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Budapest Józsefvárosĺ onkoľmá ny zat
Képviselő.testĺilet e számár a

Tisaęlt Képviselő-testtilet !

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Budapest Főváros VIII. keľületJőzsefuárosi onkoľmányzat(atovábbiakban: onkormányzat)
fulajdonában áll a Budapest VIil. keľület, Tĺjmő u. 58. sz. alatti,36108 he|yĺajzi számon
ný|váftartotq 535 m2 alapterületű ingatlan.

Az ingat|an megnevezése: Lakóépület + udvar + üzemépület. A lakóépiilet 733 m2, az udvar
3I3 mąmígazuzemépület 4O2 m2 alapterületrĺ. Mtiemléki védettséggel nem rendelkeznek.

Az onkormźnyzati Ingatlanvagyon-kataszter nýlvántartási adatai a|apjźn aZ ingatlan
forgalomképes üzleti vagyonnak minősül és megvételére igény mutatkozik.
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Előteľj esztő : dr' Pesti Ivett igazgatoság elnöke

A képviselő-testĺileti Ĺilés időpontj a:2016. december 1 . sz. napirend
Tárgy: Javaslat a Budapest VIII. keľület, Tömő utca 58. szám alatt található ingatlan

pź.Jy ázat rĺtj án ttiľténő éľtékesítéséľe

A napirendet nýlt
szükséges.

ülésen kell targyalni, a határozat elfogadásához egyszetíj szavazattöbbség
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bĺzottság vé|eméĺyezi tr
Emberi Erőfoľľás Bizottság vé|eményezi tr
Hatźr ozati j av as|at a bizottság számár a:

A Yźrosgazdálkodási és Pénztigý Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés
megÍárĐĺa!ását.
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Fentiekĺe tekintettel az Avant Immo Kft. (Bártfai Lźsz|Ę ingatlanfoľgalmi igazságýgý
szakértő) 2016. november I6-án elkészítette az ingat|anra vonatkozó értékbecslést' amit a
fiiggetlen ingat|anszakértő (Gódor László) 2016. november 17-éĺfe1ülvizsgá|t. Az értékbecslés
a|apján az ingat|an foľgalmi értéke - felépítményekkel (akóépület, üzeméptilet) egyĹittesen -
1 5 8' 6 70. 0 00, - Ft ös szegb en keľült meghatát ozásr a.

Azértékbecslés kitér azépu|etmrĺszaki á||apotárais' amely szeľint annak felújítása aŔnýa|anu|
magas költségeket jelentene, ezértbontása javasolt. Az épület bontásának kalkulált költsége:
16.000.000,- Ft + ÁFA
A 100%-os onkormányz,ati tu|ajdonú épületben 1 db lakás található, amely jelenleg béflő á|ta|
lakott. A bérlő 2016. 04. hótól egy évig, szociális lakbérben (akbértámogatással egytitt)
ľészesül, igy alakbértámogatassal történő csökkentéssel együtt a lakás béľbeadásából 1.059,-
Ft bevételę szátmazlk az onkormányzatnak havonta. A' lakás bęcsült forgalmi értéke:
10.150.000,- Ft.

Mivel az épi|etet bérlő lakja, egy esetleges éľtékesítés előtt gondoskodni kell annak
kiürí.téséről, melyre vonatkozó költség- és feladatelemzés szerint, a bérleti jogviszony
me gváltása me gközelítőle g 6. 5 0 0. 000, - Ft ö sszegben került meghdtár ozásr a.

Tekintettę.l az épulet műszaki ti|apotźra, az ingat|ant javasoljuk a felépítménnyel egytitt, de a
telek foľgalmi értékén páIy áztatni.

Fentieknek megfelelően apá|yázati felhívást az alábbi feltételekkel javasoljuk kozzétenni:

A páůyánat célja: a Budapest VIII. kerület, Tcimo u. 58. szám a|atti, 36108 hľsz.-ú ingatlan
elidegenítése.

A pá.Iy ázat mĺnimálÍs vételáľa : 1 48. 520.000,- Ft.

Apáůyánat bírálatĺ szempontj a,: a|egmagasabb vételár.

Ajánlati biztosíték a mĺnimálĺs vételár llo/o-az l4.852.000,- Ft.

Az érvényes páiyázatra vonatkozró kiktités:

- apáIyázőnaWvevőnek vállalnia kell, hogy az ingatlan birtokbaadásától számított} évęn
belül jogeľős építési engedélyt szerez,

- a jogerős építési engedély megszerzésétol számított 2 éven belül jogeľős
haszná|atb avételi en ged é|ý szercz,

- a jogerős építési engedély megszetzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a
kötbér összege 15.000.000,- Ft; ajogerős haszná|atbavételi engedély megszerzésének
60 napot meghaladó késedelme esetén a k<jtbér összege 7.500.000,- Ft, amely
kötelezettségek garanciaszerzodés megkötésével biztosítandók. A
garunciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időaľányosan
érvényesíthetők. Az előzőeken túl felmerülő késedelem esetén vevő által fizetendo napi
kotbér mértéke 30.000'- Ft.

Az épület kiürítésének előkészítés e apályázatkiíľásával egyidejűleg megkezdhető, de a konkľét
kiüľítésre az adásvéte|i szerződés megkötését kovetően kerĹil soľ, melyľe az onkorm źnyzat a
birtokb aadási g vállal határidót,

Fentiek a|apján javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testtiletnek, hogy járulj onhozzá a Tĺjmő u. 58.
sz. a|atti épĺilet kiürítéséhez, és az ingatlan pá|yázatontörténő elidegenítéséhez.
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II. A beteľjesztés ĺndoka

A páIyázat kiírásával kapcsolatos döntés meghozata|éra a Képviselő-testĹilet jogosult a
66/2012. (Xu.13.) önkormányzatirendęIet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 16. $ a) pontja
a|apjźn,mely szerint az onkorm ányzatvagyonábatatozó_ elidegeníthető - 100 millió Ft feletti
vagyon tekintętében a Képviselő-testtilet a tulajdonosi joggyakorló.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az onkoľm źnyzat számáta pozitiv pénzigyi hatás az ingatlan elidegenítése esetén lesz,
amennýben apá|yázatľa érkezik érvényes ajánLat, igy az eljáľás érvényesen és eredményesęn
záru|. A kiürítés költsége az e|ózetes számítások szerint megkcĺzelítoleg maximum 6.500.000.-
Ft lesz, az 7 db lakás bérleti jogviszonyźtnak 60 %-os értéken történő megváltása mellett, mivel
a bérleti szeruődés hatźrozat|an idejtĺ. A kiürítés költsége 2017-bęn várható, ezért ę|őzetes
kotelezettség vá||alás szükséges a 2017. évi költségvetés terhére a vźnható elidegenítési
bevételek terhére.

IV. Jogszabályi köľny ezet

Az onkorm ányzat vagyoniíról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakor|ásäről szóló
66/2012. (XII. 13.) ĺinkormanyzatirendę|ęt (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 16. $ a) pontja
alapján, a Képviselő-testtilet a tulajdonosi joggyako iő az onkoľmán yzat vagyonába lrrrtoző _
elidegeníthető _ 100 millió Ft feletti vagyon tulajđonjogának tttruhtľ.ásával kapcsolatos döntés
meghozata|áná|.

A Vagyonrendelet 13 $ (2) bekezdésének a) pontja a|apján, a vagyonügyleti érték
meghattrozásáná| ingatlanokra vonatkozó vissztęrhes vagyontigylet esetén forgalmi
éĺtékbecslést kell alapul venni' amely tarta|mazza a beköltözheto (üľes) źilapotźlra
megállapított foľgalmi értéket is.

A Vagyonľendelet 13. $ (7) bekezdése a|apján a tulajdonosijoggyakoľló dönthet úgy is, hogy
a vagyon értéke a felek megállapodása szerinti eljárási rendben, a megjelölt szempontokat is
fi gyelembe véve kerüljön meghatáro zźsra.

A versenyeztetési e|jźrás lebonyolításának ľészletes szabá|yaira a Képviselő-tęsttilet |3612016.
(VI.02.) szźtmű, aZ onkoľmányzat tulajdonában á||ő ingatlanvagyon hasznosítására,
tulajdonjogának átnlhtnására vonatkozó veľsenyeztetés szabźůyairő| szőIő hatttrozat (a
to vább i akb an : Vers enyez tetési S zab źiyzat) az ir ány adő .

A Versenyeztetési Szabá|yzat 5. pontja értelmében a Versenyeztetési eljárás módjáľól akiírő
dönt. A dĺjntésben rendelkezni kell arról, hogy a pá.|yázatot megelőzi-e előminősítő e|járás, a
pá|yázat egy, vagy tobb fordulós, valamint arról, hogy kiíró a veľsenyeztetési eljárást
elektronikus úton kívánja lefolyatni. A 9. pontja szerint a.ptiyázat az e|ominősítési eljáľást
követően elektronikus úton is lefolytatható. Ebben az esetben a Bonyo|itő az előminősítési
elj árásban megá||apitja, hogy az aján|attevők pályázata a pźiyázat fe|hivásban írt feltételeknek
megfelelnek-e. Az érvényes pá|yázőkrészérę kiadja az azoĺositőszámot és a jelszót, amely
a|ap1źln aptůyźnő az elektronikus felületen apźůyázati kiírásban foglaltak szerint megteheti az
aján|atát.

A Versenyeztętési Szabá|yzat 11. pontja értelmében: A nýlvános Versenyeztętési e|járás
kiir ásźń közzé kell tenni :

a) a Polgármesteri Hivata| hir đetőtáb|źĄźln,

b) a Bonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helýségeiben,
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c) a Jozsefvtros című lapban,
d) az onkorm ányzat és a Bonyolító internetes honlapján,
e) az onkorm ányzat és a Bonyolító rendelk ezéséte álló egyéb internetes hiľdetési portálokon,

Đ az a) _ e) pontban foglaltaktól túlmenően a Kiíró döntése szerinti más helyen illetve módon.

A Versenyeztetési Szabźůyzat 12. pontjaszerint a hirdetményeket legalább 15 napra ki kell
függeszteni.

