
Pá.trvázati felhívás

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat a Képviselő-testĺilet ....12016. (x. 06.)
sztlmuhatározata a|apján nyilvános ptiyázatot hiľdet a Budapest VIII. kerĺilet, Vajdahunyad u. 9. szám
alatti, 35600 hľsz.-ú, 558 m2 alapterületű telekingatlan értékesítésére.

|. A' pály ázati felhívás ktjzzététe|e

Apá|yázati felfuvást a Kiíľó a Versenyeztętési Szabályzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően ą
Budapest Főváros VIII' kerület Józsefi'árosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáb|áján, a Bonyolító
ügyfélfogadásra szo|gátló helyiségében, a Józsefuáros című helyi lapban' az onkoľmányzat és a
Bonyolító honlapján, tovźbbá az Önkoľmányzat és a Bonyo|í1ő szźlmára elérhetó költségmentes
hirdętési felületeken, egyéb rendelkezésľe álló internetes hiľdetési portálokon teszikózzé.

A Kiíró jogosult .a versenyeztetési eljárást anĺak bármely szakaszában indokolás nélktil visszavonni,
és eľről köteles hiľdetméný kifiiggeszteni. A veľsenyeztetési eljáľás visszavonása esetén -
amennyiben a dokumentáciőt az ajánlattevő ellenéľték fejében kapta meg _ a Kiíró köteles az
ellenértéket visszafi'zetni. A páIytnatí dokumentáció ęllenértékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más
esetben nem ťrzeti vissza.

2. Apáilyőzati kĺíľás adatai

Apáiyízat kiíľója:

A' páiy ázat bonyolítój a :

A'pá,Jyázatjellege:

A'pá|yáztt cé|jaz

A pőlyázati dokumentácĺó ľendelkezésre
bocsĺítĺ{sa:

Az ingatlan minimális véte|őraz

Az ajőn|ati biztosíték összege:

Az ajín|ati bĺztosíték befizetésének módja'
számlaszám:

Az ajánlatĺ bĺztosíték beérkezésének
hatáľideje:

A pá|y ázttok leadásának hatáľidej e :

A páiyízattil kapcsolatban további

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi
onkormányzat (1082 Budapest, Baross u.63-67 ')

Józsefuárosi GazdáLkodási Központ Zrt' (1082
Budapest, Baross u. 63-67 .)

nyilvános, egyfordulós p tiy ázat

tulaj donj o g átruhtzás (elidegenítés)

50.000,- Ft + ÁFA

99'2oo'oo0'- Ft + ÁFA

9.920.000,- Ft, Az ajtnlati biaosíték befizetése
csak magyar forintban teljesíthető, éľtékpapíľral,
garanciaszerződéssel, zźioýárggya| nem
helyettesíthető.

átlta|ás, a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
Zrt. K&H Banknál vęzetett 1 0403 3 87-0002 8 8 5 9-
0000000 6 számu szám|ájára

20i6. decembęľ 19. (hétfő) 24 őra. Az ajánlati
biztosítéknak a megjelö|t határidőig a
b ankszźtm|tlr a me g kell érkeznie.

2016. december f0. (kedd) 10.00 óľa

Józsefuárosi Gazdćikodási Központ ZÍt.
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infoľmáció kérhető:

A pá|y ízattal éľintett ĺn gatlan megtekĺnthető :

't

A' páůyńzatok bontásának időpontja:

A pá.Jy őzltok bontás ának helye :

A páity ízat eľedményét megállapító szervezet:

A pá.Jyázat elbírálásának határideje és a
váľható eľedményhirdetés:

A' páiy ánati elj áľás nyelve :

3. A páiyázattal éľintett ingatlan:

Címe:

Ilelyľajzĺ számt:

Jellege:

Telek alapteľÍilete:

Kiizmű ellátottsága:

Teľheĺ:

Elidegenítési kodáján

Tel.: 06-1-333-678Iĺ|22 vagy I23 mellék, 06-1-
216-6961

2016. október 17. (hétfő) és 2016. novembeľ 30.
(szeľda) kĺjzött előzetes időpont egyeztetés
a|apján' Időpont egyeztetése a. Józsefuárosi
Gazđálkodási Központ ZÍt. onkormányzati
Házkeze|ó Irodáján lehetséges (1084 Budapest,
Tavaszmęző u. 2., Tel': 06-I-210-4928, 06-I-
210-4929)

2016. december20. (kedd) 10l5óra

Józsefuárosi Gazdá|kodási Közpoft Zrt., 1083
Budapest, Losonci v 2. I. em. tárgyaIő. Az
ajánlaitevők a ptiyázatok bontásán jelen
lehetnęk.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefi'áros
Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. februćr 17.

magyar

Budapest VIII. keľĺilet, Vajdahunyad u.9.

3s600

építési telek

558 m2

összkcizműves

P€ľ-, teher- és igénymentes, 5 rnz nagyságú

tertiletŕe az ELMÚ HÁĺozĺrl Kft. javára

vezetékjog került bejegyzésre az ingatlan-

nyilvántartásba

Az ingat|anra vonatkozó ľészletes adatokat a ptiyázati kiírás mellékletét képező ingatlanforgalmi
szakvélemény tartaImazza. Az íngat|aĺ ovezęti besorolása: LI-VII-Z.

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- a nemzetí vagyonĺól szóló 2011. CXCVI törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a Magyar Államot
minden elővásáľlási jog'jogosulÍat mege|őzó ę|ovásár|álsi jog illeti meg' Az e|ővásárlási jog
gyakorlására a Magyar Allam részére fennálló határido az e|ővásźtlási jog gyakoľlására felhívó
értesítés postara adásának napjźltó| számitott 35 nap.

. az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajđonba adásátől szóló 1991.

evi xxxlĺI. tv. 39, $ (2) bekezdése alapján a Budapest Főváľosi onkormányzatnak elővásáľlási
joga van.
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Eladó az ingat|ant a fent meg|elölt elővásárlási jog jogosultjának ilyen iľáný nyi|atkozatának
kézhezvéte\étő|, vagy a teljes vételár beérkezésétő| szětmitott 5 napon beliil adja vevő birtokába, attő|
függően, hogy melyik történik meg később. Amennyiben az e|ovásárlásra jogosultak bármelyike élni
kíván elővásárlási jogával, űgy' az adásvételi szęrződés az e|ovásttr|ásra jogosult és az eladó között jon
|étre. Ez esetben a beťlzetett ajátn|ati biztosítékot eladó a nyi|atkozat kézheméte|étől számított 15

napon belül visszauta|ja apá|yázat nyertese részére. A bęfizetett összeg után eladó kamatot és báľmely
jogcímen igényelt költséget nem ťtzet.

4. Apń|yánat célja, taľtalma

Az elidegenítésre kerülő építési telek a Budapest Főváľos VIII' kerület Józsefuárosi onkormányzat
kizárólagos tulajdonát képez| elidegenítésęrę a nęmzeti vagyonľól szóló 201'7. évi CXCVI. tv., a
Buđapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonátől és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról
sző|ő 66lf0l2. (xII. 13.) onkoľmányzati rendelet, valamint a Képviselő-testülęt I36lf0I6. (VI. 02.)
számu határozata (Versenyeztetési Szabályzat) v onatkozik.

Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő a véte|árat

- egyösszegben, vagy

- banki hitel felhaszná|ásáva| egyenlítse ki

A nyeľtes pźůyáző köteles a pźiytzat e|bírá|ásáľől szóló éľtesítés kézhezs,éte|ét kovető 15 munkanapon
belül adásvételi szeľződéSt kötni.

Vevő a véte|źr

- egyösszegben történő megťlzetése esetén _ az aján|ati biztosíték összegével cs<ikkentett _véte|trat
az adásvéte|i szerződés megkötéséig kĺjtęles ęladónak megťlzetni,

- a véte|ár banki hitelből torténő kiegyenlítése esetén, az á|ta|a megajánlott véte|ár _ ajźtnÍati
biĺosíték összegével csökkentett - 50%-t!t megfizetni. A fennmaľadő 50% kiegyenlítésérę banki
hitel vehető igénybe, amely teljesítésére - a Budapest Fővárosi onkoľmányzat, valamint aMagyat
Allam elővásáľlási jogának gyakorlására rendelkezésľe álló hatźrido leteltéről szóló éľtesítés
kézhezvéte|étő| szźtmnofi 45 munkanap źú| a nyertes ajánlattevő rendelkezésére. A véte|áľ

. megťlzetéséľe vonatkoző határidő nem hosszabbítható meg. Az ajétnl'ati biĺosÍték foglalónak
minősül.

Az ingat|an birtokbaadásának időpontja: az elővásĺárlási jog gyakor|ásźtra vonatkozó nyi|atkozat
kézhezvétę|étől, 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 f éven beliil jogerős építési engedélý szerez)

b) a jogeros építési engedély megszerzésétő| számított 2 éven belül jogerős használatbavételi
engedélý szerez,

c) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kcjtbéľ összege
15.000.000,- Ft; a jogerős haszntiatbavételi engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó
késedelmę esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek garanciaszerződés
megkötésével biztosítandók. A garunciaszerződésben foglaltak 60 napnźi kevesebb késedelem
esetén időaľányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl felmerülő késedelem esetén vevő á|tal
fizetendő napi kötbér mértéke 30.000,- Ft.

Az adásvéte|i szerzódés megkötésével kapcsolatban felmerülő kö ltségek :

- I.67O,- Ft/személy JÜB eljárási díj,

- 5.500,- Ft + ÁFA eljárási díj,
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- 6.600,- Ftlngat|an/igylet fiildhivata|i eljárási itleték (a ťoldhivatali eljáĺási dijat egyszeľ kell
megťlzetni,azadźsvételiszerződésbenyújtásakor).

A Kiíró felhívja apáIyázőkťrgyelmét, hogy a vételáratÁFA teľheli.

A Kiíró kiköti továbbá, hogy

a) a nyeľtes ajónlattevő visszalépése esetén jogosult a veľsenyeztetési eljárás soľon kĺivetkezo
helyezettjével szerződést kötni,

b) jogosult ana' hogy a versenyeztetési eljaľást eredménýelęnnek nyilvánítsa,

c) szr,ikség esetén az aján|attevőÍő|.az ajźn|at lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben
írásban felvilágosítást kérhęt annak előrebocsátásával, hogy az aján|attevo ezze| kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eredményezheÍi a versenyeztetési eljáľásban tett

ajźnlatában megfogalmazott feltétęlek olyan megvá|tozását, amely az értékelés során a bęérkezett
aj ánlatok sorrendj ét módo sítaná.

d) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2aB. évi V' törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:7a' 5 Q)
bekezdése aIapján, a pźiyźzati felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlattevővel

szemben is fenntaľtja ajogát arra, hogy ne kössön szerződést.

Az ajźĺnlattevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíró

a) az ajánlattételi határidőt indokolt esetben eg} alkalommal legfeljebb 30 nappal

meghosszabbithatja, amit - az inđok megjelölésével _ a Kiírás közlésével megegyező helyeken, az

eredeti benyújtási határidó |ejária előtt legalább 5 nappal kötelęs hirdetményben megjelentetni;

b) jogosult az aján|attételi felhívását az aján|attételi határidó előtt visszavonni, de erről a kiírás
közlésével megegyező módon az ajánlattételi határidő |ejárta elótt köteles hirdetményt

megjelentetni,

c) A biztosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, eĺedménytelerľré nyilvánítása, vagy az ajtn|atok
érvénýelenségének megźůIapitása esetén - ennek kĺjzlését követő 15 napon belül -, illetóleg ha a

szeľződéskötés a Bonyolító érdekkörében felmerĹilő okból hiúsult meg' a pá|yźnatok e|bírá|ását

követó 15 napon belül - az a|ábbi kivételektől eltekinwe - vissza kell adni,

d) az aján|ati biĺosíték után kamatot nem ťlzet, kivéve' ha a visszaťlzetésihatáridőt elmulaszja,

e) a nyeľtes ajánlattevő esetében a befizetett biztosítékot az aján|attevő źúta| fizetendő véte|źlrba

beszámítja,

Đ nem fizeti vissza a nyertes által te|jesített biĺosítékot, ha a szeľződés megk<itése a nyertesnek

felróható vagy érdekkörében felmerült okból hiúsul meg' A vevőnek felróható ok az is, ha a
véte|árat banki hitel felhasználástlva| kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt határidőben nem

kapja meg' vagy az a fizetési határidő napjának f4 őrtig nem érkezik meg eladó bankszám|źĄfua.

5, Az ajín|at benyújtásának előfeltételei

Az aján|at benýjtásának elengedhetetlen feltétele az aján|ati biĺosíték határidőig torténő befizetése.

A Kiíró az ajánIati biztosítékot a ptl|yázati felhívás visszavonása, az eljárás eľedménýelenségének
megáI|apítása esetén' illetve _ az ajźn|atok etbíľálását követően _ a nem nyeľtes ajánlattevők részére

köteles 15 munkanapon beltil visszafizetni.

Apá|yźuaton való részlĺéte| további előfeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje apá|yźĺzattárgyźtt, az

ajfulIattéte| feltételeit - vagyis apá|yázati dokumentációt _ és aú.magáranézve kötelezőnektekintse.

Anemzętivagyonĺól szőIő2OI1. évi CXCVI. törvény 11. $ (10) bekezdése a|apjáĺapáIyázatoncsak
ćLtltlthatő szewęzęt vehet részt.

AzajánIatbenýjtási hatźridő leteltét követően ajttn|atot a Kiíró nem vesz át.
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6. A' pá|y ízaton tiiľténő ľészvétel feltételei

Az aján|attevő részt vehet a pźńyázaton amennyiben

a) az aján|ati biĺosíték összeget batáľidőben megťlzeti, és az beérkezik a Kiírő á|ta| megjelolt
bankszámlára,

b) az aj áĺiatok l eadá s ának hatáńdej éi g az aj áĺllatát b enýj tj a.

7. Az aján|at tartalmi kiivetelményeĺ

Az aján|attevőnek

a) az ajtrl'atban közolnie kell a nevétĺcégĺevét' lakcímét/székhelyét, adószámtltladőazonasitó jelét,
cég esetébeĺ cégjegyzékszámtú, képviselőjének nevét és e|érhetőségét' bankszám|a szźtmát,
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel ręndelkezik.

b) az ajźtn|athoz csatolni kell az aján|ati biztosíték beťrzetéséről szóló visszavonhatatlan banki
átutalást vagy abankszámla kivonatot.

c) az ajáĺ|atban nyilatkoznia ke|| arről, hogy válla|ja a Pá|yázati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leíľt szerződéskötési és egyéb feltételeket,

d) az ajánlatbaĺny1|atkoznia kell arról, hogy rá vonatkozóan a közbeszerzésekľől sző|ő 2015' évi
CXLil. tcĺrvény 62. $ és 63. $-ban foglalt kizáró köriilmények nem állnak fenn.

e) az ajźn|atbaĺ nyilatkoznia kell arról, hogy adó és adók módjára behajtható kőztartozźsa nincs. E
nyl|atkozat mellé kell csatolnia a NAV igazo|ását arról, hogy nem áll fenn köĺartozása.

Đ az ajáriatbaĺ nyilatkoznia kell aról, hogy Kiíróval szemben bérleti dij tartozása nincs, továbbá a
Kiíróval szemben szeľződésben vál|alt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az ajánlatźů:roz csatolni kell a tarsaság 30 napnál nem ľégebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
képviseletére jogosultak a|áirásí címpéldányának eredeti péIdányát vagy hiteles másolatát.

h) az aján|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy nem tú| vége|számolás alatt, ellene csőd-, illętve
felszámolási eljárás nincs folyamatban.

Đ az ajźn|atbaĺnyllatkoznia kell arľól, hogy a ĺemzeti vagyonĺól szotó 2011. évi CXCVI. törvény 3.

$ (1) bekezdés l. pontja szerint át|źlthatő szervezetnek minősiil.

