. Hĺl ezek a.|bltételezése k elhuknak a piac tesztién, cłkkoľ nem
'felelnek me+ a mćr\egek céliúhol tttrĺćnő ćrĺékelé,sekhez ćs ennek meg/bteiően ktłIłnleges
.|'e I ĺ é ĺ e I czě s e k kł; z ć ke Il',ĺ or o I n i őke ĺ,,,

', A lkalmązott módszere k:
,,Spec,ićĺlis ćrték
GN 1.09
Fĺgplelmeĺ kelĺ ,/bľdítani mirulen olyan helyzetre, amelyhen .ĺblĺétetezheĺő, hog,, egs,
speciulis érĺlekeltséggel bíró vósárló a pĺaci éľtěknél lényegesen tobbeĺ kínúI, Kivéĺele',ł
esetben ąz értékBlést ezl figelembe véve is el lehet készÍĺeni, de eglideiiÍIeg mindig et fult
hźszíteni a ĺdľgli tulajdon piaci értékét nzegáIlapító heszámalót.',

)
Koĺláľ lngat|anszakéľtö Kfi. Te Í. / Fax :34I f7 73,4|3 70 20 E.mail: !sĺl!!ruzĺ,,l:t'tłj.!l'q.hrl
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e|t il}gaťlan: l08: BłIdapes{. VIl|. kĚľ.. Vajdáńttn,vad

2.1. Äz éľtékelés a következő információk a|apján és koľlátozó fe|téte|ekkel készii|t:

l. Az éľtékbecs|és ľövídített foľmában késziilt' amely az éľtékbecslés módszeĺtani kellékeit
sztĺkített formában tarta|nazza. A szakétto az ingit|anta megtekintett miiszaki állapotbana tulajdoni lapon megnevezett iasználaľu he1yíségként ěnékelte' ĺ" eneuuecslés
koľlátozott dokumentácii mellett késziilt, amely esetĚen azt feltétele zzíiĘ,,hogy meglévő
dokumentumok elegendőek az értékelés céIjánai elérésére.

f' Az énékelés EVS 2003. EvS 20l2 (Európai Értékelésí Sztenderdek) vagyonértékelési
útmutatójálrak módszertani elvei és gyakoľlati sżempontjai alapján ł.eszult. A szakéľtö
á|talábarr azingat}an nyilvantaľtás szeľinti teľületét fogadjá el vaiósnak. a"ien,,yiuen ettő|eItéľéstöľténik'aztaszakvéleménybenrészleteseninaotälnisztlkseges.

3. Az értékelés szemľevéte|ezés alapjrĺn történt. A szakértő diagnosztikai. statikďvízsgá|atot nem végez, ezéľt nem észlelhető vagy Ętett hibakért ĺeleřosseget nem válial.;\ tulajdonos rendelkezésľę bocsátotta az, értékbecśléshez sztikséges dok"umentáciĺ5t ésinťormácíókat' aá' ťe|téte|ęzzuk' hogy a rendelkezésľe bocsátotĺ adatok helyesek éspontosak.

4, A tu|ajdonos tájékoztaĺa a szaké*ot a jelenlegĺ jogáIlasľól és a tulajdoni viszonyľól. Az
énékelt vagyontärgyľa vonatkozó tulajdonviszonyok tekintetében u tuł"iJoni lap adataira
és a tula.idonostól kapott infoľmációkra tĺĺľnaszkođtunk' Feltételezttlk' h;gy a tulajdonosi
igény éľvényes' a tulajdonviszonyok ľendezettek' illetve nincsenęk älyun tula;aoni
rendezet|enségek' ame|yek az ingaĺIaĺ haszná|atét, illetve a vele l'aló reńdelkezési jog
akadályozhatnák.

5. A szakéľtő nem vállal felelősséget az ingatlannal kapcsolatos jogi teľmészetťi
problémákért. A szakértö nem végzett az ingatlanok jogi he|yzěté"ľe vonatkozó
vizsgálatokat. A szakéní3 az ingatlant peľ' te|rei. igénymenies ingatlan-nyíIvrántanás
szempontjából rendezett állapotľa vonatkozóan értékeli.