Fentiek a|apjźtn kéľem a .Tisztelt Képviselő-testtilet, hogy a pályázattal kapcsolatos dontését
megho zni szíveskedj en.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1.) hozzźĄátru| a Budapest, VIII., kerĹilet Tömő u. 58. sz. alatti, 36108 hrsz-ú ingatlan
pźiy ázaton t<jľténő értékesítéséhez.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2016. december 1.

2.) elfogadja ahatttrozat mellékletétképező, a Budapest, VIII. kerület Tömő u. 58. sz, a|atti,
36108 hľsz-ú épület elidegenítésére vonatkoző pá|yázati felhívást az a|ábbi feltételekkel:

a) a minimális vételár:148.520.000,- Ft'

b) a p á|y ázat bir áIati szemp ontj a : a Ie gmagas abb m e g aj ánl o tt v éte|ár,

c) ajánlati biztosíték a minimális vételáľ 70%o-a:14.852.000,- Ft

d) aptilyázónalďvevőnek vállalnia kell, hogy

da.) a telekingatlan birtokbaadásźtő| számitotÍ.2 évenbeliil jogerős építési engedélyt
szerez,

db.) a jogerős építési engedély megszerzésétő| szźlmított 2 éven belül jogerős
haszná|atb avételi enged é|yt szercz,

dc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme
esetén a kötbér összege 15'000.000,- Ft; a jogerős haszná|atbavételi engedély
megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kĺjtbér összege 7.500.000,-
Ft, amely kötelezettségek garanciaszerzođés megkötésével biztosítandók. A
garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan
érvényesíthetők. Az előzőekęn túl felmerĺilő késedelem esetén vevő által ťlzętęnďó
napi kötbér mértéke 30.000,- Ft.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 1.

3.) felkéri aJőzsefvárosi Gazdálkodási KözpoŃZrt-t a versęnyeztetési eljárás lebonyolítäsára,
és a ptůyázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testĹilet elé
jóváhagyás végett. Amennýben a páIyázat eredménýe|enu| záru|, fę|hatalmazza a
Yźrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottságot aptiyázatotlezárő eredmény megá||apitäsára.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgaÍőja
Határidó: 2017 . március 23.

/jo

Í.'/ /: /
i/



4.) a) felkéri alőzsefvérosi Gazdálkodási K<izpontZrt-t,hogy az ingatlan birtokbaadźsáigaz
épület kiürítéséről gondoskodjon, melyre a 2017. évi költségvetés terhére önként vállalt
feladatként 6.500,0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal a felhalmozási bevételek
terhére.

b) felkéri a polgármestert, hogy a hatfuozatban foglaltakat a 2017. évi költségvetés
készítésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpoftZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: a) pont esetében 2017. május 5., b) pont esetében a201]. évi költségvętés tervezése

A dönté s vé grehaj tás át v é gzo szeĺĺ ezęti e gysé g :

Józsefu árosi Gazdálkodási K<izpo ĺt Zrt.,
Pol sármesteri Hivatal.

Budapest, 2016. november 1 8.

igazgatőság elnökę
T<irvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából: 
/

,h "Ar'*?^<-dt.Mésztĺr Erika
aljegyzo ?t":i i.,:,, t :

Melléklet: Értékbecslés
P á|v ázati dokum entáció
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Avant.|mmoMémokiéslgazságügyiSzakéńőiKfr. T:06-30/90&1995
1031 Budapest, Városfalkoz 5. e-mail: avantimmo@t.emai|.hu

lNGATLAN FoRGALM| szAKVÉLeľrĺÉŃv
a Budapest Vlll. Tomő u. 58. 36108 hrsz

a|atti kivett takóház udvar (műhe|y) felépítményes ingatlanról
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Budapest, 2016. november 16.



Avant.lmmo 
@ Mérnöki és ĺgazságĹigyĺ Szakértői Kft. 2

ÉnľÉn e uÉsl glzo ľ,tyĺnĺÁľĺy

A kívuljegyzett kĺvett lakoház udvat műhely, felépítményes ingatlan forgalmĺ értékét a foľdu-

|inapon, az alábbiak szerint á|lapĺtottuk meg:

tvezeti besorolás: Szigony negyed

Építésiovezet
A fe|épĺtményes ingat|an mérete m2

Faj|agos forgatmĺ éľték FVrn2

A fe|építményes ingatlan forgalmi értéke Ft

Lakás alapteruĺete m2

Komfortfokozata
Szobák száma db

Fajlagos forgaĺmi értéke Ft/mz

Forgalmi értéke kerekítve Ft

A lakás értékét a felépítményes ingatlan értéke tarta|mazza.

L1-Vlil-1
857

185 141

158 670 0oO

e.7

Komfortos
Ą
t

274 425
10 150 000

av.*$^] [Äĺ'k!'
Bártfai Lászlo

ok|. ti. mémök
ingat|anforgaImi igazsagüĺgyĺ szakéĺtő

ś-:.3ľ 5144 Í.
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Avant.lmmo 
@ Mérnoki és ĺgazságtigyi Szakértói Kfi'. ?

.l. Előzmények

A Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont zÍt. megbízási keretszeĺződése alapján az

Avant.lmmo ľvlernoti és lgazságugyi 
.Szakértői 

lűt etkészítette a kĺvüljegyzett ĺngatlan foľ-

gál*ié'tél.necsléséi n *ägbĺ.đkéiéséľe kÚlon értékeltÚk a lakást és a fe|építményes ĺngat-

|ant üres, beépíthető te|ekként.

?. Alapelvęk, fe|téte|ek

- A rnegbĺzók álta| rendelkezésre bocsátott adatok valódiságát ésteljessĄ)ét nem vitattuk.

-Áz atäooft adatok rogz.ľtésén tu|jogi természetű vizsgálat nem tortént

. A vizsgálat során az ingatlant szemľevételezéssel ňinősítettuk, más jellegű, invazív, stati-

kai diagnosztikaĺ vizsgálat nem tortént.

- Potenciálisan vesiďlyes korulmények, anyagok előfordulását nem rögzítettük, ezekéń, i|leĹ

u* á.ĺ"it"oázésurľlĺiz śzukséges szákérte|emért nem vise|ünk feĺe|ősséget'

- A forgalmi érték *"ínáta,ó.asáná| az ingatlan egészben történő értékesĺtését téteĺeztük

tel. ni řntatlant teherĺňentes, birtokba vehető állapoiban értékeltilk.

- A szakvé|emény kizáró|ag az ĺ. pontban leírt |é|ra részülL bármely egyéb cé|ra torténő

feI használása nem engedélyezett.
- A szakvé|eményben szereplő érték mindjg egy adott időPontra .a forduĺónapra- vonatkozĺk,

rnert az érték nagysága foýamatosan váttozíŕ' A befektetők és tulajdonosok az adott va-

gyontárgyat, a gazäasägi, pôlĺtikai, jogi kornyezetvdltozását és az ezekkel összefüggő koc-

řá."t"iäinoen]oońonto"n, ĺiaoo ińĺormációk bĺrtokában máskéni ĺté|ik meg'

- Minden adat és tľinv, áňi ä śzakvéleményben szerepel, ĺegjobb-tudomásunk szerint helytál-

ló és pontos. r"ĺŕúťát.ĺ'uk során "' "luá'-n"tó 
gondosságóaĺ jártunk el, de nem válla|unk

fele|ősséget olyan äáat, vélemény vagy becs|éš pontosďá-gaért, amit mások adtak át ré.

szünkľe.
- A szakvé|emény kĺzárólag a megbízó ľészére készult, illetéktelenek semmĺlyen formában

nem használhatják iJ..ľĺ"ň noznätóĺĺnyilvánosságr seľ a dokumentum részeĺ, sem egé-

sze a készítő elozetes írásbelijóváhagyása néĺkül. A szakvétemény a Ptk 80.s (1-4) bekez-

áéie alapján torvénnye| védett sze|lemi alkotás.

3. Tanrisítvány

A szakvé|emény készítője tanúsítja, hogy az átta|a tett megáĺĺapĺlí99k i9a11k, és he|ytá||óak,

a megbízott ĺugget|án, és oíjazáů nę.ň nigg a mgoáJlgn.ĺtott erterta. A véleményben fog|alt

e l e mzé seket, veĺeńeňya l koiásokat a kor| átozó f e ltéte lek határolják be.

4. Az ingatlan leírása

4.1, Az ingat|an kcĺrnyezete

Azingatĺanteľmészetbenakívuljegyzettcímen,belteruleten'aTömőu-ban,aFuvészkertu.
sarka kozelében t"rálr'ato .ą toźeĺĚeń a G|obal Award for Excellence dijjal elismert Corvin

sétány épÜ|etei đ;;li, ;;emben a S9TE Ba|assa János Kollégium épülete á||.

Az új épĺtésĺ epĺiiäter'6;g' a regi társas lakóhazak }4 szĺntések. Az utcában vízvezeték,

csatoma, eĺektromos és gázvezeter van. csápadékvíz-elvezetésre egyesített rendszer szol.

Xálä*"gl.i,z|ekedési eszközok megál|ója (vilĺamos, autóbusą rnetró) 10 percen be|Ül elérhe-

iä. ś.áňerygépkocsiva| parkolniaz ingatĺ9n 9l!ĺtt 9z utcán lehet^

É|elmiszer 
"l"p"lläiá'I'!"igáió 

o"uašaĺáii |ehetőség gyalogosan, 5-1Q percen belÜl, kozin-

tézmények, szo|gáltatásot piac, o"uasáńoxo'ponitomegkozlereoési jármĹÍvekke| 10-15

ł-.;
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percen belĺj| elérhető. A komyezetiterhelés és a levegószennyeződés közepes, a kozbiáon-
sági helyzet a komyék át|agának megfele|ő.