Az ajźtn|attevőnek a pá|yázati eljárás során benyújtott ajźn|atát, továbbá az aján|at mellékleteként
benyújtott valamennyi nyi|atkozatátt cégszerű aláíľással kell ellátnia. Cégszerű a|áirás során a cég
képviseletéľe jogosult szemé|ylszemélyek a társaság kézze|, vagy géppel ílt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve aIá nęvétlnevüket önállóaďegyüttesen íĄalít1ák aIá a hiteles céga|álrási
nyilatkozatuknak megfelelően.

A Bonyolítő aján7ott, téľtivevényes levélben, hatźtridő kitűzésével felszólíthatja az aján|aÍtevót az
ajánlatta| kapcsolatos forĺrai vagy tartalmi hiányosságok pótlásara, amennýben a szi'ikséges
nyilatkozatokat, igazolásokat nem megfelelóen, illetve nem teljes körűen csatolta. Amenĺyiben az
aján|attevó a felhívás kézhezvéte|ét követően az abban megjelölt hatáľidore a hiányt nem' vagy nem
teljes köľűen pótolja, űgy ajźtn|ata a hiánypótlási határidő elteltének napjtt követő naptól
érvénýelennek minősül, és apá|ytnat további részében nem vehet részt'

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról, a hiánypótlási hatáľidőről
egyidejűleg, közvetlenül, íľásban köteles tź!ékoztatni az cisszes ajźtn|attevőt.

A híánypótlás nem terjedhet ki az ajánlat módosítására.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajźn|aÍtevó aján|ata éľvénytelennek minősül,
amennyiben

a) az aján|ati biaosíték c}sszege a pá|yázati kiirás 2' pontjában meghatźrozott hatáľidőn belül nem
keľül ióváírásľa a Kiíró bankszámláián.
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b) nęm jelöl meg vételárat.

Amennyiben ajánlattevő nem jelöli meg a vételáľ megfizetésének módját, Kiíľó úgy veszi, hogy azt az
adásvételi szerződés megkötéséig egy összegben Íizeti meg.

8. Az ajĺínht foľmĺi követelményei

Az aján|attevőnek aján|atát egy eredeti és egy másolati példányban kell ęlkészítenie, feltĺintetvę aZ

adott példányon az ,,Eredeti ajźn|at" és ,,Másolati ajtn|at" megjelölést, melyeket ktilön - kiilön
sértetlen. lezáľt borítékban kell benvújtania. A példányok közötti eltérés esetén az eredeti példány
érvényes.

Az aján|at első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitöltött ,,Jelentkezési lapoť', a második oldalon
a kittiltott ',Ajánlati cĺsszesítőt'', ktilönös'tekintettel a megajánlott vételár és megfizetési módjának
megjelölésére. Ezt követően kell elhe|yemi az aján|ati felhívás mellékletét képező értelemszerűen
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7, pontbaÍI részletęzętt valamennyi dokumentumot. Az
ajánlattevőnek közölnie kell a benyújtó nevét, lakcíĺnét (székhelyét), ahová a pá|yázati eredmény
közlését kéri, továbbá azt a bankszámlaszámot és a bankszámla kedvezményezettjének nevét illetve
más azonosítóját, ahova az aján|ati biztosíték (btnatpénz) visszautalását kéľ:, amerľryiben nem
nyęrtese a p áIy ázatnak.

Az ajdnlat és az ijsszes melléklet minden oldalát _ összefúzve, az oldalak számának
dokumentálásával - fo ly amatos számo zdss al kell ellótní.

Az iratokat magyaÍ nyelven, |ezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benffitani. A borítékra l<lzźlrőIag apátyázattárgyźlt kell ráírni, az a|ábbiak szerint:

,,Budapest VIII. keľü|et, Vajdahunyad u. 9. szám ałatti telek elidegenítése - pá,Jyázat''

A Bonyolító |ezárat|an vagy sérült borítékot nem Vesz tlt.Kiíró minden, az aján|attételi határidőn túl
benýjtott ajtnlatot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyibe n az ajźn|attevo a pźiyázati e|jtrás bármelyik szakaszźlban meghatalma zott tltjźn jár e|, a

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti pé|dányát is mellékelni kell az
ajánlathoz' A polgári perľendtaľtásról szóló 1952. évi III. törvény 196. $-a szęrint a teljes bizonyitő
erejű magánokiratnak az a|étbbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és a|áírta;

b) két tanú az okiraton a|átrásáva| igazolja, hogy a kiállító a nem á|ta|a irt okiľatot előtttik írta a|á,

vagy a|tirását előttük sajźtkezll a|áírźsának ismerte e|; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel
kell tüntetni;

c) a kiál|ító a|áirása vagy kézjegye az okiľatonközjegyzó által hitelesítve van;

d) agazdá|kodő szervezettůta|iz|etikörében kiállított okiratot szabá|yszeruena|áirták;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az á|ta|a készített okirat szabźiyszeru ellenjeryzésével bizonyítja, hogy a
kiállító a nem źitala irt okiľatot e|ótte irta a|á, vagy a|áirtsát előtte saját kezu a|áírásának ismeľte
el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus a|áirźsźtva| a|áírt elektronikus okirat taľtalma aZ

ügyvéd á|ta| készített elektronikus okiratéval megegyezík;

Đ az elektľonikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláirást helyezett el.

Ha az ajánlattevó gazdáikodő szervezet, a pźiyázati eljáľás során nevében nyilatkozatot a
cégsegyzékben feltüntetett képviseleti joggal ľendelkező személy, vagy e személy meghata|mazottja
tehet.

9. Az ajánltt módosítása

Az aján|attevó az aján|aÍtételi hätáridő |ejátĺttig módosíthatj a vagy visszavonhatj a pá|yázati aján|atźń,

az ajtn|attételi határidő |eiźÍiát követően azonban a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.
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Az aján|ati kötöttség az ajźtn|attételi hatáľidő lejánának napjával kezdődik'

10. Ajánlati kötöttség

Az ajźtnlattevő legalább 60 napig teľjedő aján|ati k<ĺtöttséget köteles vállalni, amely az ajźn|attéte|i
határidő lejártának napjával kezdődik. Az aján|attevő köteles nyilatkozni, hory amennyiben a Kiirő az
ajánlatok eredményének megállapítására vonatkozó határidot elhalasztotta, űgy váú|a|ja az aján|ati
köĹöttség meghosszabbítáSát a pútlyá:zaL cľctllltéltyéllck uregállapításáľa vollatkozó hatáľid.3
elhalasztásának napj ai számtw a| megegyezően.

Az ajánlatí kötöttség tartalmának meghatározására a Ptk. rendelkezései iĺányadóak, ktilönös tekintettel
a 6:64. $-ra.

Az aján|at olyan megállapodást kezdeńényező nyilatkozatot je|ent' amely a törvény a|apjźtn

' lényegesnek tekintett szerződéses elemekęt tarta|ma'zza, s egyéľtelműen kitűnik belőle, hogy az abban
foglaltak tigyletkötési akaratot tükröznek, tehát a nyilatkozó _ ajźn|ata elfogadása esetén _ azt magźlra
nézve kotelezőnek ismeri e|.

Az ajánlati kötottség aztje|enti, hogy ha a nrásik fé| az adott időhatĺĺron be|u| az aján|atot elfogadja, a
szerződés a töľvény ľendelkezése folyán létľejĺĺn. Az aján|at megtételével tehát fiiggo helyzet alakul
ki, amely az aján|ati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az aján|attevő az aján|ati kötöttségének ideje a|att aján|atát visszavonja, a beťlzetett'
aj źĺl'l'atí bi zt o sítékot elveszti.

A biaosítékot a páIyázati fęlhívás visszavonása, eredménýelenné nyilvánítása, vaEY az aján|atok
érvénýelenségének megá|Iapitása esetén - ennek kĺjzlését követő 15 napon beltil -, illetőleg ha a
szeľződéskötés a Bonyolító érdekkĺjrében felmeľülő okból hiúsult meg) apá|yźzatok e|bírá|ását követő
15 napon beliil - az a|ábbi kivételektől eltekintve - vissza kell adni'

11. A pályázatok bontása

A pá|yźnat apá|yázati kiírásban megje|ölt helyen és időben, legkésőbb apá|yźuat beadásra nyitva álló
hatáľidő elteltéig adható be. A pályázat átvéte|e során az áLtvéte| időpontját ľá kell vezetni a pá|yźnatot
tartalmaző borítékra, egyúttal átvételi elismervénnyel kell igazolĺi az átvétel tényét.

A határidőben beérkezett pá|yázatok felbontása a benyújtási hatfuidőt k<ivető 15 napon belü|
nyilvánosan történik. Nyilvános bontáson a kiíľó képviselője' a kiíró által meghívott személyek,
valamint a páIyázők, illętve meghatalmazottjaik is jelen lehetnek. A képviseleti jogosultságot
me gfele lően ( személyi igazo|v ány, meghatalmazás) igazolni ke ll.

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

székhelyét (lakóhelyét), azonban az aján|atokkal kapcsolatos további ľészletek nem hozhatók
nyilvánosságra.

A pá|yázatok felbontásáľól a Bonyolító jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzókönyvet - amennyibęn a

bontáson az aján|attevők jelen vannak - az aján|attevők közül felkért személyek hitelesítík.

|2. A' páiJy átzat éw énytelens égeÍnek esetei

A Bonyolító az ajánlatok bírálatakor megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénýelenek' és ez a|apjźn
tesz javaslatot a Kiírónak az aján|atok érvénýelenségének megá|Iapítására. A Kiíró érvénýelennek
ny ilv tnitj a az aján|atot, ha

a) apźiyázatot a kiírásban meghatározott határidő után nyrijtották be,

b) biĺosítékadási kötelezettség esetén abiztosítékot a páIyáző nem bocsátotta, vagy nem az
előíľtaknak mesfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezéséľe.
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c) a pá|yázó az ajźn|atát nem egyéľtelműen hatáľozta meg' vagy más ajánlatához vagy
fe|téte|hez kötötte' tovźhbźt ha a megajánlott vétęlár, bérleti díj météke a minimum árat

nem éri eI,

.d) a pá|yáző nem tett ľészletes és kötelező eľejű jognyilatkozatot az ajźn|atźxal kapcso|atban,
és nem vállalt ajáĺ:Jati kötöttségęt,

e) a páIyázat az e|őző esetekben felsoroltakon túlmenően nem felel meg a pá|yázati kiíľásban,
a jogszabályokban, valamint a jelen eljárási ľęndben foglaltaknak

Đ oľyanpá|yázó ny'rijtotta be. aki nem jogosu|trésn. venni a pá|yázatí eljáľáson.

-', Az e\jfuás további szakaszában nęm vehet részt az, aki a).f) pontokban foglaltak szeńnt érvénýelen
p áIy ázati aj anl atot tett.

13. A' pďry ázatiaj ánlatok elbíľálĺísa, az elbíľálás szempontj ai,.

A pźůyźr;ati ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül el kell bírálni. A pá|yázat eredményének
megállapításáľa vonatkoző határidő egy alkalommal meghosszabbítható. Az ilj hatáľidőről, illetve
annak fiiggvényében az ajźn|ati kötottség időtartamának meghosszabbitásźtó| a Bonyolító kcjteles

ajánlott levélben tájékoztatni az összes páIyázőt.

A Bonyotítő a pćiyázati felhívásban meghatározott értékelésí szempontok a|apján bírálja el és

rangsorolja azérvényespźiyázati ajánlatokat, sztikség szerint szakértokbevonásával.

Az e|bíráiáls fő szempontja:

. Lz ajánlott vételáľ iisszege.

A Kiíró apáIyázati felhívásban igényelt iľatokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgźini az
ajánlattevők alkalmasságéĺt a szerzodés teljesítéséľe' és ennek soľán a csatolt dokumentumok
eredetiségét is e llenőľizheti.

A Kiíľó szĺikség esetén az ajźtn|attevőto| az ajtn|at lényegét nem éľinto technikai-formai kérdésekben,
írásban felvilágosítást kérhet annak elorebocsátásáva|, hory az ajźtnlattevo pá|yáző ezzel kapcsolatos
íľásbeli vtiasza semmilyen formában nem eredményezheti az ajánLatában megfoga|mazott feltételek
olyan megvtitozt.sát, amely a pźiyázat során a beéľkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéréséről, és annak tarta|mźrő| haladéktalanul írásban értesíti a többi ajánlattevőt.

A' páł|yázat nyertese az, aki a pá|yázatí fęlhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a véte|źr
összegéľe a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételárra tobb ajánlat is
érkezik a pá|yázat Bonyolítója az azonos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb vételárat
megajánló aján|attevőknek lehetőségük, van a véte|źlna licit formájában újabb aján|atot, ajtn|atokat
tenni. Az induló vételár a beéľkezett legmagasabb vételár aján|at, a licitlépcső l0.000,- Ft, azaztízęzęr
forint, negatív licit nęm lehetséges. A licit nyeľtese a4 az aján|attevo, aki a legmagasabb összeget
ajáĺnja.

A veľsenýáľgyalásľól jegyzőkonyv készül, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzőkönyvvezető, a Bonyolító jogi képviselője és azaján|attevők jelen lévő képviselői írnak alá.

A Bonyolító az ajtn|atok értékeléséľől jegyzőkönyvet (a továbbiakban: értékelési jegyzőkönyv) készít,
amely tartalmazza

a) apá|yázattárgyát,

b) a lebonyolítás r<jvid ismertetését, abeérkezett pá|yázatok számti,

c) a beérkezett pályázatok összefoglalását,

d) a pá|y ázatok éľtékelésének főbb szempontjait,

e) a pźůyázati kiíľásban szereplő birźiati szempontok szeľinti legkedvezőbb páIyźnat
j avaslatának indokait,
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Đ a pá|yźaati eljáľás eredményének összefoglaló értékęlését, az első és a második helyre
j avasolt pály tző megj elölését.

14. osszeférhetetlensé g

Apályázati eljáľás során iisszefęrhętętlęnséget kell megállapítani,ha apá|yázatok elbírálásában olyan
természetęs személy aki maga is ajánlattevő,vagy arnak

a) közeli hozzátartozója [Ptk.8:1, $ (1)bekezdés 1. pont],
b) munkaviszony, iĺletve köztisztviselői jogviszony alapján felettese vagy alkalmazottja,
c) más szeľzódéses jogviszony keretében foglalkoztatója vagy foglalkoztatottja,

d.) tulajdonosa (résztulajdonosa) vagy taga, amenĺyiben a páIyáző jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem ľendelkező szervezet.

15. A pályrízati eljĺĺľás érvénytelenségének és eľedménytelenségének esetei

Érvénytelen a p á|y tzati e\j ár ás, ha

a) apá|yázat elbírálásakor az összeferhetetlenségi szabáIyokat megsétették,

b) valamelyik ajźtn|attevő az e|járćs tisztasźryźtt vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan séľtő
cselekméný követ el.

A kiíró eredménýelennek nyilváníthad a az eljźrźst,ha

a) nem éľkezett ajtnlat,

b) kjztrő|ag érvénýelen ajánlatok érkeztek,

c) az egyik ajánlattevo sem tett a páúyázati felhívásban foglaltaknak megfelelő aján|atot,

đ) a kiíró az e|járás érvénýelenítéséről döntött.

Eredménýelen eljáľás esetén a Kiíró dönt a további vagyonügyleti eljárásról.

16. Eľedményhiľdetés, szeľződéskötés

A pźůyázat eredményéľől a Kiíró legkésőbb 2017. febľuár |7-ig dĺint, amelyről Bonyolító 5
munkanapon belü | valamennyi aj ánlattevőt írásban éľtesíti.

Kiíró a pá|yázat nyertesével a jelen dokumentáciő 4. pontjźtban meghatározottak szerint adásvételi
szeľződést köt.

A nyeľtes pá|yáző visszalépése esetén az e|adő jogosult a pźiyźnati eljáľás soron következő
he|yezettjével adásvételi szerződést kötni, amennyiben a pá|yázat eredményének megállapításakoľ a
másodiklegjobbajáĺIatmeghatározásrakerült.