2.3 FplHaszľÁlľ DoKUMENTUMoK:

Az éľtékelés folyamĺĺn megvizsgáltuk az ingatlannal kapcsolaĺos - a Megb íző á|ta|
rcndelkezésĹinkl'e bocsátott . követkęző dokumentumokat:

o Tula.jdoni lap (nem hiteles) másolat'
o A telek helyszínrajza, építési tĺvezet,

-.-=\t'
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3.t.ĺ Az INGATLAN ELHELYEZK

KeriileÍi lokáció Corvin negyed
ovezeti besoŕolás: Lł'-Yrll-l'
Ktirnyező épĹiletek Tcjbbszintes épületek
Infľastruktuľáli s el látottság,
kĺĺzmiĺvek

azutcában megťelelo

MegkcizelÍthętősés Kö'zriton' uzfa|ttĺt
Paľkolási lehetőség Telek elĺJtti közterĹileten. telken
Kcizlekedési lehetőség 4-as. 6-os villamosok. merts
Uĺca jellemzoi Reľ.dezPtt

(

\t
\.lr \

,\'\

Ingatlan kiiľnyezete

A telek jellemzői

A tulajdon je|lemzői' telek. szabáiyozási jellemzők

A tulajdon Budapest VIII. kerĺiletében. a Corvin negyedben taláIható. A telek a mélyen benyúló,
keskeny alakú ftjldteľület. Nem messze taltłhatő a Corvin P|áza'
A beépítésijellemzók az a|ábbiakban foglalhatók ĺjssze:. Epítési tivezet: Ll-VIII-Z,

- Telek Alapt.eľĹilete: 588 m2'
- Szintĺeriĺleti mutató: 3'5
. Beépítési Yo: térszínfelett : 60Yo,tétszínalatt: 85%'
. Zöldfeliiłeti mutató: 0/|5oÄ"
- Építnrény nragasság; mininrum:18m. maximum: 23m.

iisszehasonl ító elemzésnél' H=>

t,Ą 1

Tulaidonhanyad |ĺ|
Telek iellemzői Szabályos téglalap (keskeny)
Kĺiz.mtir,ek Elektromos' víz, csatorna' gáz

Terĺilet Tulajdoni lapon:588 mr kivffi
Szabályozĺ{s. cĺvęzeti besorolás L1.VIII.2
l,egnasyobb beépítettsés 60%
Szintteľĺlleti mutató (határérték * 

) 3.5
Lęgkisebb zöIdfelület 0/15a/o
Epítmény magasság leekisebb I8m
Epítmény masasság lesnaeyobb 23m

A ľoldterĹiletet 588 m2 teniletteĺ vęssziik szłĺmítasba a piaoi ęnék száľnításáná] és az

kértĺĺ Kft. Tel. / Fax :34t 27 73.4|3 70 20 E.mai l : !1tł l|iľĺĺ.l:l :tll.! in.c''..|ltr
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4' 1 Piac i tisszehasonlító alapú éľtékrĘsghatarozas:

Piací iisszehasonlítĺĺs: Buđapest, VI]I. keľületeben az ingat|an kömyezetében elhelye zkedő
hasonli adottságú telek ingatlanok piaci adatait hasonlítjuk össze. Az e|emzést az alábbi tćb|ázat
adja'.