4.2. AŮelek |eírása

Megnevezés tulajdoni lap szerint Kivett lakoház udvar

Tulajdonos Budapest Fóváros Vll|- keľ. Önkormányzat 1/1

Telek terÜlete 857 rď

ovezetĺ besorolás L1-Vill-1

4

A tárgyi telek téglalap a!akú, jó oldalarányti, a Fĺivészkert u. sarka kozelében he|yezkedik el-

A teĚi hoss*eňgelye É-D-i, keskenyebb o|da|a a Tomő u*i frontra esik. A te|ek az utcafron-

ton 2'30 m magas tomor tégla kerítéise|, a tobbĺ oldalon a szomszédos |akóhazakka| bekerí-

iett. A te|ek joĚb o|da|án, az o|da|határon, egy 37,0 mz-es, 1875.ben épu|t foldszintes, alá-

pincézet|en, iétny"."g tetős gyenge rnűszaki áĺlapotú lakóház á||. A házban egy komfortos,

ägyszobás, xozepes?llapotú-,.kb. 5,0 mz.es ga|ériávaĺ rendelkező, elektromos fűtésű lakás

ta.ĺánato. R lakóńázban gázvezeték nincs, a tobbi kozműre csatĺakozik. A nyĺ|vántaľtás sze-

rint a |akiépület alapterüĺetéhez tartozik a 96,0 m2-es, farostlemez és fémlemez faĺakka| épĹ

iátt, ietny"reg tetős,.fodém néĺkulĺ hu|támlemez tároló, amĺ a szemle alapján nem lakás cé|já-

ra szo|gŁ|. Állapota 15 % alatti, gyenge, gazdaságosan nem fe|rljítható. A telek jobb o|dali

hátsó sárkába néhány fiatal gyumolcsfát (szilva, alrna, egres bokor) ultettek.

A telek ba| o|dalán talátható egy külon kapubejárattal rendeĺkező 4o2,a m2.es, tégla falazatú'

a|ápincézetlen, ĺapostetős műńäly, romos á||apotban. A műhely épü|et osszközmĹives, elekt-

,ońo,, gáz. és víŻóráva| rende|käzik' A lapostet.c kb. 3,o m'-en beszakadt, a falak magasan

nedvesđk, a helyiség e|hanyagolt, romos. A műhely épulet mtĺszakĺ áĺĺapota 15 %-nál gyen-

tooo, a gazoasägošun neń relĺ1ĺtnato kategóriába tartozik. A kapott információk szerint a

műhely épÜ|et a bontási listán szerepel-
A te|kén bazalt kockakő és toredezett beton térburko|attalá|ható.

A terulet L1'Vlll-1 jelű lakóovezeti besoro|ású. Legnagyobb beépíthetósége 65 %, szĺnttenj-

i-ti'i.',]ř"."Jä ł,o *ż1*ż, tereps'int alattĺ beépítésĺ ňerterce ę5 %, legkĺsebb zö|dfelületi mérté.

ke 15 o/o, |ágkisebb épńmény magassága 16,0 m. legnagyobb építmény magassága 23,0 m'

A mellékeltbvezetĺ térkép sželvényen az épÍtési helyet beje|o|ték.

i., irfi i
l-,j \l 3
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5. É*éĺ<t<epzés

5'1. Az ingatlan értéke|ésenek módszere

Az Á|lóeszroz Értéke|ők Európai Csoportja (TEGOVA} ajántása alapján az ingatlan jel|egére

való tekintettel, a piaci osszehasonlĺtó adatokon alapuĺó érték megá|lapítás módszerét a|-

kaĺmaztuk' Fĺgyelembe vettük a26ĺ2aO5.0/ĺll. 11.) sz. ľende|ettel módosított25/1997. (Vll|.

i.) PM és azEéĺlg97. (Vllĺ. 1.) FM sz. rendelet és az European Valuation Standards (EVs)
2oo3' és 2006. évi értékelési szabvány módszertani e|őírásait'

Az ĺngat|anok értékelése osszetett feladat. Ezért helyszíni szemlét taľtottunk,' fénvkéPeket
készířeftÜnk, szóbe|i tĄékoztatást kaptunk, kornyezettanulmányt vegezttink, és az onkor"

mányzatnáĺ ĺnfprmálódtünk. A forgalmi érték megáĺlapításához fe|haszná|ttjk a KSH, a NAV
ĺtleténhivatali, a nyomtatott és az.elektronikus szaksajtóban fe|lelhető' valamint a más szak-

cégek áttal rendeĺkezésunkre bócsátott árakat, és az Avant.|mmo @ Kft. adatbázĺsának infor-

mácioit.
A ŕelépĺtmények jelenértéke és.a bontásÍ koĺtségek kĺegyenlítik egymást. A lakás értékét az
i n gatlan megá| |apĺtott értéke |ą1tą|71azz ą

Az Ango| Királyi Vagyonértéke|ők szovetsége (RICS) szeńnt az oMV (open Maľket Va|ue)

azaz ď nyí|t piácĺ eĺ{év, az, az ár, amely összegért egy Vagyontárgyban való érdekeĺtség mél'

táńýo'ań, mägánjogi szeződés keretében készpénzéľt a ĺegnagyobb valószínűségge| elad-

hati. A pcntcs ár csak versenyeztetésse| ál|apítható meg.

Feltéte|ei:

- Az eladó haj|andó az e|adásra.
- Az adásvételi tárgya|ások |ebonyolĺtásához figye|embe véve a vagyontárgy jel|egét, és a
piaci helyzetet, éssżänj hosszúságú időtartam áĺĺ rende|kezésre.
- A tárgyalás időszakában az érték nem változik.

- n u"đýontárgy szabadon kerul pĺacra, meghirdetése megfeleld'nyilvánossággaltorténik.
. Átuläńo'toläitero speciális vevői kütön ajánlatot nem veszünk figyelembe.

Érté kmóoosító tényezők

Értérnovelő tényezők

Értékcsokkentő tényezők

Jó olda|arány
Kevés építésite|ek van a komyéken

Lakó kiko|toztetésének koltsége
Bontásikoltség

I
/',,';
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- 5'2. Telek <isszehasonlító adatok

ą Éitéke|endô 1 2 3 4

2 Gím Mll. Tömő u' 58. Vlĺ|. PráteÍ u.
Vlll. Baross

u.

V|ĺl. Baĺoss
u-

Vlll. Barose
u.

2 Gazdasági ténye4ý!
4 Ár (Ft) 158 000 000 14Í 00o000 164m00m 160 000 000

5 Informáoió forrás ľ.|AV llleték ľ'lAVĺ||eték NAV llĺe|ék NAV l|teték

o hgď|an alapterutete (m2) 857 833 711 945 866

7 Failaqos ár (Ftlm"| 186 573 189 676 198 312 173 545 184 758

8 ĺngat|an jellege Épĺtesi te|ek ĚpÍtési te|ek EoÍt€si tę|ek Épĺt'esi teĺek

o Az ár ie|leqe Tĺanzakció Tĺanzakcĺó Tramakcíó Tĺanzakcĺó

10 Korrekciós tényerz:o 1,00 1,00 1,00 1,00

11 Tulaidonioqi viszonY Önkorm. tul. Tulajdon Tulajdon Tulajdon Tulajdon

IZ Korrekciós tényező. 1,00 1,00 1,00 1,00

Terhek (szo|galom, haszná|at) ntncs ntncs nincs nĺncs

14 Korrekciis tényezo 1,00 ,ĺ'00 1,00 1,00

EIadás/aján|at időpon$a 2Ue. 2016. 2016. 2016. 2014.

16 Korrekciós tényezö 1,00 1,00 1,00 1,00

IT Korriqá|t ár 1 58 000 000 I 41 000 000 1 64 000 000 1 60 000 000

18 ĺ<orŕĺgalt egységár (Ft/m,) 186 573 189 676 198 312 173 54s 184 758

19 Helyszíni tényezők
20 Meqkozelíthetőség ud. ||ż ud. ua.

21 Korrekciós ténvezö 1,00 1,00 1,00 1,00

z-z E|he|vezkedés az utcán beltil ua. ua. ua. ua.

23 Korrekciós tényező 1,00 1,00 í,00 1,00

24 Infrastruktúra, közművek az ĺĺŕrcán ua. ua_ ua. ua.

źc KorrekcÍós Íényezo 'í nn 1,00 1.00 1,00

zo lnÍrastruKúra, ktizművek a telken ua- ua. ua. ua.

Korrekciós ténvezö 1,00 1,00 1.00 1,00

28 KerÍtés Van ua. ua. ua. ua.

29 Korrekciós tényezö 1,00 1,00 1,00 1,00

30 Korrĺqált egységár (Ft/m"
,|8ô 573 189 676 198 312 173 545 184 758

31

32 Pĺacképesséq ua. ua- ua.

33 Korrekciós tényezö 1,00 1,00 1,00 1,00

34 Használhatóság, funkcĺó, oĺda|arány jobb iobb ua. jobb

35 Korrekciós tényezo 0,99 0,99 1,00 0,99

36 Fe|szín, ĺeités ua. ua- ua, ua.

37 Korrekciós tényező
,ĺ nn 1,00 1,00 1,00

38 Panoráma Nĺncs ua. ua. ua. ua.

39 Korrekciós tényezo 1,00 1,00 1,00 1,00

40 Epĺtesĺ elĺrasok, kotöttségek ua ua. ua.

41 Korrekciós tényezö 1,00 1,00 1,00 1,00

42 Novényzet ua. ua. ua. ua.

43 Korĺekcĺós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00

44 Fai|agos Íorga|mi éńék (Ft/m, 185 141 187 779 196 32S 1735/ł5 182 910

45 szĺmĺtott torgalmi éÍték, Ft 158 665 65í

46 Forgalmi érték kerekítve Ft í58 670 000

!. ŕ
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5.3. Lakás összehasonlító adďok

1 Értékelendő 1 2 ą 4 5

2 cím Vlĺĺ. Tómó u'
58. Ísa

Vltĺ. Tómó
u-

Vll|. Bókay
J- u.

Vlll. Leonar-
do da Vinci

u-

V]ĺ|' f.eonar.
do da Vincĺ

u.

Vlll. Pniter
u.