A nyeľtes ajźn.iattevő esetében abeťlzetett biztosíték az aján|aÍtevő á|ta| fizetendő véte|źr összegébe
beszámításľa keľü|, azonbanha a szerződés megkötése az aján|attevőnek felróható' vagy éľdekkörében
felmeľült más okból hiúsul meg, ajttn|attevő a biztosítékot elvesrti. Az elvesztett biztosíték aKiirőt
illeti meg.

|7 . E'gy éb ľendelkezések

Az ingat|an megtekinthető a Kiírás f. pontjában megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt két
nappal aJőzsefvźtosi Gazdálkodási Központ Zľt. onkormányzatiHázkeze|ő Iľodájának munkatársával
telefonos egyeztetés szükséges a következő telefonszámokon: 06 I 2|0-4928,2I0-49f9, f|0-4930,
2Í0.4766,
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A pá|yáző az értékesitésre vonatkoző szerződéskötésig koteles titokban taľtani aján|atataľta|mát. Ha
azajánĺattevő vagy az érdekkoľében álló más személy apáIyázat titkosságát megsértette, aI(llĺő az
aj ánIatát érvénýeleĺrnek nyi lvánítj a.

A Bonyolítő az ajźn7atok tartalmát a páIyázat |eztrásáig titkosan kezel'i, taľtalmukľól felvilágosítást
sem kívülállóknak, sem a pályázaÍonrésfuevőknek nem adhat.

A Kiíró az aján|atokat k'lzáróIag elbírálásľa hasznáIhatja fel, más célú felhaszĺá|ás esetén az
ajánlattevővel külĺjn meg kell anó| állapodnia.

A Kiíró a pá|yázati eljárás soľán készített jegyzokonyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőrizni, továbbá ilyen jelleg(i e||enőľzés esetén az ellenőľzést végző szer\ĺ, személyek'
rendelkezéséľe bocsátani.

A jelen-:dokumentációban nem' szabá|yozott kérdésekben a :Bu'dapest Főváros VIil. keľtilet
Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testtileténekI36lf0I6. (VI. 02.) sztrcnihatározata, valamint.a
vonatkozó egyéb j ogszabályok rendelkezés ei az irányađóak.

Budapest,2016.
Józsefvárosi onkormányzat

nevében elj áró Józ sefu ár o si G azdálko dás i Kozp ont Zĺl'
..... sk.

Me11ékletek:
1. számumelléklet: Jelentkezésilap
2. számumelléklet: Aján|ati osszesítő
3. szám.llmęllékiet: Nyilatkozat végelszámolásľól, csodeljáľásról, felszámolásľól
4. számu melléklet: Nyilatkozat a péiyázati feltételek elfogadásáľó|, szerzódéskötésľol,

in gatlanszerzé s i képe s sé gr ő|, aj án|ati kötött Sé gľő l
5. számtĺmelléklet: Nyilatkozat adő és adók módjara behajtható könartozásről; Kiíróval

szemben fennálló tartozásrőI
6. száműmelléklęt: Nyilatkozat pénzlgyialkalmasságľól
7. számű melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéľől és a bankszám|aszźtmrő|
8. számű melléklęt: Nyilatkozat źú|áthatő szervezetrő|
9. számumelléklet: Nyilatkozat apá|yázaton meghiľdetett ingatlan megtekintéséró|, źi|apotźnak

megismeľéséľől
10. száműmellék]et: Adásvételi szerzódés tervezetfiiggőben taltással
11. szám,h melléklęt: Adásvételi szerzodés tervezet fiiggőben tartással (banki hiteles)
12. száműmelléklęt: osszefoglaló a benyujtandó ajánlat foľmai és tartalmi kĺivetelményeiről,

tájékoztatásazttláthatőszervęzetfogalmáról
13. számiĺmelléklet: Ertékbecslés
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1. számú melléklet
Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek elidegenítése

Jelentkezési lap i

Budapest,

pá|y źnő a|áir tsa/ c é gszęnl a|áitźs

Taľsaság nevę' cégformája:

Székhęlve:

Postacímę:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mailcíme:

Statisztikai számjel:

C égnýlvántartási száma:

Adószáma:

Szám|av ezető bankj ának neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselőjének neve, beosztása:

Meghatalm azott nev ę, ..

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

l Meghatalmazott esętén

1'Ĺ
/

ĺŚ- uk

vidaknecs
Írógép
   

vidaknecs
Írógép
11



2. számú mellélet

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

AJÁNLATr osszBsÍľŐ

Alulírott. ........(névltársaság
neve) a Budapest vlf,I. keľület, Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek elidegenítésére kiíľt
páIyázatra aján|atomat az al:źlbbiakban foglalom össze:

Megajánlott vételár: . . ... . .. ....Ft

A vételár megfizetésének módja:

Budapest,

pá|y áző a|áírtsď c é gszeru a|áír ás

\\\ ir \

"\'\\j

\'
t(rl p

vidaknecs
Írógép
   

vidaknecs
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3. számú melléklet

Budapest vlil. keľület, Yajdahunyad u. 9. szám alatti telek elĺdegenítése

NYILATKOZAT
végelszámolásľól, csődelj áľásľól, felszámolásľĺíl

Alulíľott
. (trírsaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a tiársaság

o végelszźmolás aLatt *áLl/nem á||

. ellen csődeljárás folyamatban *vaďnincs

o ęllen felszámolási eljárás folyamatban tvarr/nincs.

Budapest,

páIy aző a|áírása/ cé gszęru a|áir ás

4 *-gal megjelölt ľésznél a megfelelő szöveg aláhűzandő.

Wrl/ ł ./'..
{',/ zł łt) -t//,(+ lr'

vidaknecs
Írógép
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4. számú melléklet

Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 9. szám a|attitelek elĺdegenítése

NYILATKOZAT
a páůyálzati feltételek elfogadásárő|, szerződésktitésľő|, ingatlanszerzési képességľől'

ajánlati kiitiittségľől 
.

Alulíľott. ..:'.... ........:..

... (név/társaság neve) kijelentem, hogy a pźiyźnat tárgyát részletesen megismertem, aZ

aj ánlattétel fe ltétę l e it, a p á|y ázati ki írást magamr a nézv e kote lezőnek el fo gadom.

Kij elentem, ho gy Magyarors zźĺgoĺ ingatlanszerzésre j o gosult vagyok.

Kijelentem, hogy apalyázati felhívásban foglalt 60 napos ajánlati kötottséget vállalom.

Budapest,

pźiy áző a|źir ásal cé gszeru a|áír ás

\{

,\q

vidaknecs
Írógép
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5. számú melléklet

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

NYILATKOZAT
kĺíľóval szemben fennálló tartozásrő|

Alulírott (név)

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

ti s zts é gvi s e lőj e kij e l entem, ho gy az aj źn|attevőnek,

- Kiíľóval szemben tartozása (helý adó, bérleti díj stb) * van/ nincs;
- Kiíróval szemben szerzőďésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van/ nincs.

amelyeket az a|źlbbi okiratokkal igazolok:

1.

2.

Budapest,

pá|y áző a|áír ása/ cé gszeríi a|áfu ás

A x-gal jelölt résznél a megfelelő szĺiveg aláhuzandő.

Ąś/
/3 ?íí -,r

vidaknecs
Írógép
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6. számú melléklet

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

NYILATKOZAT
pénzügyi alkalmasságról

Alulírott

mint a... (társaság neve) vezetó

tisztségviselője, kijelentem' hogy a pćiyázat ttttgyźtt képezó ingatlan vételárának

megfizetésére képes vagyok, a szükséges anyagi eszközök rendelkezésemľe állnak.

A szttmLavezető bankná| az elmult 1 évben soľban állás nem volt, amelyeket az alábbi
okiratokkal igazolok:

1. ....

Budapest,

pźl|y áző a|źir ása/ cé gszeru a|áít ás

}(

loď-.

2.

\\\. \\;t \r\\

vidaknecs
Írógép
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7. számú męlléklęt

Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 9. szám a|zttl telek elĺdegenítése

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéľől és bankszámlaszámľól

Alulírott ..... lnévl mint a
(társaság neve) vezętő tisztségviselője kéľem, hogy a Pä|yázattal kapcsolatos mindennemű |

nýlatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más informźrciőt, valamint a Pá|yźzattal kapcsolatos
esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bírósági hatźrozatot, stb. az alábbi címre
kérem postázni:

Cimzett:.

Amennýb en az tůta|am a fentiekben megjelölt cimzett a fenti címen az iratot nem veszi át,

ennek következményeit a gazđasági társaság vá|Ia|ja. Tudomásulveszem' hogy amennýben a

cimzett a fenti címen az értesitést nem veszí źú, az értesités a postára adást követő 5.

munkanapon kézbesítettnek minősül.

A pa|yázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a đokumentáció megvásźrlására fordított
osszeget kérem az a|thbí bankszámlaszźmra visszautalni:

Bankszáml av ezető péĺuintézet: . . . . . .

Bankszáml aszám... . . .'

Bankszámlával ľendęlkezni jogosult:
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

pá|y áző a|áír źsa/ cé gszeru a|áír ás

Ą1, 1
/''ľ Üful

vidaknecs
Írógép
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8. számú melléklet

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

NYILATKOZAT

.Alulírott kijelentern, hogy cégünk a nemzeti vagyonról szőLő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $
:

(1) bekezđés 1. pontja szerinti 
:

a,) át|áthatő szew ezetĺęk minősül.

b.) nem minősül át|źńhatő szęrvezetnek.

(a megfelelő szoveg alóhúzandó)

A jelen nyilatkozatomat a szęrvezet vezętő tisztségviselójeként büntetőjogi felelősségem
teljes tudatában teszem.

Budapest,

pá|y áző a|áfu ásal c é gszeru aláír ćs

\\\i,. \

.i'\
T\

T),

vidaknecs
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9. számú melléklet

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

NYILATKOT,AT
a pályázaton meghiľdetett ingatlan megtekintéséľől, áIlapotának megismeľéséľő|

" Alulírott a pźůyázaton meghirdetett Budapest VIII. keľĺilet, Vajdahunyad u. 9. szám a1atti

telket ęlőzetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az áILapotát és arra vonatkozó műszaki ,:

táj ékoztattĺst m egi sm ertem.

Budapest,

pá|y áző a|áir źsal cé gszeru a|áir ás

W ,///3 oío

vidaknecs
Írógép
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10. számú melléklet
ADASVETELI SZERZODES

amely létľejott egyrészľő|
Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefuáľosi onkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.

63-67., adőszáma: 15735715-2-42, KSH-száma.. 1,57357I5-84II-3f1.0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) meghatalmazásábő| és megbízásából eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási Közpofi Zrt.
(székhely: i082 Budapest, Baross u. 63-67., adőszáma: 25292499-2-42, cégtregyzék száma:01-10.
048457; KSH száma:25f92499-683f-II4-0I, képviseli: ....), mint eladó (továbbiakban: eladó)

másrészről
..... (székhelye ....:....; cégjegyzékszźtma: .....; adószáma.. ....; statisztikai számjele: .......;
képviseli: ... .'.....), mint vevő (továbbiakban: vevó)

között az a\lilirott napon és helyen, az a|ábbi feltétęlekkel:

1.

Előzmények

1.1. Budapest Fováros VIII' keľület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testülete .../20|6. (x.06.)
száműhatározata a|apján egyfordulós, nyilvános pá|yázatot írt ki Budapęst VIII. keľiilet 35600
hĺsz.-ú, az ingatlarl' nyilváĺtarIźtsban Budapest VI[. kerület, Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek
értékesítésére az ingat|an beépítési kötelezettségével.

I.2. A ptiyázat nyertese a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testiilet ..ĺf0|7. (....) számú határozata szeľint vevo lett. Yevő pá|yáaatában az ingat|an

célľa töľténő beépítését v źú|a|ta:

2.
A szeľződés tírgyátképző ingatlan adatai

Címe:
Helyrajzi szíma:
Jellege:
Telek alapteľülete:
Közmű ellátottsága:
Teľhei:

Budapest VIII. kęrület, Vajdahunyad u. 9.
35600
telek
558 m2

összközműves
per-, teher- és igénymentes,azELMÚ uÄĺozĺĺl
Kft,, javáĺa 5 rĺŕ nagyságu terÍiletre vezetékjog
került bej egyzésre az ingat|an-nyilvántaľtásba

3.
Jognyilatkozat

3.1. A nemzetívagyoĺľól szólő 2OI1. évi CxcVL törvény 14. $ (2) bekezdése a?apján a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanľa az źúl'amnak, valamint az I99|. évi XXXIII. tv. 39. s
(2)bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnakelővásárlási joga van.
Jogosult elővásárlási jogáva|, postai küldemény esetén a kĺildemény postai feladásának igazo|t
napjźtő| szźmitott 35 napon belül élhet. Amennyiben az elővásáľlás jogosultja él jogával, jelen
szerződés közte és eladó kĺjzött jon létre. Ez esetben a....,.' áIta|beťlzetett........,- Ft, azaz

foľint összeget eladó az elővásáľlási jogľa vonatkozó nyilatkozatok kézhezvéteIétő|
számitoÍt 15 munkanapon belül az '..... .... źita| vęzetet1 szátmí szám|źra visszautalja. A

?ď
qu
d'l

\',\
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U
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.. ... tudomásul veszi, hogy a beťlzetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen

elszámolandó költséget, kártérítést nem fizet.

3.2. Eladó e|adja, rrevő megvásáľolja l/1 tulajdoni hányadban a jelen Szerződés 2. pontjában
me ghatár o zott ingatlant.

Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik személy részére töľténő
értékęsítéséhez abeépítési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájáru|ása szĹikséges. Eladó abban
az esetben ađjahozzájárulást a továbbértékesítéshez, amennyiben a harmadik féI váIlalja a jelen
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzź|źtdását kéľni, eladó vevőn kĺjveteli a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését,
illetve eladó érvényęsítheti visszavásárlási jogát.

Felekl rőgzítik, hogy elađó hozzájáru|ttsa nem szükséges az ingat|an harmadik személy részére
töľténő vevo általi továbbétékesítéséhez, amennyiben az ingat|anra vevő a jogeľős hasznźiatba
vételi engedélý megszerezte, és ezt az ę|adő felé hitelt éľdemlő módon igazo|ta.

4.
Jog- és kellékszavatosság

3.f.

4.I' Az eladó kijelenti, hogy az ingatIaĺ jelenleg béľbeadás útján hasznosított. Eladó a béľleti
szerződéseket abban az esetben szünteti meg, ha a teljes vételár megťlzetésľe került.

4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adásvéte| tárgyźtt képező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az
ingatlan, a 2.,3.I. és 4.1. pontokban rögzítetteken kívül a továbbiakban per-' teher- és

igénymentes, azorl harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy
ingatlan-nyilvántaľtáson kívüli joga, amely a vevő biľtokláSát, vagy tulajdonjog bejegyzését
akadáIy ozná, korláto zná, v agy me ghiúsítaná.

4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot vá|Ia| azért,hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
mődjára behajtható koztartozás nęm terheli . Az ę|adő kijelentí és szavatolja, hogy az iĺgat|arl
tekintetében kcirnyezetszeĺľryezés nem történt.

4.4. A vevő kijelenti, hogy az ingat|antjól ismeľi, többszor bejárta, megvizsgálta, és áúta|a felméľt
állapotban, az iĺgat|anról készült ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeretében írja alá jelen
adásvételi szerzőđést.

4.5' Az eladó a je|en szerzodés aláírásával kijelenti, hogy a vevőt az ingat|an minden lényeges
tulajdonságáľóI tájékonatta, beleértve az tůtal ismeľt esetleges rejtett hibákat is. A tájékoztatás
esetleges elmaradásából eredő minden kár eladót terheli.

5.
Az ingatlan véte|źra, a vételáľ megfizetése

5.I. Azingatlanvételźra.........'-Ft+.........,-FtÁFAiisszesen............'-Ft,azaz.........foľint
+ ... ....... forint AFA, összesen '.. forint, amely összeg a vevo pá|yázatában ajánlott
véte|árľal azonos.