Értéknövelö tényezők:
- A Corvin negyed viszonylag közel: * 5 ł/o,

Énékcsokkentő ténvezőŁ
. Kis métemrl' keskeny. mélyen benyriló, telek: . t0 %.
- Nehéz beépÍthetĺĺség -15%

Eľtéknövelő és éľtékcsökkentő hatások ĺisszeezése :

A Budapest. VIII' keľiilet hasonló jellemzővel' fekvéssel és hasonló beépítési jellemzőkkel
bíró építési telkek piaci cĺsszehasonlító adatainak elemzesébőI az ćľtéknövelő és
éľtékcsĺikkentĺi tényezők iĺsszegzése - 20 o/o-os korľekciót ad eredményĺil' A becsrilt érték
számitésa az a|ábbiak szerint alakul:

A piaci adathalmaz összehasonlító adatok elemzése a}apján

A l082 Budapest. VIII. kerĺilet' Vajdahunyad utca g. szárn alatti 35600 helyajzi szamú

tulajdoni lapon kĺvett beépítetlen terĹilet ľnegnevezésii ingatlan éľtéke kerekítve:

í]

TeleoÜlés Fekvés/utca Funkció
Terü|et

ím2) Ár (Ft)
Faj|agos ár

íFUĺn.)
Budapest. 8.ker. BÍró Laios telek 1147 195 000 000 176 152
Budaoest. 8.ker. Csarnok neqved telek 577 130 000 000 2'25 303
Budapest. Lker, Mátvás tér telek 306 60 000 000 '196 078
Budaoest. 8.ker. TolnaiLaios telek 864 120 000 000 138 889
Budapest. 8.ker. AurTra telek 277 65 000 000 234657
Budapest, 8.ker. Fecske telek 300 65 000 000 216 6ô7
Budapest, 8.ker. Jlzsef utca telek 864 120 000 000 1 38 889
Budaoest, 8.ker. Baross utca telek 869 'tr50 000 000 172 612
Budaoest. 8.ker. Bérkocsĺs telek 1184 194 800 000 144 527
Budaoest. 8.ker- Balassa telek 716 í66 000 000 231 844
Atlaq; foa 728
Koniqá|t failaqos ár: 160 582
Javasolt fai|aoos ár FtJm"'' 160 000
Budapest, 7.ker, Vaidahunyad 558 89 280 000

8 9. 0 00. 000,. F t, azaz kétszáehuszonharommi l l i ó Ft.

Kollár lngat|anszakéľtő Kft. Te|. l Fax :34| 27 
.13, 4|3 70 20 E.mai|: .ĘLtl|'a.ľ..:ĺ'ĺĺ:ĺlll.|.iľľ.llll
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| 4'2 Paľonkénti összehasonlító elemzés ł

Az adatbtlzisból kiemelve
hasonlítunk ĺlssze. az a|ak.

a leginkább hasonló ingatlänokat
a fekvés. és egyéb jellęmzők a|apján

az a|tbbi tźĺb|ázatban paronként
korľígáIunk.

ÉnrÉxeĺ'És . pllcl összeHlsoľrĺrÁs

összehasontÍtás
szemponllal Et.tékelendő össze.

hasontltó- 1

lissze-
hasonlító.2

óssze'
hasonlltó.3

cÍm, fe(vés,
utca

Buďapas| VIl'
keľtlłet,

Vajdahunyad

Buclapest, Vlll.
Tolnai Lajos

utca
Buďape8Ĺ vllÍ,
Baross utca

Budapest, Vlil,
Csarnok negyed

GA?.ĐAsÄGlTÉNYEZäR

Ár(Ft) 120 000 000 150 000 aao 194 800 000

Rarr}gált áĺ 108 000 000 135 000 000 175 320 000

Terüĺet (m2) 558 884 869 1 184

Korrekcl ô s beép Í th ető ség 1 1,,Ío 1,00 1,00

FaJ,agos ár (Ft/m,) 125 000 155 351 148 074

Korrekcĺés, atak I 1,05 1,00 1,00

RorrekcÍó, fekvés 1,00 1,00 1,00 't,00

Korrigált áÍ 131 250 155 351 148 074

ÖsszaäasoníiÍó adatok 1t44 375 155 351 148 074

Haszrros terť1ĺet m2 558

F l GYELEM B EVETT átI agár (Fu,rŕ ) 149 267 mÍnimum 144 375

INGATLANÉRTÉK rt/m,) 83 290 856 maximum 155 351

I N G ATLA N ÉRTÉK ke rekÍ tv e ( FtĺmŻ) 83 000 00a szämtani áuag 149 2ô7

A piaci paľonkénti összehasonlító elemzes alapján

A l082 Budapest. VIII. kerület. Vajdahunyad utca 9, számalatti 35600 helyĺajzi számťl

tulajdoni lapon kivett beépĺtetlen terrilet nlegnevezésiĺ ingatlan értéke keľekítve:

83.000.000 azaz olcvłnháľommĺllĺó foľint.