.ł,' Gazdaságĺ tényęzők
4 Ar (Ft) 15 100 000 ĺ0 45o 000 í3 z}0 0o0 10 600 000 ĺ0 300 0oo

5 lnformáció forrás NAV l||eték l.lAV lllebk NAv |l|eték NAV |lĺelgk Mv l|l€tek

o l ngďlan alapterü|ete (m. 3Ĺ00 il,m 36,00 41.00 3ł@ 31,00

Faj|agos ár (FVm.) 3f2121 279630 xĐ778 321 951 m6486 332258

I Ingatlan jellege lnkorm. bkás Th. óÍÖk|a|és Tłt' đ'Íółdalď6 Th. öĺöklakás Tt. öńklakiÉ Th..'Íöklakás

o Az ár ĺe|ĺeqe Tťa.trakció rľanäakéi'ô TÍanŽPkció, Tľanzd(ció Tránzakció

0 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00 ĺ 
'00

1 Tulajdonjogi viszony fu(m. bubjdon Tulajdon Tulajdon Tulajdon Tulaidon Tulajcion

Korrekcĺós tényező 1,00 1,00 í '00 ĺ '00 í 
'00

? E|adás/ajánlat ĺdőpontja 2016. 2016. 2016, 2016, 2016. 2016.

4 Korrekciós tényezö ĺ 
'00

|,00 1,00 1,00 1,00

5 Koľigá|t ár (Ft) 15 í00 000 10 450 000 13 200 000 1 0 600 000 1 0 300 000

6 Ko nĺgált egységár (Ft/m") 302 121 279630 BO27A 321 951 2864€'6 332 258

7 Helyszíni tényezők
I Elhe|yezkedés a keríileten belü| ua. ua lta ua. ua.

Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 ĺ 
'00

í '00

2A Az épulet kora. mĺlszaki á|lapota Ilä ua. jobb ua. iobb

21 Korrekcĺós ténvezó 1,00 1,00 0,95 í 
'00

0,95

tz Épületen be|ü|i Ío|ťés (ut€i. udvađ' em.) ua. ua. jobb ua. Íobb

23 Korrekciós ténvező 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95

24 Korrigá|t egységár (FUm.) 289364 279 630 no278 290 561 f86Ę6 299 863

zł Eladhatósági tényeők
26 Komfortfokozat, kozmüvek jobb jobb jobb jobb jobb

27 Korrekciós tényező 0,98 0,98 0,95 0,98 0,95

28 Hasznáĺhatóság, álaprajzi |€pcsoĺatok ua. ua. ua. ua, ua.

,d Korľekeíós tényezö 1,00 1,O0 1,00 1,00 1,00

30 MtÍszakĺál|apot ua. ua. jobb ua. jobb

i'I Korrekciós tényeö 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95

32 Fajlagos forga|mi érték (Ft/m.) 274 425 274037 284472 2:62231 280757 n0626

33 Számított forga|mi éńék Ft 10 153714

34 KeĺekÍtett forga|mi érték Ft í0 í50 000

..1' 
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Páiyízati felhívás

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormáĺyzat a Képviselő-testület ....12016' (XII. 01.)
száműhatározata a|apján nyilvános pá|yázatot' hiľdet a Budapest VIII. keľület, Tĺjmő u. 58. sz. alatti
36 1 08 hĺsz-ú ingatlan elidegenítése céljából.

7. A páĺ|y árzatĺ felhívás közzététe|e

Apá|yázati felhívást a Kiíľó a Versenyeztetési Szabályzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII' kerület Jőzsefüárosi Polgármesteri Hivatal hiľdetőtáb|áján, a Bonyolító
ügyfélfogadásľa szolgáló helyiségében, a Józsefuáľos című helyi lapban, az onkormányzat és a
Bonyolító honlapján, tovźhbáaz onkornrányzat és a Bonyo|ító szttmáraelérhető k<lltségmentes hiľdetési
felületekęn, egyéb rendelkezésre ál1ó internetes hírdetési portálokon tęszi kozzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetésieljárást aĺnak bármely szakaszábanindokolás nélkĺil visszavonni, és
erľől k<jteles hirdetméný kifiiggeszteni. A versenyeztetésí eljárás visszavonása esetén - amennyiben a
dokumentáciőt az aján|attevő el|enéľték fejében kapta meg - a Kiíró kĺiteles az e||enéĺtéket visszafizetni.
Apá|yázati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezęn kívül semmilyen más esetben nęm ťlzeti vissza.

f. Apő|yázati kiírás adatai

A'pá|yázat kiíľĺója:

A p áł|y ízĺt bonyolítój a :

A'páiyőzxt jel|ege:

A'páiyázĺt cé|jaz

A páiyánatr dokumentáció rendelkezésre
bocsátása:

Az ingatlan minimális vételiáru

Az ajínlLĺti bĺztosíték összege:

Az ajánlati biztosíték befizetésének mĺódja,
számlaszám:

Budapest Főváros VIII. keri'ilet Józsefuárosi
onkormány zat (I 082 Budapest' Baross u. 63 -67 .)

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZÍt. (1082
Budapest, Baross u. 63-67 .)

nyilvános, egyfordulós pźiy ázat

tulaj donj o g átruházás (elídegenítés)

50.000,- Ft + ÁFA

148.520.000,- Fr

14.852.000,- Ft. Az aján|ati biaosíték befizetése
csak magyar forintban telj esíthetó, éľtékpapínal'
garanciaszerződéssel, zá|ogfźlrggyal nem
helyettesíthető.

átutalás, a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ
ZrI. K&HBanknál vezetett 1 04033 87-00028859-
00000006 számll szám|źýźlra ł

2017. janlár 25. (szerda) f4:00 őra, Az ajánlatí
biztosítéknak a megjelölt hatfuidőig a
b arlkszźlm|ár a mę g kell érkeznie.

2017.januáĺ 26. (csütörtök) 10.00 óra

Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizoont Zrt.
Elidegenítési kodáján

Az ajĺínlati
hatáľideje:

biztosíték beéľkezésének

A páiy ázatok leadásának határidej e:

A pá./ryá'zúta| kapcsolatban tovĺĺbbi
infoľmácÍó kéľhető:

.ť
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A' páůy ázattal éľintett in gatlan megtekinthető :

A' páĺJy ázatok bontásának időpontj a:

A pá|y ázatok bontásának helye :

A' pá.ly árzat eredményét megállapítĺó. szer-vezet:

A páiyázat elbíľálásának hatáľideje és a
váľható eľedményhiľdetés:

A pá'Jy ízati elj áľás nyelve :

3. A páiy ánattal éľintett ingatlan:

CÍme:

Helyľajzi száma:

Jellege:

A|apteľülete:

Ktizmű el|átottsága:

Teľhei:

Tel. : 06-1 -3 33 -67 81 l Izf vagy If3 mellék, 06- l -
fr6-696r

2016. december 1'f. (hétfő) és 2017. jaĺutlr 16.
(hétfő) között előzetes időpont egyeztetés
a|apjźtn. Időpont egyeztetése a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. onkormányzati
Házkeze|ő lrodáján lehetséges (1084 Budapest,
Tavaszmező u. 2., Te|.: 06-I-2|0-4928, 06-I-
2r0-4929)

2017. jaruár 26. (cstitörtok) 10'5 óra

Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt., 1083
Budapest, Losonci v 2. I. em. tttĺgya|ő. Az
ajánlattevők a pá|yázatok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros
onkoľmányzat Képviselo-testülete

2017. mfucius 23.

magyaÍ

Budapest WII. keľület, Tömő u.58.

36108

lakóépület+ udvar + üzeméprilet

nettó beépített szinttęrület: 535 m2,

ĺisszkozműves

per-' teher- és igénymentes

Az ingatlanra vonatkozó részletes adatokat a ptiyázati kiírás mellékletét képezo ingatlanfoľgalmi
szakvélemény tartalmazza. Az ingatlan övezeti besorolása: Ll-Vm-l.
Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- a nemzeti vagyonĺól szőIő 2OI1. CXCVI törvény 14. $ (2) bekęzdése a|apján aMagyar Államot
minden elővásárlási jog-jogosultat mege|őző elővásáľlási jog illeti meg. Az e|ovźsárlási jog
gyakorlására a Magyar Allam részére fennálló batźridő az e|ovásár|ási jog gyakoľIására felhívó
értesítés postára adásának napjától számitott 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkoľmányzatok tulajdonba adásáľól szóló l991.
évi XXXil. tv.39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnak elővásárlási
joga van.

Eladó azingat|ant a fent megjelolt elővásárlásijog jogosultnyĺlatkozatánakkézhezvételétől, vagy a
jogszabá|yban előíľt hatáľidő leteltét követő, illetve a teljes vételár beéľkezésétől szźtmitott 5 napon belül
adja vevő biľtokába, attól fi'iggően, hogy melyik történik meg késobb. Amennyiben az e|óvásárlásra
jogosultak bármelyike élni kíván elovásárlási jogáva|, űgy az adásvételi szerződés az e|ővásár|ásľa
jogosult és az ęIađő között jön létre. Ez esetben eladó a pá|yáző tita|beť|Zetett vételár e|o|egés az
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ajánlati biztosíték összegét anyi|atkozatkézhezvéte|éto| számított l5 napon beli.il visszauta|jaapá|yázat
nyertese részére. A befizetett összeg után ęladó kamatot és bármely jogcímen igényelt koltséget,
káľtérítéSt nem fizet.

4. Apá.Jyőzat taľtalma

Az elidegenítésre keľülő lakóéptilet a Budapest Fováľos VIII. kerület Józsefuáľosi Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére a nemzeti vagyonĺól szóló 20II. évi CXCVI' tv., a
Budapest Józsefuárosi onkormrínyzat vagyonóról és a vsgyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 6612012. (XII. 13.) önkormányzati ľendelet, valamint a Képviselő-testiilet 136ĺ2016' (VI. 02.)
számí határozata (Versenveztetési Szabálvzat) vonatkozik.

Az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg a Vevő avéte|ár

- egy<isszegben töľténo megfizetése esetén - a már megťlzetett vételár eloleg összegével csokkentett
vételárat az adásvéte|i szerződés megkötéséig köteles eladónak megf,rzetni,

- a vételár banki hite|ből töfténő kiegyenlítése esetén pedig a _ a már megťlzetett ajánlatibiztosíték
és vételár előleg összegével csökkentett - vételáľ 50%-át megfizetni. A fennmarado 50oÁ
kiegyenlítéséľe . banki hitel vehető igénybe, amely teljesítésére a Budapest Fóváľosi
onkormányzat, va|amint a Magyar Állam elővásáľlási jogának gyakoľlására rendelkezésre álló
határidő leteltéről szóló értesítéskézhezvételétől számított 45 munkanap áll a nyeľtes ajźn|aÍtevő
ľendelkezésére. A vétę|ár megfizetésére vonatkozó határido nem hosszabbítható meg. Az ajánlati
biaosíték ĺisszege ebben az esetbęn foglalónak minősül.