5.2. Szerzódő felek egyezően rogzítik an hogy

5 .3 . Az in gatlan v étę|ár ának me gťrzeté se az alźtbbiak szerint történik :

téný,

f(/
/J-Ü.fu
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5.3.1. A vevo pályázatának benyújtásakor megfizetett az eladó szám|ájttra 9.9f0.000,- Ft, azaz
Kilęncmillió-kilencszázhúszezer forint összeget ajźn|ati biaosíték címén. A szerződo felek úgy
rendelkeztek, hogy a beťaętętt ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímĺe vá|toztatják. A
foglaló összege a véte|árba beleszámít. Szerzódő felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi
teľmészetéve|tisztźtban vannak. Tudják, hory a szerződés meghiúsulásáért felelős fé| az adott
foglalót elveszti, illetvę a kapott foglaló kétszęres összegét kötéles visszaťlzętni. Ameĺnyiben az

adásvéte|i szerződés olyan okból,hiúsul meg, amelyért mindkét fé|, vagy egyik fél sem felelős,
az adott foglaló a vevőnek visszajár. A foglaló teljes összegének megťtzetése az adźsvéte|i

' szerződés megkötésének feltétele. Szerződő felek erybehangzőan rögzítik azt a téný, hogy a
foglaló teljes összege megfizetésre kerĺilt.

Tekintettel arra, hogy'a z ajád'atibiztosíték összege a páIyázatről való döntés napjával váIt az
łna tv. 59. $ (1) bekezdése a|apján meghatározott előleggé, eladó a foglaló összegéről a
pźiyázatről való döntéś ĺapjáva|, mint teljesítési nappal koteles előlegszámlát kiállítani vevő
részére

5.3.2. Felek egybehaĺgzőaĺ rogzítik azt a téĺý, hogy a vevő a jelen szerződés a|tńrźsźlig megfizette
eladó ľészére Eladó K&H BankZrt-ĺél vezetett 10403387-00028570 száműbankszámlájfuaaz
5.1. szerinti vételár általános forgalmi adóval növelt összegének (........ Ft) az 5.3.I. szeńnti
foglalóval (.........FĐ csökkentett összegét, azaz , Ft (azaz bruttó .'. forint)
összeget (',vételáľ hátľa|ék''). Fe|ek rőgzítik, hogy vevő a teljes vételáľat megfizette e|adó
ľészéľe.

Eladó a vételáľ hátľalék összegéről a bankszám|ź$átn történt jóváíľás napjáva|, mint teljesítési
nappal köteles előlegszámlátkiá|Iitani vevő részére. Továbbá eladó a biľtokátruházás napjźxa|
mint teljesítési nappal köteles végszátm|át kiállítani vevő részéľe.

6.
Beépítési kiitelezettség

6.1. A vevő vállalja,hogy azingat|ant aJőzsefváros Kerületi Építési Szabá|yzatáról szóló 6612007'
(xII. 12.) önkormányzati ręndelet (ĺórÉsa előíľásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
k<itelezettsé gnek az alábbiak szerint tesz eleget
a) az íngatlan biľtokbaadásátő| számított 2 éven beltil megszerzi az építésére vonatkozó jogeľős

építési engedélý;
b) a jogerős építési engedély megszerzésétől számított 2 éven belül megszerzi a jogerős

használatbavételi engedélyt.

6.2. Az ingatlan beépítési feltételei:
Az ingat|an övezeti besoľolása: LI -v IJI-Z
A közmtĺfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztési hozzájźrulás, teľvezés. stb.) a
vevőt terheli.

A beépítés százaIék, építménymagasság, szintszám, szintterĹilet, stb. tekintetébęn az oľszágos
településreĺrdezési és építési kö'vetelményekrol (OTEK) sző|ó f53/I997, (xII. f0.)
Koľmányrende|et, az 5lf0|5. (II. 16.) Főv. KGY. ľendelet (BFRSZ), és J,őzsęfváľos Keriileti
Építési SzabáIyzatáről szóló 6612007. (XII. 12.) önkormányzati ľendelet (JOKESZ) e|őírásai az
irányadók.

6.3. Az eladó visszavásárlási joga
Yevo az eladónak az ingat|anon jelen szerződés keltétől szźlmított 5 évig _ a 6.I. pontban

meghattrozott valamely kötelezettsége teljesítésének késedelme esętére - visszavásárlási jogot

enged, éshozzájáru| a|.lhoz, hogy a visszavásárlási jog az ingat|aĺ tulajdoni lapjźra bejegyzésre
kerüljön. Vevő egyútta| már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzźĘáru|ásźLt adja ahhoz is,

zÍ
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hory amennyiben eladó a 7.|'|' pont szerinti esetben visszavásárlási jogát jelen szerződésben
meghatározottak szeľint egyoldalú nyilaÍkozattal gyakorolja, ,Jgy ezen egyoldalű nyilatkozat
alapján a ftjldhivatal eladó tulajdonjog visszavásárlásának tényét az ingat|an-nyi|vántartźtsba, 1/1

arányban, visszavásárlási jog jogcímén bejegyezze. A visszavásárlási jog az ingatlan-
nyi|vźĺntartźtsba tortént bejegyzés alapján az ingat|anon később jogot szerzőkkel szemben is
hatályos.
Vevő jelen szerződés a|áírásáva| hozzźłjáru| ahhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásárlási jogát

, gyakorolj a, ugy a jelen szerződésben meghatáľozott véte|árat a késedelem idejére męghatározątt
késedelmi kötbéľ méĺtékévęl csökkentve ťrzęsse vissza arészére.

7.
A' szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésének, ĺlletve késedelmes teljesítésének

jogktivetkezményeĺ

7.I. Az beépítési kĺitelezettség nem teljesítése, illetve késedelmęs teljesítése esetén alkalmazható
jogkövetkezmények:

7 .I.I. Vísszavásárlási jog
Eladó visszavásáľlási jogával a jelen szerződés 6.3. pontjában meghatározottak szeľint élhet,
ha a vevő a 6.l. pontban meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésével késedelembe
esik. A visszavásárlási źr azonos a vétęlárra|, de az eladó jogosult a felhalmozőđott késedelmi
kötbér összegével a visszavásáľ|ásí árat lecsökkenteni a visszavásárlásijog gyakorlása esetén.

Vevő jelen szerződés a|éńrźsé.ľa| feltétlen és visszavonhatatlan hozzt|tlruIástń ađja atlhoz,
hogy amennyiben eladó é1 a visszavásárlási jogával, tulajdonj ogti' az ingatlan.nyilvántaľtásban
eladó egyoldalú nyilatko zatával bej egyeztesse'

7.I,2. Késedelmi kötbéľ
Ha a vevő a 6.I. pontban meghatáľozott valamely kötelezettségével nęki fęlróható okból
késedelembe esik, késedelmi kötbéľt kóteles ťlzetĺĺ az e|adóĺak.
A késedelmi kötbér mértéke:
- A jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

k<jtbér összege 15.000.000'- Ft;
- A jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbér összege 7.500.000'. Ft.
Felek rĺĺgzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatfuozott ĺisszegeken felül vevő
késedelmes teljesítéséľe tekintettel ęladónak kötbéńgénye keletkezik, úgy arľrak mértéke
30.000,- Ftlnap.
Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott kotbér összegét közös megegyezéssel
á||apitották meg, és azt ĺem tekinti ęltúlzottnak.

7.2. Szerződő felek egybehangzóan rögzítik azt a tényt, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhez vevő
garanciaszerződés nýjtási kötelezettségének eleget tett, a..... Bank által kibocsátott .... számtl
garanciaszerzó je|en szerződés aláírásával egyidejűleg źttadásra került az eIaďő részére.
A garanciaszeľződés összege a jogerős építési engedély megszerzésére a 6.l. pont szeľint
rendelkezésľe álló határidő elteltét követő 60 napig 15.000.000,- Ft' a hasznáIatba vételi engeđély
iránti kérelern benyújtás ára a 6.1' . pont szerinti rendelkezésre álló határidő elteltét követő 60 napig
7.500.000,- Ft. A garanciaszerződés az e|adő javźra lehívásľa keľül a je|en szerződésben
meghatározott késedelem esetén. A garanciaszeľződésben foglaltak 60 napnál kevesebb
késedęlem esetén időarányosan érvényesíthetők. Felek ľögzítik, hogy csak olyan bankgarancia
fogadható el, amelyek alap1án eladó egyolda|ú tćýékon'ató nyilatkozatáva| a bank ábltalja a jelen
szeľződésben meghatáľozott késedelmi kĺjtbér összegét az e|adőnak, mindenféle egyéb feltétel
néllail.

8.
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Ingatlan-nyilvántartási bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

Az e|adő a jelen szeľződés a|áirásttva| egyidejtĺleg külön nyilatkozatban feltétlen és visszavonhatat|an
hozztĄźru|ásźú adja ahhoz, hogy vevő tulajdonjoga az ingatlan tekintetében 7l1' arányban, vétel
jogcíménazingatlaĺ-ĺyi|vtntartásbabejegyzésrekertiljön.
Felek közösen kéľik a Földhivatalt, hogy a tulajdonjog bejegyzési eljárást tartsa fi'iggőben bejegyzési
engedélybenyújtásáig, demaxiĺnum2017........ napjáigjegyezzefe|azingat\antulajdoni lapjźlra.
Felek már most kérik az illetékes Fĺjldhivatalt - és ehhez vevő is feltét|en és visszavonhatatlan
hozzájźlruIását adja -, hogy vevő tulajdonjogának a bejegyzésével egyidejűleg az ingatlan.
nyilvántaľtásba a jelen szerződés keltétől számított 5 év hatźtľozott időtartamra eladó visszavásárlási
joga a jelen szerződéstárgyát képező ingatlanra bejeryzésre kerüljön.

9.
' 

^z 
ingatlan biľtokának átruhízásĺ

9.1. Azingat|an birtokának átruházása |egkésőbb aMagyar Állam, illetve a Budapest Fováľosi
onkormányzat e|ővźsttľlási jog gyakoľlásáról szóló nyilatkozatának Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-heztörténő megérkezését, valamint azingat|an 4.1. pont szerinti bérlők ä|ta|i e|hagyását
kĺjvető 5 napon be|ül fęlek á|ta| e|őzetesen egyeztetett idopontban, átadźs-átvételi jegyzőkönyvben

kęrül sor. A birtokátruházás napjáig az ingatlanrlal kapcsolatos költségek az eladót, a bitokátruházás
napjźt követően felmerült költségek pedig a vevot terhelik Vevő a biľtok átvételéľe koteles és a
biľtokátľuházás időpontjától szedi azingat|an hasznait és viseli azok terheit.

10.
Egyéb ľendelkezések

10.1. Az e|adő Magyaľország törvényei szeľint miĺkodő helyi önkormtlnyzat. Vevő képviselóje
kijelenti, hogy Magyarországonbejegyzett gazdasági társaság, ügyletkötési és ingatlanszerzési
képessége koĺ|átonĺa nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzetí vagyonĺól sző|ó 20|1. évi
CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja a|apjáĺ tt|áthatő szervezęt.

IO.2. A szerződo felek jelen szerzodéssel kapcsolatban felmeľülő költségeket maguk viselik.

1o.3. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyontltruháZási illetéket kell fizetni.

IO.4. Felek a Polgĺári Törvényk<inyv 6:98. $ (2) bękezdés alapján kizárjźtk mind eladó, mind vevo

feltűnő értékaránytalanságon alapuló esetleges megtámadási jogát.

io.5. Eljaró ügyvéd tájékońatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terľorizmus finanszírozása
megelozésérő| és megakadá|yozásáról szóló 2007. évi Cxxxu. törvény rendęlkezései szerint
azonosítási k<jtelezettség teľheli Felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a

szerződésben helyesen kerĹiltek rögzitésre az á|ta|uk bemutatott szemé|yi azonosító okmányok
alapjén.
Felek jelen szerződés alákásttval feltétlen és visszavonhatat|anhozzájáruIćlsukat adják aIlhoz,
nogy éliero ügyvéd .okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rogzitetJ. adataikaÍ' a

szerződéssel együtt kezelj e.

10.6. Felek tudomásul veszik eljáľó ügyvéd tájékoztatását, amely szeńnt adataikat az informácíós
önĺendelkezési jogról és az információs szabadságľó| szó|ó 201I. évi CXII. törvény
ľendelkezései szerint kiztró|ag jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás, illewe a
jogszabályokban meghatźlĺozott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.
Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás és a teľrorizmus ftnanszirozása
megelőzéséről és megakadá|yozásáról szóló f007. évi CXXXVL tĺĺrvénybe.
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Lo'7. Vevő a szerződésmegkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.500,-.Ft + Áre. eljarási
díj összeget, 1*ó.600,- Ft ftildhivatali eljárási illetéket és 1.670,- Ft/fő JUB eljárási díjat a
szerzodés a|áírásti megelőzően megfi zetett.

10.8. A szerződo felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés
me gköté sére és alźnr ásáĺ a a szüks é ges fe|hataImazásokkal rendelkeznek.

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

10.10. A szerződés Felek teljes megállapodásátttaĺta|mazza. A felek kĺjzött a szeľződés előtt létrejĺitt

szóbeli vagy íľásbeli megállapodáshatáiyćú veszti. A szerzodés módosítása kizárő|ag íľásban

történhet.
A szerződéS egyes rendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a.
szerződés egészének érvénýelenségét. Ilyen esetben a Felek kötęlesek az érvéĺýe|en
rendelkezést tigyleti akaratuknak és a szerződéskotéskor fennálló céljuknak leginkább
megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni.

10.11. A szerződo felek jeten Szerződés elkészítésével és ellenjegyzéséve|, valamint az illetékes
ťoldhivatal előtti képviselettel ..... ( ...''.)bízzźk meg, és meghatalmazzźtkaz illetékes
ťoldhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyzó ngyvéd a meghata|mazást elfogadja.

A szerzódó felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződés elolvasás és egyezo éftelmezés után,

mint akaratukkal és nyi|atkozataikkal mindenben egyezőt írjźlk a|á'

Budapest,2017.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi
onkormány zat e\ado megbízásźhól elj áró
Józsefuárosí Gazdálkodási Kőryont Zrt'

képviseli:....

képviseli:

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

okiľatkészítő ügyvéd
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I|. száműmelléklet
ADÁyVÉTELI SZERZőDEy

függőben taľtással (banki hitel felhasználásĺíval)

amely létrejött egyrészrő|
Budapest Főváľos VIII. kerü|et Jĺózsefuáľosi Onkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.

63-67 ', aďószáma'. 15735715-2-42, KSH-száma: 1'57357I5-84II-32I-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) meghatalmazásábőI és megbizásából eljáró Józsefuárosi Gazdtikodźlsi Közpoft Zrt.
(székhely: 1082 Budépest, Baross l. 63-67., adőszáma: 25f92499-2-42, cégsegyzék száma:01-10-
04845.v; KSH száma:25f92499-683f-II4-0|, képviseli: ....), mint eladó (továbbiakban: eladó)

másrészről
..... (székhelye: .........; cégjegyzékszáma:,,,,.; ađőszáma.'
képviseli: ..........), mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az a|liirott napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel:

statisztikai számjele: ..'....;

1.

Előzmények

l.2. Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete ...l20t6. (x.06.)
számí határozata a|apjźn egyfordulós, nyilvános pá|yázatot írt ki Budapest VI[. kerület 35600

' hrsz.-ú, az íngatlan nyllváfiartásban Budapest VIII. kerĺilet, Vajdahunyad u' 9. szám alatti telek
értékęsítéséľe az ingat|aĺ beépítési kötelezettségével.

I'2. A pá|yánat nyertese a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-
testület ../f0t7. (....) számú hatźlrozata szerint vevő lett. Yevó pá|yźlzatában az ingat|an cé|ra

tĺjft énő beépítését v á'||alta.

.tŁ.
A szerződés tírgyát képző ingatlan adatai

Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u' 9.