ź

I Kotlár |ngat|anszakértő Kft. Tel' i Fax : 34| 21 7 j. 4l3 7a 20 E-mai|: ko|lĺlrz:ĺĺ.t-ĺlĺl



I A maradványérték számítását az a|ábbi tźb|ćvatban a várhatő bevételek

költség-nemenkénti részletezettséggel szarnítj uk.

Maľadvanyéľték sámítĺása:

és vĺíľható költségek

A fenti kiinduló adatokat és kalkulációkat fe|hasznáIvą a. maľadványérték számítása az a|źbbj
táb|źaat szeľi nti alak ul :

ii

1:

Pqoject Vaidahunvad 9

lrt/

Város ( citv } Budapest VIIĺ
Hrsz (|oĺ No.) 35600
ľeĺ|csztő ( rJercloner )

l]*ruházłis ( pľqiect 1 Í'.akóhilz.

Tanácsadó ( consultant ) Appľeal Kollár lnAatlanszakéľtő Kft'
Dátum ( date ) 20l5.ĺ l.l0
Teleknagyság ( ploĺ size ) s58.00 m:

szABÁLYozÁ's ( REoULÁToRY
REOUIREMENTS )

t} r.lp ítćsĺ jľl lcInziĺt. 0.ó0
lłcćpíthetfĺsćg sziltĺ ĺi:lctt { sitľ corlcrage irbove
uround ) 334.8 m
ĺ}ećpłtheĺ(lség szin( itIatt { sile covcrage be|orv gľounĺl
) 8So/,t + /{.J tn

Szintek -szálnn { ntlmbeľ of Í]oors ) 5.00 l ó74.0 ln-
Éptiletvolumcn szint lb|etĺ ( ma'rimtľm buitding
voĺume abovc gľound ) I 674,t) tn-

lip(iletvo|umcn szint alatĺ ( mrrxĺmum building
vĺr|tlme hg|olľ Alound ) 379 rn-

Mĺrĺimá|i.s bcépĺĺhetôséĺ ( tola| bui|dhrs volume ) l ó74.0

TERvEZETT lÉtosÍľľr'lÉNY (Płraĺneters of
the DESTGNED BUTLDING)

Bľuttó / Gross Nettó / Neŕ

tsszcs Lakas + fsz. ĺizlcti teĺĺIlet l 507 ľ J56 nt-

Ür'lct I. ktl|ön 0 rn-
l.ÁKAs ĺ ĺi'rlet néĺkťtll l 35ó

Bérbe adható üz|etek Itt / m:
Üzlet l 271
Üzlct e|adás tirilapos 350 000.00

lJz.leĺ összc:rcn 94 915 800-00

LAKAS 1 356
ĺ.]|adási Íbilagos Ftńn2 350 000.00

ELADAS bevéĺcl ( Ft) 474 579 0iü.00

ť)ssze's bevéĺeĺ 5ó9 494 800.00

t0
Appľeal Ko|lár Ingatlanszakénő Kft' Tel. l Fax ; 34 | 27 ?3. 4n 7a 20 E-mai|: b1:l!ĺlrłĺłJ:'ľłl!ilľ.hu
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ELÁDÁSI BEVÉTEL + Tőkeérték: s69 494 800.00 FI

n

FE.'LEszTÉ's| KoLTSÉGEK (
DEVELOPMENT COSTS }

TeriileŕelókészÍtés ( |nĺ'd orenaration }

Bontás (delnoIitioni 4 000 000 Fl 0,0 FĹęer'sép
TeľíiIetelőkészltési ki'|tség összesen (total land
preparatÍon costs} 2 000 000 Fr