Az ingat|an bitokbaadásának időpontja'. az elővásárlási jog gyakoľ|ására vonatkozó nyilatkozat
kézhezvéte|étől, illetve a teljes vételár beérkezését követo 5 napon belül, attól függóen, hogy melyik
történik meg később.

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevőt teľhelő k<itelezettségek:

a) a telekingatlan birtokbaadásától számítottf éven beltil jogerős építési engedélyt szetez,

b) a jogerős építési engedély megszerzésétől számított 2 éven belüI jogerős használatbavételi engedélý
szeÍez)

c) a jogeľős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér ĺisszege
15.000.000'- Ft; a jogerős használatbavételi engedé|y megszerzésének 60 napot meghaladó
késedęlme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek garanciaszeruodés
megkötésével biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem
esetén időaľányosan éľvényesíthetők. Az előzőeken túl felmeľülő késedelem esetén vevő által
fizetendő napi ktitbér méľtéke 30.000,- Ft.

Az adásv étel i szeľződé s megkötésével kapcsolatban felmeri'ilo kö ltségek :

- I.670,-FtlszeméIy JÜB eljárási đíj,

- 5.500,- Ft + ÁFA eljárási díj,

- 6.600,- Ftlhe|yrajzi számlijgylet fijldhivatali eljárási illeték (a ftildhivatali eljárási díjat egyszeľ kell' megťlzetni, az adásvéte|i szerződés benýjtásakor).

A Kiíró kikoti, hogy

a) a nyeľtes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljáľás soron következő
helyezettjével szerződést kötni,

b) jogosult ata,hogy a versenyeztetési eljárást eredménýelennek nyilvánítsa,

c) szi'ikség esetén az aján|attevotől az ajźn|at lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben
írásban felvilágosítást kéľhet annak előrebocsátásával, hogy azajáln|aÍtevő ezze|kapcsolatos írásbeli
vá|asza semmilyen formában nęm eľedményezheti a versenyeztetési eljárásban tett ajtnlatában
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męgfogalmazott feItételek olyan megvá|tozásźlt, ame|y az értékelés során a beérkezett ajánlatok
sorľendjét módosítaná

d) a Polgári Töľvénykönyvről szőIő 20|3. évi V. töľvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:74. $ (2) bekezđése
a|apján, a pá|yázati felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb aján|attevővel szemben is
fenntaľtja a jogát aľra, hogy ne kössĺin szerződést.

Az aján|attevő tudomásul veszi és e|fogadja, hogy a Kiíró

a) ązajánlattételi hatáľidőt indokolt.esetben egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbithatja,
. amit - az indok megjelölésével _ a Kiíľás kĺjzlésével megegyező helyeken, az ercdeti benyújtási
határidő |ejźlrta előtt legalább 5 nappal köteles hiľdetményben megjelentetni;

b) jogosult az ajän|attételi felhívásźt az ajźn|attételi határidő előtt visszavonni, de erről a kiírás
közlésével megegyező módon az ajttnlattételi 'határidő |ejźtrta elott köteles hiľdetnrényt
megjelentetní,

c) az aján7ati biztosítékot a pá|yázati felhívás vísszavonása, eredménýelęnné nyilvánítása, vagy az
ajánlatok érvénýelenségének megá||apítása esetén - ennek közlését kĺjvető 15 napon belül -,

illetőleg ha a szerződéskötés a Bonyolító érdekkcirében felmerülő okból hiúsult meg' a pá|yázatok
elbíľálását kovető 15 napon belül visszafizeti,

d) az aján|ati biĺosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetésihatáridőt elmulasĺja,

e) a nyertes ajánlattevő esetében abeťlzetettajźn|ati biztosítékot azajttn|attevó tital.ťlzetendő vételáľba
beszámitja,

Đ nem fizeti vissza a nyertes által teljesített ajánlati biĺosítékot, ha a szerzóldés megkdtése a
nyeftesnek felľóható vagy érdekkörében felmeri'ilt okból hiúsulmeg. A vevőnek felľóható ok az is'
ha a véte|źlrat banki hitęl felhasznáIásával kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt határidőben nem
kapja meg, vagy az afizetési határidő napjának 24 őrtig nem éľkezik meg eladó bankszźm|ájźľa'

5. Az aián|at benyújtásának e|őfe|tételei

Az aján|atbenyújtásának elengedhetetlęn fęltétele az aján|atibiĺosíték határidőben történő befizetése.

A Kiíró az ajánlati biaosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, az e|jtrás eredménýelenségének
megá||apitása esetén, illetve - az ajźtn|atok e|birá|ását kovetően - azoknak az aján|attevőknek, akik nem
nyertek a páIyázaton, köteles 1 5 munkanapon belül visszaťlzetni'

A pá|yázaton való ľészvétel további előfeltétele, hogy az ajánlattevó megismerje a pá|yázattárgyát, az
ajáĺĺ|attétel fęltétęleit _ vagyis apźűyázati dokumentációt - és aztmagára nézve kötelezónek fogadja el.

A páIyázaton természetes személy' vagy a Nemzeti vagyonľól szőIő 2OI1. éví CXCVI. törvény 11. $
(10) bekezdése alapján źt|áthatő szervezet vehet részt.

Az aján|at benyújtási határidő leteltét követően ajánlatot a Kiíľó nem vesz át.

6. A páůyázaton történő ľészvétel feltételei

Az az aján|attevő vehet részt apźiyázaton aki:

a) az aján|ati biztosÍtek osszeget hatáľidoben megťlzeti, és az aľendelkezésre á||ő határidoig beérkezik
a Kiíró által megjelölt bankszámlára,

b) az ajánlatokleadásának határidejéig az ajánlatát benýjtja.

7. Az ajánliat taľtalmi kłivetelményei

Az ajźln|attevőnek
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a) az ajáĺ|atbaĺ közölnie kell a nevét/cégnevét, 1akcímétlszé?'heLyét, adóazonositő jelétlađőszámát,

cég esetébeĺ cégsegyzékszámtlt, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszám|a számźú,
elektronikus levelezési címét, ha ilyenĺel ľendelkezik.

b) az aján|athoz csatolni ke|| az aján|ati biztosíték befizetéséľől szóló visszavonhatatlan banki átutalást
v agy a b ankszámla kivonatot.

c) az ajźn|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy vá|Ia|ja a PáIyźzati dokumentációban, illetve
mel lékleteiben |eírt szer zodéskotési és egyéb feltéte leket,

d) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy rá vonaÍkozóan a közbeszeľzésekről szóló 2015' évi
CXLIII. torvény 62. $ és 63. $-ban foglalt kizárő körülmények nem állnak fenĺ.

e) az aján|atbaĺ nyilatkoznia kell arról, hogy adó és adók módjára behajtható koztarIozása nincs. E
nyi|atkozatmellé kęll csatolnia a NAV ígazo|ását arľól, hogy nem á11 fenn koaanozása.

Đ az ajáĺ,iatban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíľóval szemben bérleti dij taĺtozása nincs, továbbá a

Kiíróval.szemben szeľződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az ajáliatéthoz csatolni kell a társaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
: képviseletére jogosultak a|áíĺásí címpéldányának eredeti péIdányát vagy hiteles másolatát.

h) az aján|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy nem til| vége|szttmolás alatt, ellene csőd-, illetve
felszámolási elj árás nincs folyamatban.

i) az aján|atbannyilatkoznia kell arľól, hogy a nemzeti vagyonľól szőIő 2071. évi CXCVI. törvény 3.

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

Az aján|attevőnek a pá|yźnati e|jáľás soľán benyújtott aján|atát' továbbá az ajánlat mellékleteként
benyújtott valamennyi nyi|atkozatát cégszerű aláíľással kell ellátnia. Cégszerű a|áírás során a cég
képviseletére jogosult szeméIylszemélyek a táľsaság kézze|, vagy géppel írt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve a|á nevétlnevüket onállóaďegyĹittesen iialiiák aIá a hiteles céga|ákási
nyilatkozatuknak megfele | ően.

A Bonyolító ajánlott, tértivevényes levélben, határidő kitűzésével felszólíthatja az aján|attevőt az
ajtn|attal kapcsolatos formai vagy taĺta|mi híányosságok pőt|ásźlra, ameĺĺryiben a szükséges
nyilatkozatokat, igazo|átsokat nem megfelelően, illetve nem teljes köriĺen csatolta. Amennyiben az
ajánlattevő a felhívás kézhezvéte|ét követően az abban megje|ölt hatáľidőľe a hiáný nem' vagy nem
teljes köľtĺen pótolja, űgy aján|ataahiánypőtlźlsi határidő elteltének napjtlt kĺjvető naptóI éruénýelennek
minosül, és apá|yázattovábbí ľészében nem vehet részt.

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról, a hiánypótlási határidőľől
egyidejíileg, kozvetlenül, íľásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevőt'

A hiánypótlás nem terjedhet ki az ajáĺiat módosítására.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajźn|attevo ajźn|ata éľvénýelennek minősül,
amennyiben

a) azaján|atibiĺosíték összege apá|yźnatikiirásf . pontjában meghatźtrozott határidőn belül nem kerül
j őv áir ásr a a Kiíró b aĺlkszámláj áĺ,

b) nemjelöl megvéte|áĺat

Amenĺyibęn az ajźn\attevő nem jelöli meg a vételáľ megfizetésének módját, Kiíró úgy veszi, hogy azt
az ađásvéte|i szerződés megkötéSéig egy összegben fizeti meg.
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Az aján|attevőnek aján|atát ery eľedeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, felttinteve az adott
példányon az ,,Eredeti aján|at,, és ,,Másolati aján|ať, megjelölést, melyeket ktilön - ktil<jn sértetlen. lezárt
borítékban kell ben}'újtania. A példányok közötti eltérés esetén az eredeti példány érvényes.