35600
telek
558 m2

összközműves
per-, teher- és igénymentes,azELMŰ ÍIÁĺozĺrĺ
Kft. javáľa 5 m2 nagyságú tertiletre vezetékjog
került bejegyzésľe az ingatIan-nyilvántartásba

3.
Jognyilatkozat

3.1. A nemzeti vagyorľól sző|ó 2011. évi CxCu. törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a helyi
<inkoľmányzat tulajdonában lévő ingatlanra az ti|amnak, valamint az I99I. évi XXXIII. tV. 39. s
(2) bekezdése a|apjźn a Budapest Fővárosi onkormányzatnakelővásárlási joga van.
Jogosult elővásárlási jogźna|, postai küldemény esetén a küldemény postai feladásának igazo|t

napjától számított 35 napon belül élhet. Amennyiben az e|ővásźtrlás jogosultja él jogával, jelen
szerzódés k<jzte és eladó kozĺjtt jön létre. Ez esetben a ....... tł|ta|beťlzetett........o- Ft, azaz

foľĺnt <ĺsszeget e|adó az elővásárlási jogra vonatkozó nyilatkozatok kézhezvéte|étó|
szźtmitott 15 munkanapon beltil az .,. .. '.... tita| vezetett számí szám|ára visszautalja. A

26

Címe:
Helyľajzi száma:.
Jellege:
Telek alapterülete:
Közmű ellátottsága:
Teľhei:
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4.r.

4.2.

. ..... tudomásul veszi, hogy a beťlzetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
ęlszámolandó költséget, kártérítést nęm ťrzęt.

3.2' E|adő kiköti, vevő tudomásu| veszi, hogy az ingatlan haľmadik személy részére történő
értékesítéséhez abeépítési kötelęzettség teljesítéséig eladó hozzájáru|ása szükséges. Eladó abban
az esetben adja hozzájárulást a továbbértékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vállalja a jelen
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzźljálrullását kéľni, eladó vevőn követeli a jelen szeľződésben vállalt kötelezettségek teljesítését,
illetve eladó érvényesítheti visszavásárlási jogát
Felek ľögzítik, hogy e|adő hozzájárulása nem szĹikségęs az ingatlan harmadik személy részére
történő vevő általi továbbértékesítéséhez, amennyiben, az ingat|anra vevő a jogeľős haszná|atba
vételi engedélyt megszerezte, és ezt az e|adő felé hitelt éľdemlo módon igazo|ta.

4.
Jog- és ke|lékszavatosság

Az e|adő kijelenti, hogy az ingatlan jelenleg bérbeadás útján hasznosított. A bérleti szerződések
megszÍintetéséľe 30 nap áll rendelkezésére. Eladó a bérleti szerződéseket abban az esętben
szünteti meg, ha a teljes véte|ár megfizetésre került.

Az e|adő kijelenti, hogy az adásvétel tźlrgyát képezo ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az
iĺgat|an, a 2.,3.I. és 4,|. pontokban rögzítetteken kívül a továbbiakban per-' teher. és
igénymentes, azon harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy
ingatlan.nyilvántartáson kívüli joga, amely a vevő birtoklását, vagy tu|ajdonjog bejegyzését
akadáIyozĺá, koĺ|túoznźl, vagy meghiúsítaná.

Az e|adő kijelenti és szavatosságot váI|aI azért, hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
mődjára behajtható köztaĺtozás nem teľheli. Az e|adő kijelenti és szavatolja, hogy az ĺngat|an
tekintetében környezetszennyezés nem történt.

A vevo kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeri, többszöľ bejźlrta, megvizsgáIta, és tita|a felmért
állapotban, az ingat|anról készült ingatlan éľtékbecslő szakvélemény ismeretében, írja alá jelen
adásvételi szerzódést' Tudomással bír arró|, hogy a telken két darab felépítmény áll, amelyek
elbontandóak. A bontással kapcsolatos költségek és feladatok a vevot teľhelik.

4.4. Az eladó a je|en szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vevőt az ingatlan minden lényeges
tulajdonságárő| tájékoú'atta, beleértve az á|ta| ismert esetleges Ętett hibákat is. A tájékoztatás
esetleges elmaradásából eredő minden kár eladót terheli.

5.
Az ingatlan vételiőra, avéte|ár megÍizetése

5.I. Azingatlan véte|ára Ft + .........,- Ft ÁFA iisszesen ............'- Ft, azaz . forint
+ ... .... '.. forint AFA, összesen . '. forint' amely összeg a vevő pźiyázatában ajánlott
véte|tľĺaI azonos.

5,2. Szerződő felek egyezően rögzítik an téný, hogy

4.3.

4.3.

zĺ.
sĺ ?i>

ĺ/

5.3. Az insatlan véteIáránakmesťtzetése az a|ábbiak szerint torténik:
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5.3.1. A vevő páIyźtzatának benyújtásakor megfizetett aZ e|adó szám|ájára 9.920.000,- Ft, azaz
Kilencmillió-kileĺcszázhtlszezer forint cisszeget ajánlati biztosíték címén. A szeruődő felek úgy
rendęlkeztek, hogy a beťlzetett ajźln|ati bizosíték jogcímét foglaló jogcímľe váItoztatjźtk. A

. foglaló összege a véte|árba beleszámít. Szerzódő felek úgy nyilatkoznak, hogy a fog|ató jogi
természetével tiszában vannak. Tudják, hogy a szerzódés meghiúsulásáért felelős fé| az adott
foglalót elveszti' illetve a kapott foglaló kétszeľes összegét köteles visszaťtzetni. Amennyiben az
adásvételi szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyéľt mindkét fél, vagy egyik fél sem felelős,
az adott foglaló a vevonek vísszajár. A foglaló teljes összegének megťrzetése az adźsvéteLi
szerzodés megkötésének feltétele. Szerzodő felek egybehangzőan rögzitik azt a téný, hogy a
fo glaló t.elj e s o s s ze g e me gťlzetésrę keriilt.

5..3.2. Felek ľögzítik, hogy a vevő a jelen szerzőđés a|áirásáig megÍizette az ingat|an vételáľánäk
50 yo-át, bruttó ...,- Ft.ot, azaz . forintot, amelybe beleszámít az előzetesen
megťlzetett ajánlati biaosíték (9.920.000,- Ft), mint fogla|ó összege is, így vevo által a jelen

. szeľzodés aIáírásátva|egyidejűleg fizetendő vételárrészlet bľuttó ......,- Ft.

5.3.3 Felęk'' rógzitik, hogy vevo a vételár feĺľrmaradó s}yo-źLt, bruttó '...,- Ft-oI', azaz
.... forintot banki hitel felhasználásáva| fizeti meg eladó tészére abban az esetben, ha

Sem a Magyaľ Állam, sem a Budapest Főváľosi onkormányzatnem él a jelen szerződés 3.1.
pontjában biĺosított elovásárlási jogával. Vevő a fizetési kötelezettségének az e|adő ene
vonatkozó felhívásának kézhezsléte|ét követő 45 munkanapon belül köteles eleget tenni.
Amennyiben vevő nem fizeti meg a fennmaľadó véte|tIrat, eladó póthattridő kituzése nélkül
jogosult, jel en szerzódéstol egyoldalri nyilatkozattal, érdekmrilás bizonyítása nélkül elállni.
A vételár megfizetéséről eladó a szám|át a vételáľ-ľészbeérkezését követoen állítja ki.

5.3,3. Az ingatlan bitokának źúruhźrzása legkésobb a Magyar Állam, illetve a Budapest Fővárosi
Önkoľmányzat e|ővásárlásijog gyakoľlásáról szóló nyi|atkozattlnak Józsefuárosi Gazdźllkodási
Központ ZrI.-hez töľténő megéľkezését, Vagy az afia törvényben rögzítelt hatátridő

eredménýelen leteltét, és a teljes vételáľ megfizetését kĺjvetően legkésőbb 5 napon belĹil, felek
źůta| e|őzetesen egyeztetett időpontban, átadás.átvéte|i jegyzőkonyvben keľül sor. Vevő a biľtok
átvételére kĺjteles és a birtokátruházás időpontjától szeđí az ingatlan hasznait és viseli azok
terheit.

6.
Beépítési kiitelezettség

6.1. A vevő vállalja, hogy az ingat|ant Józsefuáľos Kerületi ÉpÍtési Szabá|yzatáról szóló 66ĺ2007.
(xII. 12.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) előírásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettsé gnek az alábbiak szerint tesz eleget:
c) azingat|an binokbaadásźttő| számítottf éven belül megszerzi az építésére vonatkozó jogerős

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

haszntiatb av ételi engedélý.

6.2. Az ingatlan beépítési feltételei:
Az ingat|an övezeti besorolása : L 1 -vIII-z
A közműfejlesztésse| kapcsolatos összes koltség (pl. fejlesztési hozzt|árulás, teľvezés. stb.) a
vevót, mint nyeľtes pźiyázőt terheli.

A beépítés százalék, épitménymagasság, szintszám, szintterület, stb. tekintętében az oľszágos
településľendezési és építési követe|ményekľől (OTEK) szóló 253l|997. (xII. 20.)
Koľmányrende|et, az 5l20I5. (il. 16.) Fov. KGY. ľendelet (BFRSZ)' és Józsefvźlros Kerĺileti
Építési Szabá|yzattlról szóló 6612007. (XII. 12.) ĺinkormányzati rendelet (JOKESZ) e|óirásai az
iráĺyadők.
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6.3. Az eladó visszavásárlási joga
Yęvő az eladónak az ingat|anon jelen szeľződés keltétől számított 5 évig - a 6.|. pontban
meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésének késedelme esetére _ visszavásárlásí jogot
enged, éshozzájárul ahhoz, hogy a visszavásárlási jog az íngat|aĺtulajdoni |apjára bejegyzésre
keľĺ.iljön. Vevő e5'.utta| már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ását adja ahhoz is,
hogy amennyiben eladó a7.I,I. pont szerinti esetben visszavásárlási jogát jelen szerződésben
meghatározottak szerint egyoldalú ny1|atkozattal gyakoľolja, vgy ezen egyolda|u nyiIatkozat
aIapjtn a ťoldhivatal eladó tulajdonjog visszavásárlásának tényét az ingatlan-nyi|vźntartásba, 1/1

arźtnyban, visszavásárlási jog gyakoľlása jogcímén bejegyezze. A visszavásárlási jog az ingat|aĺ-
nyi|vántartźtsba töľtént bejegyzés alapján az ingat|anon. később jogot szerzőkkel szemben is
hatályos.

.. Vevő je|en szerzódés aláírásávalhozzź|árul ahhoz, hogý:.eladó, amennyiben visszavásárlási jogát
' gyakoro|ja, űgy a jelen szerződésben meghatáľozottvéte|tLrat a késedelem idejére meghatározott

késedelmi kötbéľ mértékével csökkentve ťrzesse vissza arészére.

7.
A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésénet illetve késedelmes teljesítésének

jogkövetkezményei

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

7 .I.|. Visszavásárlási jog
Eladó visszavásárlási jogával a jelen szerződés 6.3. pontjában meghatáľozottak szeľint élhet,
ha a vevő a 6.1. pontban meghatározott valamely kĺjtelezettsége teljesítésével késedelembe
esik. A visszavásárlási ár azonos a vételáľra|, de az eladó jogosult a felhalmoződott késedelmi
kötbéľ összegével a visszavásárlási áľat lecsökkenteni a visszavásárlásijog gyakorlása esetén.
Vevő jelen szerzodés a|áirásáva| feltétlęn és visszavonhatatlan hozzájáru|tlsát adja al,lhoz,
hogy amennyiben eladó é1 a visszavásárlási jogával, tulajdonj ogát az ingatlan-nyilvántartásban
eladó egyoldalú nyilatko zattpal bej egyeztesse.

7.I.2. Késedelmikötbéľ
Ha a vevő a 6.1. pontban meghatározott valamely kötelezettségével neki felľóható okból
késedelembe esik, késedelmi kötbét köteles ťlzetni az e|adónak.
A késedelmi kötbéľ mértéke:
- A jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

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

esetén a kötbér <isszege 7.500.000,- Ft.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott ĺisszegeken felü| vevő
késedelmes teljesítéséľe tekintettel eladónak kotbéľigénye keletkezik, úgy annak mértéke
30.000,- Ft/nap.
Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott kötbér összegét k<iz<is megegyezéssel
állapították meg' és ańnem tekinti eltúlzottnak.

7.2' Szerződő felek egybehangzóan ľögzítik azt a téný, hogy a késedelmi kotbér teljesítéséhez vevő
garanciaszerződés nyujtásí kötelezettségének eleget tett, a....' Bank által kibocsátott . ... számil
bankgarancia jelen szerzodés a|áírásźxa| egyidejíĺleg éúadásra keľült az e|adő részére.
A garanciaszerződés összege a jogerős építési engedély megszerzésére a 6.|. pont szerint
rendelkezésre álló határidő elteltét követő 60 napig 15.000.000,- Ft, ahasznälatba vételi engedély
iľánti kérelem benyújtására a 6.|, pont szeľinti ľendelkezésre álló határidő elteltét követő 60 napig
7.500.000,- Ft. A garanciaszerzodés az eladó javára lehívásra kerül a je|en szerződésben
meghatározott késedelem esetén. A garanciaszeľződésben foglaltak 60 napnál kevesebb
késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Felek rögzítik' hogy csak olyan bankgarancia
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fogadható el, amelyek a|apján eladó egyolda|ű tájékonató nyilatkozatávaI a bank źtutalja a jelen
szerződésben meghatározott késedelmi kĺjtbéľ ĺĺsszegét az eladónak, mindenféle egyéb feltétel
nélktil.

8.
Ingatlan-nyilvántartási bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

Az eladó a jelen szerzódés megkötésével eryidejtĺleg külön nyilatkozatban feltétlen és

visszavonhatat|an hozzájźtru|ását adja ahhoz, hory vevő tulajdonjoga az ingatlan tekintetében 1/1

arányban, vétel jogcíméĺazingat|aĺ-nyilvántartásba bejegyzésľe kerüljön.
Felek közösęn kérik a Földhivatalt, hogy a tulajdonjog bejegyzési eljáľást taľtsa fiiggőben bejegyzési
engedély benyújtásáig; de maximum}}I7 . ... .. '. napjái g jegyezze fe| az ingat|an tulajdoni |apjára.
Felek már most kérik az illetékes Foldhivatalt - és ehlrez vevő is feltétlen és visszavonhatatlan
hozzźĄáruIźsźt aďja ' -, hogy vevő tulajdonjogának a bejegyzésével egyidejűleg az ingatlan.
nyi|vźntartźlsba a jelen.szerzódés keltétől számított 5 év határozott idótartamľa e|adó visszavásárlási

j oga a j elen szer ző dés tár gy át képező ingatlanĺa bej egyzésre kerülj ön.

9.
Az ingatlan birtokának őtrahízísa

9.I. Az ingatlan biľtokátruhazása legkésőbb a Magyar Állam, illetve Budapest Főváros
onkormányzata e|óvásárlási jogának gyakoľlásáľól szóló nyi|atkozatának eladóhoz, vagy a

képviseletében eljáľó Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zĺt..hęz töľténő megéľkezését, vagy az
arra törvényben ľögzített határidő eľedménýelen leteltét, és a teljes vételáľ megfizetését követo 5

napon belül, felek á|ta| e|ózętesen egyeztetett időpontban, tltadts-źttvéte|i jegyzőkönyvben keľül
sor.

9.2. Abirtokátruházás napjáig az iĺgat|anrlal kapcsolatos költségek az eladőt, a birtokátruházás napját
követően felmeľült költségek pedig a vevőt terhe|ik. A birtoktúruházás napjától a vevő jogosult
szedni azingat|anhasznait,viseli azok terheit, valamint azingatlanban bekövetkezókárveszé|yt.

10.
Egyéb ľendelkezések

10.1. Az e|adő Magyaľoľszág tĺirvényei szeľint működő helyi önkoľmányzat. Vevő képviselője
kijelenti, hogy Magyarországonbejegyzett gazdasági társaság, ügyletkötéSi és ingatlanszęrzési
képessége kor|átozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a ĺemzęti vagyorľól szó|ő 2011. évi
CxcVI. töĺvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja a|apjźnź./"|áthatő szervezet.

IO,2. A szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatban felmeľülő költségeket maguk viselik.

1o.3. Vevo tudomásul veszi, hogy a megszerzett Vagyon után vagyonátruházési illetéket kell fizetni.