Kłizm ůfej tesztési hozzáj áruláso k (pu blic uti I ity
develooment fees)
'Víz {ltatcľ) 2 000 d00 F'l ř-ĺ

Ĺ'słtonla (sewarą,c) 2 000 000 Fr Fl
Elclĺtľcmoshíĺ|lzat { elcctľicitY ) 2 000 000 Fr Fr
Gáz (eas} 4 000 000 Fr ľjt

Uthń|óat nl.ílrtéri Darkolók 0Ft

Kiizműfej lesztési Hozájár. Össees"n (totaI of
pubkic utili* develooment fees| r 0 000 000 Fr

Epítkezés nettó árakon (building construction on
net base)

Lakások. ilzletek 230 000 Fr Ft/mr l 50ó.ó
,I.nľolók (storaEe t'nits) 0Fr ľt/m- 37.9

l roĺlĺtk. ilzletck 1 ĺrtlicr:s. shons) ľ't / lrt: 0.0
I roilák 0Fr ĺł / nr: {i.0

ljölc|szinĺi paľkolti (piľhine arca on gľound floor) ĺ 00 000 Ft Ftĺľíl2 380.0
Ki'ZIckĘdc) (stiti rcasc) 0Ft Í''t / nl! 0.0
Epĺtkezési kĺg összesen (total of bui|dins cost} 384 518 000 Fr

Szĺkértői dĺiak (orofessional fees}

l.]nít'ćsz (aľchilecĺ) l.!rb 3 ĺt.t.ś t80.0 l-r

Stiüikus ( stn|cl$naI cnÍri lrccľ l ().5o..ir I 922 590.0 l'l
Sĺaklllcnltĺkĺ]}i (otItcr snccĺítlisl) $.54../o I 922 590.0 t.r

Szakértői kö|tség ö$szesen (total of professionn|
fees) 7 ó90 360 Ft

Menedzsment kłi|tsések (manapement cosŕs|

Kivíĺelezśs fblĺieye|ete (site supeľvisĺon ) 0-54/, l 982 5ĺJ('.0 ľt
Múkődési nlanasenletl t. irodák (o|Tice overheads) 0-5% t 982 590.0 Í{
linékesítćs (nc'ent's f.ce) t^0% 3 522 083.(:, t.f

Marhctĺnp ĺ lnaľkctine cosÍs) t.0% 3 922 ()83.ó l-'r

Menedzsmentkö|tség összesen (total of
mgnasement cos{s} I I 809 347.2 FI

Taľtalékképzés (continsencĺ€s) 404 208 360_0 Ft-b(rl

l 
j|ĺirc ncnl ĺátható kölĺsćgek (contingcnics) 5^Đ"/o 202r04t8.0 It

Tsrtalékkéozés összesen ( total of contingencies} 20 2r0 418.00 Ft

Feilesztés kö|tsége (cost of deve|opmenŕ) 436 2f8 125.24 Ft

épĺllct bruttó aĺapteriiIctre vttĺtvc (development cosl
oeľ Pross flooľ arca) 231293.15 Íjt 233.Gł]

ll
Appreal Kol}ár lngatľans4akéľtő Kft' Te|. i Fax :34| f.l 73.4|3 70 20 E.mai|: Lĺlllłrł;ĺ-:ľĺtllliną-łltl
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Finen.szĺrozási m utetók (íinancins indexes)
t'}etéti hamĺtláb (deposit ratc ot.interest) 2,001e
l.lpitkezćsi kŐ|csÔn kalnrrĺ |łib ( cĺlnstľuctiĺln loan ľatť
trf interest) 5.$n/o

Áltĺtlános oélú. támogaĺás merrtcs kölcsiin kunat!áb
(rdtc o'.inrerąst ofgenera| loan rvíthout subsidv) 6.0%