Az aján|at első oldala a megfelelően kitĺiltott ,,Jelentkezési lap'', a második oldala a kit<iltott ,,Ajánlati
összesítő'', ktilönös tekintettel a megajánlott véte|ár és megfizetési módjának megjeloléséľe. Ezt
követoen az aján|ati f'elhívás me|lékletét képezo éľtelemszeľtĺen kitöltott nyilatkozatok, valamint a 7.
pontban rész|etezett valamennyi dokumentum. Az aján\attevőnek közolnie kell a benyújtó nevét,
lakcímét (székhelyét) , ahová a páIyázati eredmény közlését kéľi, továbbá aú. a bankszámlaszámot és a
bankszámla kedvezményezettjéĺek nevét illetve más azonosítóját, ahova az ajánlati biĺosíték
(bánatp,énz)visszautalásátkér1,amennyibennemnyerteseapáIyázatnak.

Az ajánlat és az ijsszes neltéklet minden oldatát _ összefune,folyamatos szómozáLssal kett ellátní'

Az iratokat magyar nyelven, Iezárt, séľtetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benýjtani. A boľítékľa k'lzárő|ag apályázattárgyát kell ráírni, az a|ábbíak szerint:

,,Budapest VItrI. keriilet, Ttĺmő u. 58. szám alatti ingatlan elidegenítést - pá,Jyánat,'

A Bonyolító |ezárat|an vagy séľĺ'ilt boľítékot nem Vesz át. Kiíľó minden; az'ajánlattételi hatáľidon tlil
benyújtott aján|atot érvénýelerľrek nyilvánít

Amennyiben az ajźn\attevó a pá|yázati e|járás bármelyik szakaszában meghatalmazott iltján jár eI, a
teljes bizonyító eľejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eľedeti példányát is mellékelni ke|| az
ajánlathoz. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. $-a szeľint a teljes bizonyító eĘű
magánokiratnak az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és a|áíftą.

b) két tanú az okiraton aláirástxal'igazo|ja, hogy a kiállító a nęm á|ta|alrt okiľatot elottük irtaaIá,vagy
a|źirásźú előtttik sajátkezű a|áírásának ismeľte e|; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell
tüntetni;

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

d) a gazdtikodő szervezet źl|ta|iz|etiköľében kiállított okiratot szabá|yszeijen a|áírták;

e) ügyvéd fiogtanácsos) az á|ta|a készített okirat szabttlyszerű ellenjegyzésével bizonyitja, hogy a
kiállító a nem á|talaírt okiľatot előtte íľta a|á,vagy aláfuásźt előtte saját kezu a|áírásának ismerte el'
illetőleg akiá||ítő minősített elektronikus a|áirásźwa| aláíľt elektronikus okiľat tartalma azugyvéd
áItaI készített elektronikus okiratéval megegyezik;

Đ az elektľonikus okiľaton kiállítója minősített elektronikus a|áírásthelyezett el.

Ha az aján|attevő gazdá|kodó szervezet, apá|yázati eljáľás soľán nevében nyilatkozatot a cégjegyzékben
feltüntetett képviseleti joggal rende|kező szemé|y,vagy e személy meghatalmazottjatehet.

9. Äz ajárn|zt módosításL

Az ajźn|attevő az aján|attételi határid ó lejártáig móđosíthatja vagy visszavonhatja páIyázati ajánIatát, az
ajźtn|attéte|i határidő |ejtrtát követően azonban a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

Az ajźn|ati kötöttség az aján|attételi határidő lejártának napjźtva| kezdodik.

10. Ajánlati ktitöttség

Az aján|attevő legalább 60 napig terjedo aján|ati kötöttséget köteles vállalni, amely az aján|attéte|i
hatfuidő lejáľtának napjtna| kezdődik' Az aján|aÍtevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiiro az
ajánlatok eredményének megállapítására vonatkozó hatźlridot elhalasztotta, úgy vállalja az ajźtn|ati
kötöttség meghosszabbítását a pźúyźnat eredményének megállapítására vonatkozó hatfuido
ę|ha|aszttsávalmegegyezőidőtartammalmegegyezően.
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Az aján|atĺ kotöttség tartalmának meghatározására a Ptk. rendelkezései kányadőak, ktilönos tekintęttel
a 6:64. $-ra.

Az aján|at olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot je|ent, amely a töľvény a|apján
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket taľta|mazza, s egyéľtelműęn kitrĺnik belole, hogy az abban
foglaltak ügyletkötési akaratot tükľöznek, tehźú a nyilatkozó _ ajźlĺ|ata elfogadása ęsetén - azt magźra
nézve kötelezonek ismeri el.

Az aján|ati kötöttség azt je|enti, hogy ha a másik fé| az adott idóhatáľon beli'il az ajánlatot elfogadja, a
szeruődés a törvény ľendelkezése folytán létľejön. Az ajétn|at megtételével tehát fiiggő helyzet alakul ki,
amely az ajźn|ati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyibenazajźłn|attevo azajánlati kötöttségének ideje a|attajtn|atát visszavonja, a befizetett aján|ati
biztosítékot ęlveszti.

A biztosítékot a pályá zati fe|tĺvás visszavonása, eredménýelenné nyilvánítása , v,agy az ajánIatok
érvénýelenségének megáIlapíttlsa esetén _ ennek közlését követő 15 napon be|ül -, illetoleg ha a
szeľzodéskĺjtés a Bonyolító éľdekköľében felmerü|ő okból hiúsult meg' a pá|yázatok elbíľálását kö,veto
15 napon bęlül Kiíró visszafizeti.

1ĺ.. A páIyázatok bontása

A pźiyázat a pźúyázati kiírásban megjelolt helyen és időben, legkésobb a páIyźzat beadásľa nyitva álló
hatáľidőig adható be. A pá|yázat átvétele során az átvétel időpontját rá kell vezetni a páiyázatot
tartalmaző borítékľa, egýttäl túvéteLi elismervénnyel kell igazo|ni az átvételtényét.

A határidőben beérkezeÍt pá|yázatok felbontása a benyújtási határidot követo 15 napon belül
nyilvánosan történik. Nyilvános bontáson a kiíró képviselóje, a kiíró által meghívott személyek,
valamint a pá|yázők, illetve meghatalmazottjaĹk is jelen lehętnek. A képviseleti jogosultságot
me gfeleloen (személyi igazo|v ány, meghatalmazás) i gazo ln i kel l.

A pá|yázatok nyilvános bontásakoľ a jelenlevőkkel ismertetni kell a pá|yázatot benýjtók nevét,
székhelyét (lakóhelyét) . Az ajánlatokkal kapcsolatos további részletęk nem hozhatók nyilvánosságra.

A pá|yázatok felbontásáľól a Bonyo|ító jegyzokönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet - amennyiben a
bontáson az aján|attevők jelen vannak - az ajźn|attevők közül felkért személyek hitelesítik.

|2. A páiy átzat érv énytelens égeinek esetei

A Bonyolítő az ajtlnlatok bírálatakor az alábbi esetekben megá|Iapítja, hogy mely ajánlatok
érvénytelenek:

a) apá|yźnatot a kiíľásban meghatározott hatáľidő után nyújtották be,

b) biztosítékadási kötelezettség esetén a biaosítékoÍ' a pá|yázó nem bocsátotta, vagy nem az
előíľtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró ľendelkezésére,

c) a ptiyáző az aján|atźtt nem egyértelműen határońa meg, vagy más ajánlatához vagy
fęltételhez kötötte, továbbá ha amegajánlott vételár, béľleti díj mértéke a minimum árat nem
éri el,

d) apá|yázo nem tett ľészletes és kötelező erejűjognyi|atkozatotazajttn|atával kapcsolatban, és
nem vállalt aján|ati kötöttséget'

e) a pályázat az e|oző esetekben felsoroltakon túImenően nem felel meg a pá|yázati kiírásban, a
jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendbęn foglaltaknak,

Đ oIyanpá|yázó nýjtotta be, akí nem jogosult részt verĺri apályázati eljáľáson.

Az eljárźs továbbí szakaszában nem vehet tészt az, akinek az a)-f) pontokban foglaltak szerint
érvénýelen az aj án|ata.
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13. A pályázati zián|atok elbíľálása, az e|bírílás szempontjai

A pá|yázati ajánlatokat a lehető legľovidebb idon beliil el kell bíľálni. A pá|yázat eľedményének
megállapítására vonatkozohatárido egy alkalommal meghosszabbítható. AztĄhatáľidőľől, illetve annak
ftiggvényében az ajánlati kötöttség idotartamának meghosszabbításáről a Bonyolító köteles ajánlott
levélbęn tájékoztatni az összes pá|yázőt.

A Bonyolító a pćiyázati 'felhívásban meghatározott értékelési szempontok aIapján bírálja el és
rangsorolja az érvényes pá|yázati ajánlatokat, szükség szerint szakértők bevonásával'

Az e|bíráiáls fő szempontja:

. tz ajánlott vételáľ iisszege.

A Kiíľó apá|yázati fe|hívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenoen is jogosu|t megvizsgá|ni az
ajánlattevők- a|kalmasságát a szęrződés teljesítéséľe, és ennek soľán a csatolt dokumentumok
eľedetiségét is ellenőľizheti.

A Kiíró szükség esetén az aján|attevotó| az aján|at lényegét nem érintő technikai-formai kéľdésekben,
írásban felvilágosítást kérhet annak elorebocsátásával, hogy az ajttn|attevó pá|yáző ezzelkapcsolatos
írásbeli váIasza semmilyen formában nem eredményezheti az ajánl'atában megfoga|mazott feltételek
olyan megváltozását, amely a pá|yázat során a beérkęzett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéľéséről, és annak taľtalmáról haladéktalanul írásban értesíti a ttibbi ajtn|attevót.