Io.4. Felek a Polgáľi Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárjttk mind eladó, mind vevő
fe ltűnő értékar źnýalanságon alapu ló esetle ges megtámadás i j o gát.

lo.5. E|járó tigyvéd tttjékoúatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséľol és megakadá|yozásár.óI szóló 2007. évi CXXXVI. töľvény ľendelkezései szerint
azonosítási kötelezettség terheli Felek ađatai voĺatkozźlsában. Felek kijeIentik, hogy adataik a

szerződésben helyesen kerültek rögzítésľe az áIta|l:k bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apján.
Felek jelen szerzódés a|áírástlva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|źsukat adják ahhoz,

hogy eljáró ĺigyvéd okirataikľól fénymásolatot készítsen, és azokbaĺ ĺogzitett adataikat a

szerző dés sel együtt keze lj e.
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10.6. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tájékoztatását, ame|y szeńnt adataikat az információs
önĺendelkezési jogľól és az információs szabadságről szóló 20II. évi CXII. törvény
ľende|kezései szeľint kizźrő|ag jelen szerződéshez kapcsolódó megbizás, illetve a
jogszabáIyokban meghatározott kötelezettsége teljesítése érđekében kezelheti.
Felek kijelentik' hogy jelen jogügylet nem ütközíkapénzmosás és a terrorizmus ťlnanszirozása
megelőzéséről és megakadźiyozásźtról szóló 2007. évi CXXXVI. tĺirvénybe.

IO.7. Vevő a szerződés megkótésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.500,-.Ft + ÁFA eljaľási

díj összeget,..1*6.60o,- Ft ftildhivatali etjárási illetéket és 1.670,. Ft/fó JI-]B eljárási díjat a
szer ző dé s a|áir ásźlt me ge l őző en me gfi zetett.

10.8. A szerződő felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés
megkötésére és a|ákására a szĺikséges fe|hatalmazásokkal rendelkęznek.

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

10.10. A szerződés Felek teljes megállapodását taľtalmazza. A felek között a szerzódés előtt létrej<ĺtt

szóbeli vagy írásbeli megállapodáshatźůyát veszti. A szerződés módosítása kizárő|ag írásban
történhet.
A szerzodés egyes rendelkezéseinek esetleges éľvénýelensége nem jelenti automatikusan a

szeľződés egészének éľvénýelenségét. Ilyen esetben a Felek kötelesek az érvényte|en

rendelkezést ügyleti akaratuknak és a szerződéskötéskor fennálló céljuknak leginkább
megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni.

10.11. A szerzódo felek jelen Szęrződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illetékes
fbldhivatal előtti képviselettel ...... (.. ...)bizzák meg, és meghatalmazzákaz illetékes
ťoldhivata| elotti eljárásľa is. Ellenjegyző Íigyvéd a meghatalmazást e|fogadja.

A szerzódő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződés elolvasás és egyezo értelmezés után,

mint akaratukkal és nyi|atkozataikkal mindenben egyezot irják a|á.

Budapest,2017

Budapest VIII. kerület Józsefuĺárosi
onkormány zat ęIadő megbízásábőL eIj źrő
Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.

képviseli:....

képviseli:

Jelen okiratot... (........'..) budapesti i'igyvéd készítettem és ellenjegyzem, Budapest,2017.. '..'

okiľatkészítő ügyvéd
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12. számú melléklet

Osszefoglaló a benyrújtandó ajántat foľmai és tartalmi kiivetelményeiľől, tájékoztatás az
őt|íthĺtő szeľv ez et fo galm á ról

Az ajźn|atot a társaśág képviselóje minden oldalon kézjegyével köteles ellátni.

' Az ajáĺ|atnak folyamatos sorszámozással kell rendelkęznie.

Aborítékonnemszerepelhetabenyújtóľavonatkozóje|zés.

Az ajánlatot két példánrĺban, kÍilön Lezźlrtbontékban kęll benýjtani, az egyik példányon felttintetve az

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

A borítékon a következő szöveget kell és lehet feltiintetni: ,,Budapest VIII., Vajdahunyađ u. 9. szám
alatti telek elidegenítése - pźńyázat,'

Az aján|atot sértetlen borítékban kell benyujtani, sérült, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át.

Aho| az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az eredeti igazo|ást kell csatolni az aján|athoz.

Az aján|ati biaosíték befizetésénél a közlemény rovatba a kovetkezőt kęll beírni: aján|ati biztosíték

Az ajźn|atÍarta|mát a következő sorrendben kell ĺisszeflĺzni:

1. Jelentkezési lap

2. Ajánlati összesítő

3. Eredeti, 30 napnál nem régebbi cégkivonat

4. Eľedeti aIákási címpéldány

5' A Pp. előírásai szeľinti bizonyítő eľejű meghata|mazás, amennyiben az ajttn|atot nem a cég
képviselője írjaa|á

6' PáIyźuati dokumentáció megvásárlásaľól szóló bevéteIipénztárbizonylat másolata

7. Ajánlati biĺosíték befizetéséről szóló igazolás másolata

8. Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról

9, Nyilatkozat apá|yázati feltételek elfogadásáróI, szerződéskĺitésről, ingatlanszerzési képességľől,
aján|ati kotöttségről

10. Nyilatkozat adó és adók módjára behajthatő köztartozásról; Kiíróval szemben fennálló
tartozásrő|

11. NAV igazolása

12. Helyi adóigazo|ás (beszerezhető: Budapest Józsefuáľosi onkormányzatPo|gátmesteri Hivatala
1082 Budapest, Baľoss l.63-67.)

13. Béľbeadóval szemben fennálló tartozás igazo|ása (beszerezhető: Józsefuárosi Gazdá|kodási
Kĺizpont zÍt. |o83 Budapest, Losonci u. 2., és Budapest Józsefuáľosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala PéĺtnlgyiÜgyosaály 1082 Budapest, Baross u' 63-67,II. em.)

14. Nyilatkozat pénnlgyialkalmasságról

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyéľől és a bankszám|aszámrő|

16. Nyilatkozat ź.ŕ"|źthatő szervezetrő|

17 . Az adásvételi szeľződéssel kapcsolatos észrevételek' módosítási javaslatok

\\
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Atlátható szervezet:

A 2011. évi CXCVI' tv. 3. $ (1) bekezđés 1. ponda a|apján átlátható szervezęt..

1. dtláthatlő szervezet:

ą) az á|7am, a koltségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a ĺemzetiségi önkormtlĺyzat,
a társulás, az egyhází jogi szenlély, az olyan gazdá|koď6 szervezet, amelyben az á||am vagy a

helyi önkormányzat ktilön-ktilön vagy egyĺitt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetkiizi
szęrvęZet, a ktilťoldi á||am, a ktilftildi helyhatóság, a kĹilľoldi állami vagy helyhatőstryi szerv és az
Euľópai Gazdasági Téľségről szóló megállapodásban részes á||am szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytáľsaság,

b) az o\yan belfijldi vagy k{ilÍtildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdálkodó
szetvezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

. ba) tu|ajdonosi szerk ezete, a pénzmosás és a teľľoľizmus ťtnan szÍrozása megelőzéséľol és

megakadályozástrő| szóló tĺirvény szeľint meghatáľozott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, azEurőpai Gazdasági Térségľől szóló megállapodásban ľészes

államban' a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szeľvezet tagá||amában vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adőnatás
elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szeľint meghatározott
ellenőrzött külfř'ldi táľsaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben kĺjzvetlenül vagy kozvetettęn több mint 25%o-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati jogga| bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezó
gazdá|kodő szęrvezet tekintetében a ba), bb) és bc) a|pont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civi| szervezet és avízitźrsulat, amely megfelel a következő feltéte|eknek:

c a) v ezető tisĺségviselői megismeľhetők,

cb) a civi| szervezet és a vízitársulat'- valamint ezek vezető tisztségviselői nem źú|áthatő

szervezetben nem rendelkęznek 25oÁ-ot meghaladó részesedéssel,

cc) szé|dle|ye az Európaí Unió tagźilamában, az Euľópai Gazdasági Téľségľől szóló
megállapodásban ľészes államban, a Gazdasági Egyi'ittműködési és Fejlesztési Szervezet
tagáI|amában Vagy olyan államban van, amellyel Magyaroľsztrynak a kettős adonatás
elkeľĺiléséľől szóló egyezmény e v an;'

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

a) jogosult e jogi szemé|y vezető tisztségviseloi vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének
me gv á|asztźlsára és visszahívásáÍ a, y agy

b) a jogí személy más tagjaiva| vagy ĺészvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül

rendelkezik a szavazatoktöbb mint ötven százalékával;

3. $ (2) 
^z 

(I) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a

szerződő félnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell' A valótlan taĺtalmű ĺyi|atkozat a|apjáĺ
kötött szerződés semmis.

cr.li -i,'
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Aktualĺzrĺlásĺ adatlap

; Józsefuarosi Gazdalkođási Központ Ztt. - Eliđegenítési hođa

ingatlan megnevezése: I tclek

Telepłilés:
Utcn. hźnszáľn, onelet, ajtó:
HRSZ:

Buđapest VIII. keríilet
Vajdahunyad u.9.
35600

Áz eređetĺ értékbecslés adatail
Késátette:
Éĺékbecslő:

Appľeal Kolláľ Ingatlanszakéľtő Kft
KollláľZoltán

Faj lagos forgalmi éľték:
Az ingatlan forgďmi értéke:
Dáľuma:
Jóváhasvás (felĺilvízse) dátum a:

156.000,- FbIľĺL-'

87.000.000,- Ft
2015.11.01.

Józsefuaľosi onkorrranyzat

forma: Tulaídoni i éľték

AktualĺzáIás 6

*Aktualĺzálás:

| Ä/ ô Á.r LL t.-l PtAc: r Éł-ĺětr r,b'yg...łaoé.* @sav=-.*o.š t v.gtjŕŚLaä.-i

z->,ł6. tĺl. u*. Đ Áą ,l,

*Alrtualĺzált értékek:

Fajlagos forgďmi é'rték:

Az ingatlan foľgalmi éľtéke:

Az a|<tlĺalizálás az erędeti értékbecslésben rőýtett teriileti adatok, és az abban rögzitett
míÍszaki állapot alapjaa készĹilt, az aktuo;tizźllrěłs az eredeti éľtékbecsléssel egyĺitt éľvényes.

iĄ.ŕr rll'n
Iłĺł lriv,ł
llľÍwjtrl

Gđdor I.#z|ő
Igazs ágügý\ngatlanforgalĺni Szakéľtö

IGKZrt.

,/
í.l.:'1

sť"- ,Í;,,"
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ingatlan: l082 BudapesĹ VIII. keľ.' Vajdahunyad utca 9., Hrsz. 35600 kívett bęépítetlen tęľĺ.llęt

Ingatlanfoľgalmĺ Eľtékbecslés
aÍt&f Budapest vln. keľiilet Vajdahunyad utca g. alatti,

35600 kivett beépítetlen terĺilet ĺngatlanľól

Jđzsefĺárosi Gazđó|tccdáĺi |{łizpĺnt Zrt'
*,^"'IiľJIÍ'.11- 

t l lll

!(ĺat06eáíň; Gr.-60 /A3 /'Ínl{,
ĘylntlŹÔ: T

ń8|IÉl(|6t:
ĺđp

/ | nľPl4 rNJJe rrr€i|BruĐ6uw.EL. lUł., lą r Ja' Łl l)'a'J Iv Lv D.u,fL|L. ĘLl4lzĄul'L-vIuultr.Ilu | .)

zl
ĺ}j
\ , .:}.-v.v-..Ą...r\.,v\f!.Vvvw\^ŕ/Vń/Ý;aĄl'i^./!'s,/ý./-.Vń,'w.11ŕń..ýr,uĄJl..:\'!/ýv.v\'V.,.\.t.^.VvJv\M,,v,./.'ł\.!ĄĄs/!t,v\V^,\Ąj\
\ i\ t

ľl \
V
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Az ingat|an címe: 1082 Budapest, V|l|. Vajdahuńýáđ uüca 9.
Az ingat|an rnegneYęzése: kivett beépĺtetien tertj|et

{"i

I

i

A MEGBĺzÁs ľÁnoył

r-
I Fn,.ll",łcos ľla.cl ÉnľÉK; ALAPTtRÜleľna (558 ľ"ĺ2): l5ó eFr-/ľrĺz

l_ł'"'u"' p'^.'-' ľ.q$. '000,-Fr+Ápa.

Bnnu nÁzÁss,ł.l- nłooosÍľoTT PĺÁCI-' FoRGALnĺr Énľox: 87.000.000,. Fľ+ÁFA.
Az ÉnľBxnĺÉs ronpuĺTľl.p.la: 2015-1 1.10

l BrcsÜlľ Pla.cl-, Foncĺlľvlĺ ÉnľÉn : 87.000.000,. ľľ+ÁFA .. J

ĺt..-.'

:u)IlIłł{Ái. tĺĺllt jłr
ĺoga tlansz:úĺ ć rtrí iifi -

Lo77 pp.., Kiníl-ľ u. 4ll.4 jj,. lvis'(,ĺí. s3.: () I.oĺ).7;ł26ti(i

- .áđĺJsa4m: 1ł]?,tłJ,1|].2-4Ż
,'.ittřůä''ilTff'Ę.'ĺä'1..1iľř-1.1'.ľ.'ú

Epĺtőmérnök" Mérnĺik.kozgazda. Ingatlanszakéľĺő
EUFIM Felsőfokú ingatlan értékbecslő'
Masteľ of Science in Real Estate, M{ĺszaki ellęnĺĺľ,'É''n ,,M''
Apprea| Ko|lár Ingatlanszakértő Kft,

AZ !!'|GATLAN cĺnĺe És łzotĺosĺľÁsa
lrányítószám, te|epÜlés: 108f Budapest ,.

'Helyrajzi szám; .'" 35600. kĺvett beépítet|en ter[j|et
AlapterÜĺet: tuĺąjdoni lépon: 558 m2
l ngat|anh oz tartozó tulajdonhányad: 1/1

TULAJDONVISZONYOK
Tulajdonos neve:
Tu|ajdonĺ hányad:

J őzsefv árosi o n ko rm á n yzat
1ĺ1

Az |NGATLAN FŐBB JELLEMZŐI

MEGÁLLAPĺToTT ÉnĺÉx

Keru|eten be|Ü|i e|helyezkedés:
tvezeti besorolás: L1 -V|||-2
Egyeb je|lernzĺĺ: sík, gépkocsik o|inak haszná|t fötdterÜ|et

J*;ir{łPĺůi.łĺ.'iG;.ę'.;!đlłĺ*:łtÉi:'ĺKS'ei;*:tľĺŁ

Ko|láľ Zolttn

|. Apprea| Kollár lngat|anszakéľtő Kft. Tel. / Fax : 34 t 27 73' 4l3 70 20

Ęo c-{
ĺ,.-
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'ad utcłl 9.. l[ľrł. 3.5íl0íJ kiru.Íĺ

oi:

tl

.

l ĺ.l szaxonľol ĺnr.pľľÉs ľÁRcył, ł.

AzLpprealKolIáľ.IngatlanszakértőKfr.megbízástu"o"
Vajdahunyad utca 9. szám alatt található 35600 helyrajzi számú tulajđoni lapón kivett beépítetlen
teľijlet megner,ezésű természetben beépítetlen Íbldterület li l tulajdoni hányadú ingatlan becsült
piaci-' foľgalmi éĺékének meghatáľozására.

Az ingatlanéľtékelés cé|ja az ingatlan piacĺ éľtékének megallapítása.

I t.z.t A SZAKERToI WZSGÁLÁT MODSZERE-.*------

Elemzéseink. véleményeink és kövętkeztetéseink kidolgozása és szakvéleľnényĺink
e|készítése a TEGoVA (The Euľopean Group of Valueľs' Associations). iľánye|vĚi és
ajrĺnlásai szeľint. valamint a MAISZ (Magyaľ Ingatlanszĺivetség) áItal ĺisszeáIított éÍ'tékelési
sztendeľdekkel és irányel vekkel összhangban történt.

A saendeĺdek és jogszabĺĺlyok vonatkozásźhanazértékelćs EVS 2003 és EVS fa|f irányevei
es 26/2005 (vlII.t}) rendelettel modosított 2511997 ÜIII.1.) PM rend.elet előírásai ďäpjan,
azokťĺgyelembe vételével és az éĺtékelési módszeľek, ęlvęk betaľtasávď Ŕ.ĺ'zurt.