€ąiéíöke {o!vn cgpitł|) 50.AVo fl9 tr{ 062.6 Ft
VevöÍinłnszĺrozás ( ĺinancing customeŕs} O.Bo/o
Kłĺ|csön (loan}

5,Oo/o 2l 8t I 406J Fĺ
[:g5.szeĺi és gaľanciaköltség (cost oľ Au aräÍltec) l.AYo 2t8 il.{.t Ft
Kiílnatkölt.séP ( otst oľ intercst)

'' ľi}.0% t09 057.0 Fĺ/ćv

BcvéteIek és k|adások kłi|6nbsége (difference of
incomes and éxpenses) r32708210,6 Ft

Nl'ere.sćg {nroĺjt) r0.0% 43 (rf2 812.5 l-'r

Maradék ins*t|ĺnérték (ľesiduaI veIue): 89 085 398.0 Ft

A maľadványérték számítása alapján aZ *ték az a|ábbiakszeńnt alakul:

A l082 Budapest. VIII. keriilet. Vajdahunyad utca g. számalattĺ 35600 helyľajzi számú

tulajdoni |apon kivett beépítetlen teľület megnevezésiĺ ingatlan éľtéke kerekítve:

{;



5. OSSZEFOGLALAS

1. 
.. 

j

A becstilt éľték kialakítĺísánál piaci ĺisszehasonlító elemzést végeztünk kétféIe
összehasonlítassal. és maradványéľték számítási módszeľ szerint kozelítettúk az éľtéket. A
piaci adatok osszehasonlító elemzése és a rnaľadványéfték szárnítása atapján közelített értékek
számtani élt.|agát tekintjiik i"elevánsnak és ménékadónak' a módszeľek áital számÍtoń énékek
ät|agát vessztik a becsrilt értýk alapjául'
A.Ieg1rcn1osabb éľtékpt a rnaradványérték szfunításaad abban az esétben. aľnikor megvannak
a beépítés teľvei, a połtos eladható terĺileti adatok' amelyeket.jelen esetben a legieliemzőbb
építési paraméteľekb'ől megbecsĺiltünk.

BęcsĹilt piaci é.rték:

A t082 Budapest, VIII. keľĺilet, Vajdahunyad utca 9. szám alatti 35600 helyľajzi számú

tulajdoni lapon kivett beépítetlen terĹĺlet megnevezésíí l/1 tulajdoni hányadot képezh ingatlan

értéke per. igény és tehermentes" valarnĺnt ľendezett jogi és ingatlan-nyilvántaľtási ál|apotra

vo natkoztatva. kerekítve :

87.000.000,. Ft +ÄFA ) 
^7Ä7, 

nyolcvanhétmittió. forint * A.

Megiegyzés: A tervek pontosítják az értékesíthetö terĺileteket és egyben az eĘlhezkapcsolóđo
éľtékeket.

Budapest. 20l5.l l ' l0. .. 

'iľłi,ŕm3ľĺ,ffip'ł."

Epítőméľnö k' Méľnök-közgazda
okleveles Ingatlanszakértö. Master of Science in Real Estate

EUFIM Felsőfokri ingatlan értékbecs|ő.
Appľeal Kollár Ingat}aĺrszakértő Kft.

MELLEKLETEK :

o Tulajdoni lap (nem hiteles) masolat,
o Fotik

frnL! Iv..t I

r/'hlL.ł v 5\

Ko|lár Ingatlanszakértl Kft. Tel' / Fax :341 27 ?3,4l3 70 20 E.mail: !rqllĺlrr'ĺi!:-tlu!itp:.l.tľ
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| . EľtékęJt iłrgatlani 1082 Budapest' VIlĺ. keľ', VajdahYłyađ utca P,' Ęľsz. 35600 kivett beépjtetlel tejiilet l
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1082 Budapest' Vajđaľrunyad 9., brsz 35600
kivett beépítetlen teľület a szabályozási téľképen

Vajdahunyad 9. telekA telek a Vajdaľrunyad utcában

A Vajdabuoyad 9. tlekVajdahunyad 9. telek