A' páůyízat nyeľtese az, aki a páIyázati felhívásban rögzitett feltételek teljesítése mellett a véte|ár
összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételárra tobb aján|at is érkezik
a pá|yázat Bonyolítója az azonos ajánlattevoket behívja és az addigi legmagasabb véte|árat megajánló
ajánlattevőknek lehetoségük, van a vétel'źtna licit formájában újabb ajánlatot, ajánlatokat tenni. Az
induló véte|ár abęérkezeÍt legmagasabb véte|ár aján|at, a licitlépcső 100.000,- Ft, azaz százęzer forint.
negatív licit nem lehetséges. A licit nyertese az, az ajtĺn|attevő, aki a legmagasabb cisszeget aján|ja'

A versenýárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselóje, a
jegyzőkĺinyvvezető, a Bonyolító jogi képviselője és az aján|attevők jelen lévo képviseloi ímak alá.

A Bonyolító az aján|atok éľtékeléséľől jegyzőkönyvet (a továbbiakban: éľtékelésijegyzőkönyv) készit,
amely tartalmazza

a) apáIyázattárgyéĺt,

b) a lebonyolítás rövid ismeľtetését, abeérkezett páIyázatok számát,

c) a beérkezett páIyázatok összefoglalását,

d) a pá|y ázatok értékelésének fóbb szempontj ait,

e) a páIyázati kiírásban szeľeplő bírá|ati szempontok szerinti legkedvezőbb pźiyźnat
j avaslatának indokait'

Đ a pźiyázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első és a második helyľe
j avasolt pá|y áző me gj elölését.

14. osszeféľhetetlensé g

ApáIyázati eljárás során összęférhetetlenséget kell megállapitaĺi,Łla apá|yázatok elbírálásában olyan
természetęs személy aki maga is ajánlattevő,vagy annak

a) kĺjzeli hozzátartozőja [Ptk.8:1, $ (1) bekezdés 1. pont],
b) munkaviszony, illetve köĺiszrviseloi jogviszony a|apján felettese vagy alkalmazoLija,
c) más szerzódéses jogviszony keľetében foglalkoztatójavagy foglalkoztatottja,

d.) tulajdonosa (résztulajdonosa) vagy tagtra, amennyíben a páIyáző jogi személy vagy jogí
személyiséggel nem ľendelkező szerv ezet.

7
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15. A pályázati eljĺĺrás éľvénytelenségének és eredménytelenségének esetei

Érvénytelen a pá|yźzati elj árás, ha

a) apáIyázat elbírálásakor az osszęférhetetlenségi szabályokat megsértették,

b) valamelyik aján|attevő az eIjárźn tisztaságétt vagy a többi ajánlattevo érdekeit súlyosan sértő
cselekméný kövęt el.

A kiíľó eredménýelennek nyilváníthatj a az e|járást,ha

a) nemérkezęttajtln|at,

b) kizárő|ag érvénýelen ajánlatok érkeńek,

c) az egyikajánlattevő sem tett a pá|yázatifelhívásban foglaltaknak megfelelő aján|atot,

d) a kiíľó aze|járás érvénytelenítéséről döntött. ;

Eredménýelen eljárás esetén a Kiíró dönt a további vagyonügyleti eljárásról.

1ó. Eľedményhi rdetés, szeľződéskiités

A pźůyázat eredményéről a Kiíró legkésőbb 20|7. március 23-ig dönt, amelyről Kiíró 5 munkanapon
beliil valamennyi aján lattevőt írásban éľtesíti.

Kiíró a pá|yázat nyeľtesével a jelen dokumentáció 4' pontjában meghatározottak szerint adásvételi
szerződést kĺjt.

A nyertes pá|yáző visszalépése esętén az e|adő jogosult a pá|yázati eljárás soľon következo
helyezettjével adásvételi szerződést kötni, amennyiben a pá|yázat eľedményének megállapításakor a
másodiklegjobbaján|atmeghatározásrakertilt.

A nyertes ajtln|attevő esetében a beťlzeteÍ:t' biĺosíték az ajánlattevó á|ta| ťlzetendő vételár összegébe
beszámításra kerül, azonban ha a szerződés megkötése azajźnIattevőnek felróhatő,vagy éľdekkörében
felmeľült más okból hiúsul meg, ajánlattevő a bizosítékot elveszti. Az e|vesztett biĺosíték a Kiíľót illeti
męg.

|7 . F.,gy éb rendelkezések

Azingat|an megtekinthető a Kiíľás 2. pontjában megjelĺilt időpontban, de a megtekintés előtt két nappal
a Jőzsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt' onkormányzati Hźnkeze|ő Irodájának munkatársźlval
telefonos egyeztetés szükséges a következő telefonszámokon: 06 | 2|0-4928,f10-4929,2|0-4930,2I0-
4766.

A pá|yáző az éftékesitésľe vonatkozó szerződéskötésig köteles titokban tartani aján|atatarÍa|mát,Ha az
ajánlattevő vagy aZ éľdekkörében álló más személy a pá|yázat titkosságát megsértette, a K]irő az
aj ánlatźt éľvénýel ennek nyi lvánítj a.

A Bonyolító az aján|atoktarta|mát apáIyázat|ezárásáig titkosan keze|i, tartalmukľól felvilágosítást sem
kívülállóknak, sem aptilytzaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíľó az ajtn|atokat h'lzárőLag elbíľálásra haszĺá|hatja fel, más célú felhaszná'Iás esetén az
ajánlattevővel külön meg kell anól állapodnia.

A Kiíľó aptt|yázati e|jźtźts során készített jegyzókonyveket, dokumentumokat köteles 5 évig megőľizni,
továbbá ilyenjellegű ellenőrzés esetén aze||enorzéstvégzó szeľv, személyek ľendelkezéséľe bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabźiyozottkérdésekben a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testriletének 136120|6 (VI. 02.) számu határozata, valamint a vonatkoző
egyéb jogszabáIyokrendelkezéseiazlrányađőak.

ý lĺ
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Budapest,20l6.
Józsefuáľosi onkormányzat

meghatalma zásábő| és megbízásából
e|járő Jőzsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zľt'

Farkas oľs sk.

Mellékletek:
1. számumellékJet: Jelentkezésilap
2. számllmelléklet: Ajánlatiösszesítő
3. számil melléklet: Nyilatkozat végelszámolásľól, csődeljárásról, felszámolásról
4. sztlmll melléklet: Nyilatkozat a pá|yázati feltételek elfogadásáró|, szerződéskötésről,

ingatlanszerzési képességről, ajánlati kötöttségľől
5. számú nręlléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható koztaĺcizásról; Kiíróval szemben

fennálló :artozásrő|
6. számumelléklet: Nyílatkozat pénzigyialkalmasságról
7. számu melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámľól
8. számu melléklet: Nyilatkozat źt|źńhatő szervezetľó|
9. számil melléklet: Nyilatkozat a pá|yázaton meghiľdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának

megismeľéséľől
10. számumelléklet: Adásvételi szerzódéstervęzet
1 1. számu melléklet: Adásvételi szerződés tęÍvęzęt fiiggőben tartással (banki hiteles)
12. számumelléklet: osszefoglaló a benyújtandó ajánlat formai és taľtalmi követelményeiről,

táiékońatásazát|áthatőszęrvęzętfosalmáľól
13. számumelléklet: Értettecsles
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I. számímelléklet
Budapest VIII. keľůĺlet, Tiimő u. 58. szám a|atti ingatlan elidegenítése.

pá'lyázat

Jelentkezésĺ lap

Budapest,

pźiyáző a|ćĺirása/cégszeru a|áirás .

A-- //
,.1' 'z' 

--, 
j'

j/'

Társaság neve, cégformája:

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax sztĺma:

E-mail címe:

Statisztikai számjel:

C égnýlvánt artási száma:

Adószáma:

Számlav ezető bankj ának neve :

Bankszámlaszźtma:.

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meshatalm azott neve';

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mailcíme:

l Meghatalmazott esetén

nr:Lu Ú



2. szźmú mellélet

Budapest VIII. keľület, Tömő u. 58. szátm a|attĺ ingatlan elidegenítése -
pá.Jyázat

AJÁNLATr osszBsÍro

Alulírott. ........ .......(név/társaság
neve) a Budapest VIII. keľiilet, Tłimő u. 58. szám alattĺ ĺngatlan elidegenítésére kiíľt pá|yázatra
ajánlatomat az alábbiakban Íbglalom ĺissze:

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

A vételár megfizetésének módja:

Budapest,

pá|y áző a|áít źsa/ c é gszerú alźiľ ás

Ąí 
,1,,
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3. számú melléklet

Budapest VIII. keľĺilet' Ttimő u. 58. szám a|attĺ ingatlan elidegenítése -
pźůyź.zat

NYILATKOZAT
végelszámolásľól, csődelj áľásľĺól, fe|számo|ásľól

Alulírott
(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság

. végelszámolás alatt *źů|/ĺem äl|
o ellen csődeljáráq folyamatban *vaďnincs
o ellen felszámolási eljĺírás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

pá|y áző aláír ása/ cé gszeru a|áir ás

4 x.gal megjelĺilt tésznéI a megfelelő szöveg alźthűzanđő.

)4 lĺ
JT "?;,,



4. számú melléklet

Budapest VIII. kerĺilet, Tiimő u. 58. szám a|atti ingatlan elidegenítése _
páůyázat

NYILATKOZAT
a pá|yázati feltételek elfogadásárő|., szerződésktitésről, ingatlanszerzési képességľől,

ajánlati kiittittségľől

'.. (név/tźlrsaság neve) kijelenterrr, hogy a pá|yázat tárgyát részletesen megismertem, az

aj án|attéte| fe ltéte l e i t, a p á|y ázati ki írást ma gamr a nézv ę k öte l e zőn ek el fo g adom.

Kijelentem, hogy Magyaľors zágon ingat|anszerzésľe jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy apźt|yázati felhívásban foglalt 60 napos aján|ati kötöttséget vállalom.

Budapest,

pá|y áző a|áír ásal c é gszeríi a|źńt ás

.lr+- zl
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5. számú melléklet

Budapest VIII. keľület' Tömő u. 58. szám a|atti ingatlan elidegenítése -
páůyáuat

NYILATKO'LAT
kĺíróval szemben fennálló tartozásľĺól

Alulírott (név)

mint a ... . (táľsaság neve) vezető

tisztségvi selőj e kij e lentem, ho gy az aj án|attevőnek,

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

amelyeket az alělbbi okiratokkal igazolok:

1.

2.