A piaci értékaz IVSC/TEGoYA2a12 definíció szeľint:

Az éľtékbecslés rĺividített formában késziilt. amely az énékbecslés módszęrtani kellékeit
szűkített t'oľmában Lafta|mazza. A szakéľto az ingat|ant a megtekintett m{iszaki állapotban a
tula.idoni lapon megnevezett helyiségként énékelte. Az éľtékbecslés koľIátozott dokumentáció
mellett készÜlt. amel1' esetben azt feltételezeĺik. hogy meglévő dokumentumok elegendőek az
értékelés céljának elérésére.

A szakvélęmény készítője igazolja. hogy a ténybeli megállapítások' melyeket e szakvélemén.v
tarta|maz,. igaznk és helytáIlóak' Javadalmazásunk nem fiigg az értékelt vagyotitárgJ. éľtékétől.
semmiIyen intézkedéstől vagy esernénytol. mely e szakvéleményben fogla|t eIemzések.
vé|emények és következtetések megjelenítése Vagy felhasználása eľedményeként jöhet Iéĺ.e. A
szak vé| eményben fogl ałtakat korlátozó feltételek határolj ĺík.

Az éľtekelés piaci forgalmi éľték megállapítása céljából késziilt. A szakvé]emény a Ptk.86.$ (1-
4) bekezdésc a}ap.ián ttiľr'énnyel r,édett szel|emi a|kotás. A szakvélenrényt más célra felhasználni
nen |eheĺ' A dokumentum rdszei vagy egésze nem hozhati nyilvánĺlsságra a készítő előzetes
irasbeli .jóvahagyása nélktil. Az értéke\és élvényessége 90 nap, a szakr,éleményben rogzített
feltételek Íigyel em bevétel ével.

t
3

|-- npp...r rcoltail".qutĺon'áŔéitö ŔÍt. r"l. i Fu* , :łúi ii aR 70 20 @\i
\. lr \
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t.2.2 sPECIÁtIs I]TMUTÁTó' Fejląlztéqi

I

!

Az EVS 2003 útmutatója az értékeléséľe vonĺtkoaían az alábbi tútmutatóst adja:

GN 4.02
Áz értékelőnek tekíntetbe kell vennie az intenzíven irónyított befektetések és 'fbileszté,,;iĺerüI9tek ,,éľzékenysiźgét,,, valamint a kÖzös váIlaĺlrpzdsők és eg,leb purtneri sieľződćsek
meglétét aasd: I]^.útmutąt,Đ, Íg anynk e-Ilenére' hogl léuzĺk os'łzehasodĺ,n,iiig',,
heÍbkłełési célokhĺjl törtrźnĺ łjrĺékelések megĺuizelÍtése kuĺĺĺĺ (8, szahvány) jcĺIemzően nemü1 tls,5zes port/illiĺi (ćs néhą eťł) sem) tekinĺhető beÍbktctésníi és azok dz
e.ĺrí.fąIiélelgzĺiseh amelyeket az éľté!łelő hasmúIĺ lényegesen helillyúsĺllni fbgjak az
értéIrtt,,,

,,SpecidlÍs műszaki és dontési ismeretek

GN1.03
Áz ćľlékalőnek specialĺs és széĺe,y kdrŕj míĺszĺłki ćs dontćshozĺ\i képe..;ségekre van 'ľzt)łksúgealhĺlz, hog; el tudja végezni 

'/bjle,ľzté'ľi tertiłetek értéIrelésćt, és az ilyei. ěľt,lkelé,sekeĺ csuk
ałckor lehet végrehaýani, ha az értétrelő ľendelkezŕk a szli|uéges.kompetencióval. Ncm
helyénvaló, az tiĐďél véleményére támu.szkadni, amikoľ piaei éľtékelć,,leket vi,ľz véghez,
még akkor sem ha, az értékelés ałapelve a használati éľtéi megállapíĺcźsa.,,

,, K iłI ti n I eg es fe ltételezés e k,, :

GN 4,01
Á klłliinleges Íeltételezěsek ąlkalmazhuĺóságdt kĺvételes köľtłImĺźnyek indokoliúk, pétttĺilĺI
árajánlat eĺindÍtása vap megvédése, amely egl javasoll vúsćłrlishoi ,og,
osszeolvaĺĺúshoz kapcsolódik, Ha ąz éľtéIrptő .felaĺlita, hog; .vĺ)súrlĺj,rkor vłjleménýĺ
.fbrmĺiljon a port'ĺblió vĺłgl egledi ingatlan potenciális éľtékćrĺÍI. c ĺl1yan fbltćtclezésck
ąIkłłlmazúsáĺ indokolhatjcł, ameĺy mús kĺ;rtłlmł}rlyek kozott nem lenne-heýes' Íp,olyan
.f'eltćtelezéseket lehet ĺenni, amelyek az ĺłĺlotĺ piaci kĺiriilmĺlnyek kazau ne.m Yĺźińąĺok uz
éľĺéke\ćílĺil, bizalmi koteĺességének g,łakoľIásu ,sorĺjn, kivéve a ktłlł;nlege's érłlekelt,sćgzł
vĺźsúrló kiłIt)n'felluľése esetében (lá'ľđ, S 4.45) ,,

.,GN 1,0s
Á kĺ;lĺlnleges .f'eltevěsek nem azt jelentik, hogł a piaci valóságoĺ gondatlanul ,/iglelmen
kĺvül hagłja, é',; a kilanleges körtłlmények Iajzotĺ is érvényesnek és .fontosnak ieil- tennie.
Aújdhatnąk olyan kÔrüilményeh amelyekben ąz értékelőnek in|ajbh vi'ľsza kel[ wnulnia,
inkabb, minthogł megkockĺiztas.ĺa az ďiglĺél ./'éIrevezeté,ĺéĺ, Az értéke!ěsnek ezekhen ĺĺz
e,,seĺekben i',ł kôĺaĺező rĺisze a piaci érték alapjún megĺiltapínt ćrĺékkÓvetkezĺeté.y, Nem
léteznĺ,k oly,an k;ľałméľryek melyek kdzĺjtt nlegengedľleĺő lenne a hłlanleges łlrtćk
rłłćrlegbe lwló beépítése, hahár helyet kaphat a kanyvelés je^57^zeteihen, olyan esetekhen,
ahoĺ lényege,s ktłIonbség van a ld)Iiinleges érték tź.s a piaci érték kozi,tt,

€.,i:;
/ o 'ś '.4"Ia/ t /ł-
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Á hilrnleges .|eltételezěselrre leggłaĺĺrabban cł.földĺerületek ,|e'itesztésekor kerülhe| sOľ.
Példtiul łervezési engedéĺyek meg'ľzerezhetőségére e,.;ak addig il nértékig leheĺ alapozni.
amíg uz áIĺąláhan porm,jlis piací körüImények közłĺl '/eltitetezhető, A piut ćs.-Így ĺłz
é ľ t ó kt l (i t a rve zć s i e nge clé |ye k.fb ĺ t é t e le zł! se e s e t é n h e kaĺ kutcźli u :

(i) uz engcdély iľónĺi kĺjrelcm elutusítĺjsćlnak kackazatóĺ, tnnak nódićłI és mérlékłjĺ:
(ii) a szĺi|ĺséges engedélyek megszerzéséhez ̂ tzuła.ége.ľ idő miat|i 'l.ejleszĺé'si

késlekeĺlé,ĺt.
Ábhąn az esetben, ha mĺjľ léĺezik énényes teľvezé,si-engeĺléIy, é,,;',;zcrĺi azĺ.fěItćłelezni,
hog; a ki\úĺĺjsban Iévő vú'súrĺĺ5 ezĺ a hizonyos ĺeľvet fosią hasznćłlni, és az értékelésĺ
annek meg|blelően leheĺ végyehaitani' így łényegesen kisebb a kackĺjząt. Hu nem
alkalmazott ilyen engedményelwt az értékelő, merĺ nem vette tekinĺeĺbe a kedvező

|ł;1ĺ;Iyénľake.ĺ,. akkor az- értékelésĺ úgł keII tekinteni, mint amelynek ereĺlménye ĺł
küIĺ)nle ge s .|.e lté tele zé s e k ftgp ényé b en vćĺltozik','

,,(iN 1.07.
Kuĺaniis gonł'Io^rsággclĺ keĺI megfogĺltmazní é,s leszĺigezni azokaĺ a klrdéseket. ame[yek
példůtłl arra üZ időtartąmra voruilkoznąk, míg az aďott helyszín azannal bekłĺĺtłizhetĺi
áĺlapoĺhu kerül, vapl7ľís eqy adott - a,/e,ilesztési elhćpzelés meg,^ult5'rítá.súhoz,szüktéga5
- parc:ella megvcźsáľolható. Hĺĺ ezek a./ěltételezések elhukrtak u pittc te.rz$én, akkoľ nem

'felelnek meg ą mérlegak céIicihóI li)rĺénő łjrtékelé,sekhez ćs ennek meg/blelően kĺłlanleges
'|blĺćĺelezěsak ki;zć kell .,ĺorolni őkel,,,

,' A lkalmĺa o t ĺ mó c(c ze r e k:
,,Spac,iúłis ćrték
GN-t.09
Figlelmel kelĺ ./brĺtítanĺ minĺÍen olyan helyzetre, amelyben .|ě!ĺételezhetiĺ, hog,, e4g,
speciťilis érdeĺreltséggel bíró vósárłó a piaci éľtłžkněl lényegesen tobhet kínťłl, Kivéĺeles
esethen az érĺékelést ezt figleĺembe véve is el lehęt készíteni, de eglidejiłteg mindig el keĺĺ
hźszíteni a tárgłi tulajđon piaci értékét nĺegáI\apító heszámalót.',

-t-
5

Apprea| Koĺ|ár lngatlanszakénö Kft. Teĺ. / Fax :34| f7 .]3,4|3 
70 20 E.mail: lsĺll|lľzĺłl:ttuj'iL'l:.hll\i\)r \
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2.1. 
^z 

éľtékelés a következő infoľmáciÓk a|apján és koľlátozó fe|tételekkel készíilt:

l. Az értékbecs|és ľövidített foľmában készĹilt, ?mely az éľtékbecslés módszeľtani kellékeit
szűkiteĺ foľmában tafia|tĺnzza. A szakértő az ingit|anta rnegtekintett műszaki állapotbana tulajdoni lapon megnevezett használaťu hđyíségként řnékelte' Áz éĺékbecslés
korlátozoťt dokumentłĺció mellett késztilt, amely ásetben a.Zt feltételezzíik'hogy meglévó
dokumentumok elegendőek az értékel és célj ának el érésére.

2, Az énéke|és EVS 2003. Evs 20I2 (Európai Értékelési Sztenderdek) vagvonertékelési
útmutatójának módszeľtani elvei és gyakoilati s2empontjai alapján készĺiit' A szakéľĺő
źita|źlbaĺ azingat,Ian nyilvantaĺás szerinti tęrületét fogadjá el vaiäsnak, arnennyib;;áI
eltéľés töľténik, azt a szakvéIeményben ľészletesen inootótni szrikséges.

3. Az értékelés szemľevételezés alapján töľtént. A szakértő diagnosztikai. statikäi
vizsgá|atot nem végez, ezért nem észlelhető vagy Ętett hibakért fe}eřősséget nem vállal.ĺ\ tulajdonos rendelkezésľę bocsátotta az éĺékbecsléshez sztikséges dokuľnentációt és
informácíókaÍ', azt fe|téte|ezzük, hogy a ľendetkezésľe bocsátott adatok helyesek és
pontosak.

4. A tulajdonos tájékoztatta a szakértot a jelenlegi jogáIlrĺsróI és a tulajdoni viszonyr ó|' Az
éľtékelĺ vagyontárgp.a vonatkozó tulajdonviszonyok tekintetében a tuła3doni lap adataira
és a tulaidorrostil kapott infoľmációkra ttmaszkodtunk. Feltételeztuu ďory a túlajdonosi
igény éľvényes' a tulajdonviszonyok ľendezettek' illetve níncsenek äiyun tula;ooni
rendezet|enségek' amelyek az ingal|an haszná|atáľ-, illetve a ve|e való reńdelkezési jog
akadályozhatnák'

5. A szakéľto nem vállal felelősséget az ingatlannal kapcsolatos joei teľmészetű
prob|émakért' A szakértő nem végzett az ingatlanok jogi helyzäteľe vonatkozó
vízsgálatokat. A szakénő az ingatlant peľ' teher. igénymenies ĺngatlan-nyilvĺántanás
szempolrtj ából rendezett ál lapotľa vonatkozóan éľtékel i.

ł 2.2 HBuvszíľl g?enĺr"gÉs lolpoľľJo. z01s. ľovnľ,lgpn lg. '.. . 

--l
l 2.3 Fplna'szľłÁlľ no.xuľĺrľľunĺox: - ,

Az éľtékelés folyamĺán megvizsgáltuk az ingatlannal kapcsolatos - a Megb íző ćúta|
rcndelkezésĹink.e bocsátott - kĺivetkezó dokumentumokat:

o Tulajdoni lap (nem hiteles) másolat'
o A telek helyszínľajza, építési ĺĺveąet,

-....----t t'
11

r -:i-ę. -ý.Í-...
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Kerii|eti lokáció Corvin negyęd
ovezeti besoŕolás: LI vIil I
Kĺiľnyező épĺiletek loooszmtes epüIetek
Infi.astruktuľális el látonság'
kozmiivek

azutcźtban megfelelő

Megközelíthetősée Kö'zúton' aszfalt út
Paľkolási |ehetőség Telek elotti kĺizterĹi}eten. telken
Ktizlekedési lehetőség 4-as. ó.os viIlamosok. {nerto
Utca jellemzői

Bslideą"l!

ir

ť

Ingatlan kiĺľnyezete

A telek jellemzői

A tulajdon jellemzői' telek. szabá|yozási jellemzők

A tulajdon Budapesĺ VIII. keľĺiletében. a Corvin negyedben található. A telek a mélyen benyúló,
keskeny alakri ľoldteľüIęt. Nem messze ta]á|hatő a Corvin Ptőaa,
A beépĺtésijellemzók az a|ábbiakban foglalhatók össze:. Epítési ovezet: Ll-vIIi-2'

. Telek Alapterülete: 588 m2'
- Szintteľtĺleti mutató: J'5
- BeépítésiYo: térszín felett : 60Yo,térszín a|att: 85Yo,
. Zöldfeliiłeti mutató: 0/|'5o/o,
. Építnrény nragasság: mininrum:18m. maximum: 23m.

összehasoni Ító elemzéqnéI'

\\
t',i1,- \,'\\

t4 "l

Tulajdonhĺĺnyad t/l
Telek iel|emzöi Szabályos téglallLp (keskeny)
Kĺizmtir,ek Elektromos' víz, csatorna, gáz

Teľijlet Tu|ajdoni lapon: 588 m] ki.vett beét]ítet}en terijlet
S zabályozĺ{s. ĺĺvezeti besoľo [ás LI.WII.2
l,egna,qyobb beépítettsés 60%
SzintteľĹtleti mutató (határérték* ) 3.5
Legkisebb zöldfelĺtlet 0/15%
Epítménv magasság leekisebb 18m
Epítmény magasság lesnasyobb 73m

A fildterĹileťet 588 m2 terĹilettel vessziik szłĺ!ĺrítasba a piaci éľték s.zĺmításánal és ae

|anszakértó Kfr. Tel. / Fax :34| 27 73. Ą|3 70 2a

*-1+r-.-)
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4. l Piaci ĺisszehasonlító alapri éľtékmeehatarozas:

Piaci összehasonlítĺĺs: Budapest' VIII. keľiĺletében az ingatlan kĺĺrnyezetében eĺhelyezkedő
hasonli adottságú telek ingatlanok piaci adatait hasonlítjuk össze. Az elemzést az alábbi táb!ázat
adja:

Ertékĺl 
-ö 
velő .Lényezők :

- A Corvin negyeđ viszonylag kĺizel: + 5Yo,

ÉľtéŁcsökkentő tényezők
. Kis méteníi' keskeny. mélyen benyúló, telek: . 10 %.
- Nehéz beépÍthetőség: -15%

Ertéknĺivelő és éĺékcsökkentő hatások <isszeg.zése :

A Budapest' VilI' kenilet hasonló jellemzóvel. fekvéssel és hasonló beépítési jellemzőkkel
bíľó építési te|kek piaci ćĺsszehasonlító adatainak e|emzesébó| az értéknövelő és
éľtékcstikkentő tényezők łisszegzése . 20 oń-os koľrekciót ad eľedményül' Á becsült érték
számitźsa az a|ábbiak szerint alakul:

A piaci adatha|maz összehasonlító adatok elemzése a}apján

A l082 Budapest. VIII. keľiilet, Vajdahunyad utca 9. szárn alatti 35600 helyajzi szĺmú

tulajdoni lapon kivett beépítetlen terĹjlet ľnegnevezésii ingat|an éľtéke keľekítve:

8 9. 0 00. 000,. F |"' azaz kétszazhuszonharomm í | l ió Ft.

Te|eoĹllés Fekvěs/utca Funkció
Terü|et

ŕm2) Ar íFt)
Faj|agos ár

íFUĺn.)
Budapest, 8.keľ. BÍró Laios telek 1107 195 CI00 000 176 152
Budaoest. 8.ker. Csarnok neoved telek 577 130 000 000 225 303
Budapest. 8.ker. Mátyás tér telek 306 60 000 000 '196 078
Budaoest. 8.ker. Tolnai Laios telek 864 120 000 000 138 889
Budapest, 8.ker. Auróra telek 277 65 000 000 234657
Budapest. 8.ker. Fecske telek 300 65 000 000 218 667
Budapest. 8.ker. Jlzsef utca telek 864 120 000 000 138 889
Budaoest. 8.ker. Baross utca telek 869 150 000 000 172612
Budapest, Lker, Bérkocsĺs telek 1184 194 800 000 164 527
Budapest. 8.ker. Balassa telek 716 166 000 000 231 844
Atlao; 200 7f8
Konioált fai|aoos ár: 160 582
Javasolt fai|aqos ár FtJmz'. 160 000
Budaoest. 7.ker. Vaidahunyad 558 89 280 000

Kolĺár Ingatlanszakéľtő Kft. Tel. / Fax :34| 27 
.l3,4|3 

70 20 E.mai|: [rt!!.é.l-ĺ':íłľĺll!iľq.łlll
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ĺ l:rtť.kc|t irlgaĺlrrn: l083 Buĺlrrpest. Vt||. kcr.' Va.idahrrn)ad Utca.l.. |'|ľsz. j56(10@

|  ,2Pětronkénti ĺjsszehasonlító elemzés 

-

iu

Az ađatbtzisból kiemelve a leginkább hasonló ingatlänokat az a|ábbi tźĺb|ázatban oaronként
hasonlítunk össze. azalak. a fekvés. és egyéb jellemzők alapján koľrigáIunk.

ÉarÉxrtÉs . nncl isszrtłesoľĹĺrÁs

összehasontítás
szemponllal Ér.tékełendő Össze.

hasontltó - 1
ts.sz*

hasonĺltó -2
Őssze'

hasonlltl -3

Clm, fekvés'
utca

Buďapes| VIl,
Reľtilet'

Vajdahunyad

Budapest Wil.
Tolnai Lajos

utca

Budapest, Wfi.
Baross utca

Budapest, Vil,
Csarnok negyed

GAzDAsÄGl TtNYEzlK

Är {Fł) 120 000 000 150 000 000 194 800 00a

Rarrłgátt áŕ 108 004 000 1s5 000 000 175 320 000

Terü|et {m2) 558 864 8đ9 1 184

Rorrekcl ó s be éP i th ető ség ą 1,,ĺo 1,00 1,00

Fajtagos ár (Ft/mz) 125 000 155 3s1 148 074

Korrekcĺós, alak I 1,05 1,00 1,00

KorrekcÍó' fekvés 1,00 1,00 1,00 1,04

Korrigält ár 131 f,50 155 351 ,í48 074

osszehasonlÍÍó adatok 144 375 155 351 u8 a74

Hasznos terillet m2 5ä8

Ft GYELEM B EVETT Étt agar (Funŕ ) 149 267 mÍnimum 114 375

INGATLANÉRTÉK rum,) 83 290 85ô maxtmum 155 351

I N G ATLAN ÉRTÉK kerekltv e ( Fttmf ) 83 000 000 szämťani átlag 149 287

A piaci paronkénti összehasonlító elęmzés ďapjful

A l082 Budapest. VIII. kerĺilet. Vajdahunyad utca 9. szämalatti 35600 helyrajzi számli

tulajdoni lapon kivett beépÍtetlen teľiilet megnevezésű ingatlan éľtćke kerekítve:

83.000.000.- azz łnh áľommi|liĺĎ foľĺnÍ.

:*1->Ĺ. -Ł.--
I Kolláľ Ingat|anszakértő KÍt. Tęl. / Fax :34| 21 7j. 4]3 7a20 E.mai|: ktlĺlĺlrz'(ĺ.tul|ň*.|

q{
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A maľadványérték sztrritását az a|ábbĺ tź.ŕłlźlzatbarl a vfuhatő bevételek és varható koltségek

költség-nemenkéntirész|eÍezettséggelszźmítjllk.

M aľadvan yś'Íék saáľ.nítĺása :

A f,enti kiinduli adatokat és kalkulációkat felhaszná|va a maľadványérték számítása az a|ábbj
rt.ŕi|źnat szeľi nti alakul :

i:

Ploject Vaidahunyad 9

-An{

Város ( citv } Budaocst Vlll
Hrsz í|ot No.): 35600
Fei|csztó ( rjeĺcloner )
l]eruházłĺs ( pľqie.ct ) ĺakôhiv.
Tanácsadó ( consultant ) 'Ąppĺęal Kollär |nsatlanszakértő Kft.
Dátum ( datę ) 2015,t l.t0
Teleknagysá'q ( p|oĺ size ) ss8"00 m3

szABÁLYozÁs ( RtcULAToRY
REOUIREMENTS )

l}utnítćsĺ iclĺcmzók 0.60
llcópítheti|sćg szinĺ Íi:lett ( sitľ ctlvcľage above
ĺrrounĺl ) 334.8 m-
ĺ}eépĺtheĺ(lség szin( it|att ( siĺc coveľage belolv gľounĺJ
) 85% 17+.3 tn-

Szintek szálnn ( ntlmbeľ of t]oors ) s.00 I 671.0

Éptitetvo|umcn seinĺ Íb|etĺ ( ĺna'rimum building
volume ĺrbovc eround ) l ó74.0 ln-

ĺ.)pĺiletvo|umcn szint alan 1 rnuximum building
vtr|ume hc|orv Aĺound ) 3?9 m-

Mĺrĺimális bcépĺthetôsét ( tota| bui|din'Ł volume } 1 6"ł4-0 m-

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY (Parameters of
the DESIGNED BUILDtNG)

BľuŕÍó / Gross Nettó / Net

Összcs Lakas + fsz' ĺizlcti teľtilet I 507 ĺ J5ó m-

Üľ.lr't I. ktl|{ĺn 0 tn-

l -ÁKAs { ĺi,zlet néĺkťtl.l l 35ó

Bérbe adható ĺlzletek ľt 1m:
Üzlet l 271

fJzlct e|a<lás Íiri laeos 35{) 000.00

ťJz|eĺ łlsszcsen 94 9t5 800.00

LAKÁs r 356

tiladĺísi thilapos Ftłn2 350 000.00

ELADAS bevéĺel ( Ff) 474 579 00A-00

Č}ssze's bevéteI 569 494 800.00

t0
Ko||ár I Kft' Te|. l Fax :34| 27 ,13.413 

70 20 E-mail: hĺ:l!irľł*łJ:i.ull!ll..':'ll ,/*#-
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ELÁDÁSI BEVÉTEL + Tőkeérték: 569 4948m.Ü0 Fĺ
FE.ILESZTÉSI KoLTSÉGEK (
DEVELOPMENT COSTS }

Ter{i|ete|őkełzítés ( lnnd prepĺration }
Bontąs (delnoIition) 4 000 000 Fr 0,0 Ft.ęevsés

i

Teľijlete|őkészítési költgég i|sszesen {total land
preparatÍon cosÍs) 2 000 000 Fr

Kłizm {ifej tesxési hozeájäruláso k (pub|ie uti I ity
develooment fees)

Viz{ĺĺątcľ) 2 0Ü0 00() ĺ..| ľ't
Ĺ'sittonla (sewa'ł'c} 2 000 000 Fr ľ.t
Ľlclĺ tromoshŕĺlófat ĺelectricitv ) 2 000 000 Fr F'r

Gáz (gas) 4 000 000 Fr ľjt

Uthń|lzat. nví |ttéľi nłľkolóh 0Ft

Kiizm űfej I esztés i H ozzájá r, Összese.' ( tota I of
pubkic utiliil' developmcnt fees) t0 000 000 Fr

Epítkezés nettó árakon (bui|ding coĺgtruction on
net base)

Lĺkások. {izletek 230 000 Fr ilĺmż l 50r.ó
l.nľoĺlk (storage tlnits) oFr Ft/m: 37.9

Iľodĺĺk. ilzletck (rrt't.iccs. shons} l"t / nrl 0.0
l roilák 0Fr t-j / nr: o.0
ljőlc|szinti parko}(l (oarkine arca on l 00 000 Fĺ l't / tn- 380.0

i Kiiz.|ĺ,.kcdťl 0Ft Í'l / nr? 0.0
Epĺtkezési ktg ősszcsen {totĺ| of bui|dins cost} 384 518 000 Fr

Szakértói dĺiak (professionaI fees}

ljnítész (aľchitccl) l.09ó 3 845 180.0 ľ.'ĺ

Sĺalikus 1 stnlcttlraI engi nccľl 0.59.ir | 922 590.0 lrl
Szakttlćľntihilk {otItcr ł-nocĺalisl') l\"59/o I 922 590.(l ĺ..t

Szakértői k.i|Íség tisszesen (total of pľofessionaI
fees) 7 690 360 Fr

Menedzsment kłi|tsécek (management costs)

Kĺvíĺelezés fb|iipve|ete (site suoeľvisĺon) 0.5ł/" l 982 5{ł0.{) ľt
Můkiĺdési lllanage nlen t. i rorlák ( o ÍIice ovęrhcaĺl.s ) 0-5olo ! 982 590.0 ľ{
ľ;Ŕékesítćs (ngent's ľ.ce) t.0% 3 922 {J83.6 l.ł

M arkct i rlc' ( lnarkcl'íns cost5} t.0% 3 922 083.ó t-]

Menedzsĺnentkö|tség összesen (totäl of
mĺnapement costs} tl809 341.2 Ft

Ta ľtalékkónzés {continpencies) 404 208 3ó0.0 ITt-bŕlI

I 
jIorc ncnl |áthati5 kölĺséeek (gontĺnsenics) 5.ł)i/o 20 2 r0 4l 8.0 ljt

Tartalékképzés összesen ( tofal of coĺtingencies) 20 2t0 418.00 FI

Feilesztés kłiltséEe (cost of deve|opment) 436 228 rf5.20 FT

éptlIct bruttó a[aptęrtiIetre vŮtílvc (íJevelopmcnt cost
peľ gross flooľ arca) 23t 293.t5 ljt 233-S13

ll
[App'"u|Kot}árlngatłanszakértőKÍt.Te|./Fax:34|z,173.4|jzozoÉ:ffiL .. :+"Ĺ":.'.i:'l':ri-l':.: 
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{;

FinanszĺrozĄ$i oqtatók (Íinancing indexes)
t}etéti hamĺt|ĺĺb (dcnosit ratc ot.interest) 2.fio/e

lipit kcz.ési kiĺlcsÔn kalnĺrtĺáb ( cons|ľuction lĺran ratc
of inteľest) s.0%
ĺ\Ítulrlnos cé|ú. tômogĺtĺĺs mcntcs kö[cstin kunat|áb
(rate oľinteresl ofgenera| loan rvithout subsidv) 6,$i/o

Sąiát tőke (orvn capita|) 50,gvo f|8 ||4 0ő2.6 Ft
Vevőfiĺ*nszírozás ( íinancĺnp cuśtomeŕs} 0,avo
Kłĺlcsön í|oan} g't{}o/^ 2Í 8| l 406J FT
Dgr.tzeĺi és saľanciäktĺ|tséA (cost oĺ. Puaräntec) l.OYr 218 lt4.r Ft
Káinatktĺlt.sés ( cost oľ intercs() '..ľ0.0% 109 057.0 F|lév

Bevéte|ek és kladások kiil6nbségt (dĺfference of
ĺncomes and exoensesl t32 708 210.6 Ft

Nľeľesép {nroÍjt). t0.0% 43 (rfz 812.5 t-1

Maradćk insłt|anérték {ľesidual va|ue): E9 085 398.0 Ft

A maradványérték számítása alapján azéÍtékaz alábbiak szeńnt alakul:

A l082 Budapest. VIII. kertilet. Vajdahunyad utca g. szćmalatti 35ó00 helyľajzi számú

tulajdoní lapon kivett beépítetlen teľület megnevezésiĺ ingatlan éĺéke keľekítve:

89.000.000,. Ft, łzaz nkilencrnillió foľint.

{q!4Üe4l11!11\9{qśn' Tel. / Fax :34| 2,I 
,I3,4l3 

70 20 E.mail: Lĺ:!!.ľłĺĺ.!:llllin-r].ht.l
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5. osszEFoGLAlÁs

ĺ)

A becsüIt érték kialakítĺísĺánál piaci összehasonlító elemzést végezttink kétfele
összehasonlítassal. és maradványéĺék szárĺlítćtsi módszer szeľint köze|ítettük az éĺtéket. A
piací adatok összehasonlító elemzésę és a rnaľadványéfték szćmitásaa}apján kĺjzęIített éľtékek
számtani ŕtt'|agát teki,ntjtjk řelevánsnak és ménékadinak' a módszeręk áital számÍtotł énékek
äĺ|agát vesszük a becstilt érték alapjául.
A.legpon1osabb éńéket zt maradványérték számltásaad abban af esetben. aľnikoľ megvannak
a beépítés Íervei, a połtos eladható területi adatok, amelyeket'jelen esetben a legieliemzőbb
építési paraméteľehb.ől megbecstilttink.

Becĺü}t piaci éIték:

A l082 Budapest, VIII. kerĺilet, Vajdahunyad utca 9. szám alattí 35ó00 he}yľajzi számis

tulajdoni lapon kivett beépítetlen teľĺilet megnevezésiĺ 1/1 tulajdoni hányadotképem ingatlan

értékę per" igény és tehermentes. valarnint ľendezett jogi és ingatlan-nyilvántaľtási ál|apotľa

vonatkoztatva. kerekítve:

87.000.000,. Ft +ÁFA , atÄz nyolcvanhét*ĺlĺđ ĺoĺot +7re.

Megiegyzés: A tervek
éľtékeket.

Budapest.20l5.l 1.10.

pontosítják az értékesíthető teriileteket és egyben az ehhez kapcsolódó

ť

Kollaľ Zoltán
Építőméľnĺĺk' Mérnök- közgazda

okleveles Ingatlanszakéno^ Master of Science in Ręal Estate
EUFIM Felsőfokú íngatlan éľtékbecsltĺ.

Appľeal Kolláľ Ingat}anszakértő Kft .

MEŁ.I{ÉKLETEK :

o Tulajdoni lap (nem hiteles) masolat,
o Fotók

fiu
V.ł ĺ.r"hl

{ I '\! t\

Apprcal Ko|láľ Ingatlanszakértő Kft. Tel. / Fax; 34L27 73,4|3 70 20 E.mai|: Lĺĺlllľl.ĺťl:pu!il1-ĺ-:.
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\S l É*ĺLei1ingatlan: 1082 Budapesĺ, VIII. ker,, Vajdahunyad utca 9., Hľsz. 35600 kivett beépítetlen teľület l(l
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1082 Budapest, Vajdaľrunyad 9., hľsz 35600
kivett beépítetlen teľĺllet a szabályozási téľképen
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