Budapest,

pź:,Iy źző a|áir ásal cé gszeru a|áír ás

A *-galjelölt résznél a megfelelő szöveg a|áhűzanďő.

f{ ,/.,
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6. számú melléklet

Budapest VIII. keľület' Tiimő u. 58. szám a|atti ingatlan elidegenítése -
pá,|yázat

NYILATKOZAT
pénzügyi alkalmasságról

Alulírott (név)

mint a .. ' ' (társaság neve) vezető

tisztségviselője, kijelentem, hogy apáIyázattárgyátképező ingatlan véte|áránakmegfizetéséľe

képes vagyok, a szükséges anyagi ęszközök rendelkezésemľe állnak.

A számlavezeto bankná| az ę|mtllt 1 évbęn sorban állás nem volt. amęlveket az alábbi
okiratokkal igazolok:

1.

Budapest,

pá|y áző a|źúr ásal cé gszerú a|áír ás

2.

)€ ,,//
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7. számú melléklet

Budapest VIII. keľĺilet, Tömő u. 58. szám a|atti ingatlan elidegenítése -
pá.Jyázat

NYILATKOZAT
a kézbesítés helvéľől és bankszámlaszámľó|

. Alulírott . .... lnévl mint a
(társaság neve) vezętó tisztségviselője kérerr, hogy a Pá|yźtzattal kapcsolatos mindęnnemű
ĺyllatkozatot, felhívást, éľtesítést, vagy más inform áciőt, va|amint a PáIyázatta| kapcsolatos
esetleges jogvitában minden éľtesítést, ídézést és bíľósági határozatot, stb. az alábbi címre
kérem postazni:

Címzett:......

Cím:.

Amennyiben az á|ta|am a fentiekben megjelölt cimzętt a fenti címen az iratot nem veszi át,

ennek kovetkezményeit a gazđasági társaság vá||a|ja. Tudomásul veszem' hogy amennýben a

címzett a fenti címen az értesitést nem veszi źlt, az értesítés a postáľa adást követő 5.

munkanapon kézbesítettnek minősül.

A pá|yázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásźr|ástna fordított
ö s sz e get kérem az a|ábbi b anks z áml aszělmr a vi s sz autalni :

B ank s z áml av ezeto p énzintézet:

Bankszámlával ľendelkezni j ogosult:
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

pá|y áző a|áirása/ cé gszeru a|áir ás

,ł1. l,
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8. számú melléklet

Budapest VIII. keľiilet' Tiimő u. 58. szám alatti ingat|an elidegenÍtése _
pá.Jyázat

NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy cégtink a nemzeti r.agyonľól szőIő 2011. évi CXCVI. t<irvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja szerinti

a.) źú|átható szerv ezetnek rninő sül.

b.) nem minősĹil át|áthatő szervezetnek.

(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

A jelen ĺyiIatkozatomat a szęrvezętvezętő tisztségviselőjeként büntetőjogi felelősségem teljes
tudatában teszem.

Budapest,

pá|y áző aláitása/ c é gszęru aIáitás

,tg t,"
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9. számú melléklet

Budapest VIII. keľiilet' Tiimő u. 58. szám a|atti ingatlan elidegenítése -
pályázat

NYTLATKOZAT
apáiyánxton meghĺľdetett ingatlan megtekintéséľől, állapotának megĺsmeľéséľő|

Alulírott apálytaaton meghirdetett Budapest VIII. keľület, Tłimő u. 58. szám a|attí ingatlant
előzetesen.egyeztetett időpontban megnéztem, az źi|apotát és arľa vonatkozó műszaki
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. 10. számú melléklet
,ąnÁsvBrnĺI SZERzőDÉS

amely létľejött eryľészről
Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefuáľosi Onkoľmńnyzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., adőszáma: 15735715-2.42, I(SH-száma: 15735715.84II-32I-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester), mint eladó meghatalmazásából és megbízásábőI eljáró Józsefuáľosi Gazdálkodási
Központ ZrI. (szék.hely: 1082 Budapest' Baross u. 63-67., adősztlma: 25f9f499-2-42, cégtregyzék
száma: 0 1 - 1 0-04845 7 ; KSH száma: 25292499 -6832-| | 4-0 I, képviseli : . . . .).

másrészľől
..... (székhelye: . . . . . . ...; cégje gyzékszáma:' .. ..; adoszáma:
képviseli: ... .......), mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az a|a|ír ott napon é s he lyen, az a|ábbi feltétel ekkel :

1.

Előzmények

1.l. Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testiilete ...lf016.
(xil.01.) számllhatátozata a|apjtłn egyfordulós, nyilvános pá|yázatot írt ki Budapest VIII' kerülęt
36108 hĺsz.-ú' aziĺgat|annyilvántartásban Budapest VIII. kerület, Tĺimő u. 58. szám alatti ingatlan
értékęsítésére.

I.2. ApáLyázat nyertese a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-
testÍilet ..l20t7. (....) számú határozata szerint vevő.

2.
A szeľződés tírgyátképző ingatlan adatai

Címe:
Helyľajzi szálma:
Jellege:
Epiilet alapteľiilete:
Közmű e|látottsága:
Terhei:

Budapest VIII. kęrület, Tömő u. 58.
36108
épület
nettó beépített szintteľület: 535 m2

összközmÍĺves
per-, teher- és igénymentes

3.
fognyilatkozat

3.1. A nęmzeti vagyonról sző|ő 2011. éví CXCVI. torvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanľa az á||amnak, valamint az |99|. évi XXXIII. tv. 39. s
(2) bekezdése alapján a Budapest Főváľosi onkormányzatnakelővásáľlási joga van'
Jogosult elővásárlási jogával, postai ktildemény esetén a kĺildemény postai feladásának igazoIt
napjátóI számított 35 napon belül élhet. Amennyiben az e|óvástr|ás jogosultja él jogával, jelen
szerződés köĺe és eladó kozött jön létre. Ebben az esetben a .'....' źital'beťĺzetett........,- Ft,azaz

foľint összeget e|adő az elővásáľlási jogľa vonatkozó nyilatkozatok kézhezvéte|étő|
számitott l5 munkanapon belü| az........,'á|ta|vezetett ..'száműszźm|áravisszautalja' A
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. . . .. tudomásul veszi, hogy a beťĺzetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszámolandó költséget, kártérítést nem fizet.

3.2. E|adő eladja, vevő 1/1 arányban megvásárolja a jelen Szerződés f. pontjában megbatározott
ingatlant.

3.3 Szerzódo t.elek kijelentik, hogy a szerződés tárgyát képeżó ingatlanon lévő lakóépi.iletben, az
eladóval kötött bérleti szerzódés a|apján, jelenleg bérlő lakik. Eladó vállalja, hogy az ingatlaĺ
kiürítésétjelen adásvéte|i szerződés aláírásától a birtokbaadásig végrehajtja.

3.4. Az eladó Magyarországtöruényei szerint működő helyi önkoľmányzat. Vevő képviselője kijelenti,
hogy Magyarországon bejegyzett gazďasági társaság, ügyletkötéSi és ingatlanszeruési képessége

.kor|átozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonról sző|ő 20| 1. évi CXCVI. törvény 3.

$ (1) bekezdés 1. pontja alapjánát|tthatő szervezet'

4.
Az ingatlan véte|áłra, a vételár megÍizetése

4.I' Azingatlanvétę|áta.........'-Ftazaz ...forint,amelyösszegavevőpá|yázatźtbanajánlott
vételánal azonos.

4.2. Y ev ó a v éte|tr aÍ az alábbiak szerint ťĺzeti meg eladónak: :

4.2.1. A vevó pźńyázatźnak benyújtásakor megfizetętt az e|adó számlájźtra . .......). Ft, azaz
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abban, hogy a befizetett aján|ati biaosítékot foglalónak tekintik. A foglaló összege avétęIárba
beleszámít. Szerződő felek kijelentik, hogy a foglaló jogi természetével tisztában vaĺurak. Tudják,
hogy a szerzodés meghiúsulásáéľt felelős fé| az adott foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló
kétszeľes összegét köteles visszafizetni. Amennyiben az adásvéte|i szerződés olyan okból hiúsul
meg, amelyéľt mindkét fé|, vagy eryik fél sem felelős, az adott foglaló a vevőnek visszajár.

Tekintettel arľa, hogy az ajźnlati biztosíték összege a pźúyázatről való döntés napjával vá|t az
Ápa. tv. 59. $ (l) bekezdése a|apján meghatźrozott előleggé, eladó a foglaló összegéľől a
pá|yźnatrőI való d<intés nap1źva|, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő
részérę

4.2.2.Yevő a fennmaradó ... ... ......Ft, azaz '.. .....forint vételáľ hátralékot je|en szerződés a|áírźsáig
megfizette e|ađorészéreEladó,K&HBankZrI-né| vezeteÍt 10403387-000f8570 számls
bankszámlájára, melynek teljesítését Eladó jelen okirat aLáirásával elismeri és nyugtázza.Ezze|
vevő a teljes véte|áľat megfizette eladó ľészéľe.
Eladó a vételár hátralék összegéről abankszám|ájźntorténtjóváírás napjával, mint teljesítési
nappal köteles előlegszámlźLtkiźLl|ítani vevő ľészére. Továbbá eladó a bitokátruhazás napjával
mint teljesítési nappal koteles végszám|tt kiállítani vevő részére.

5.
Jog- és kellékszavatosság

5.1. Azeladó kijelenti, hogy azadźsvéte|tárgytúképezo ingatlan kizáľólagos tulajdonát képezi,aZper-
, teher- és igénymentes, azon harmadik személynek - a szęrzodés 3.3. pontjában foglaltakon túl _
nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzeÍt, vagy ingatlan-nyl|vántartáson kívüli joga, amely a
vevő biľtok|ásźú, vagy tu|ajdonjog bejegyzését akadáIyozná, kor|źúozná, ÝäE! meghiúsítaná. Az
ingatlan kiüľítéséľol e|adó a 3.3 pont szerint gondoskodik.
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5.2. Az eladó kijelenti és szavatosságot vá|IaI azért,hogy az ingatlant adó, illeték' vagy más adók
módjáľa behajtható konartozás nem terheli.

5.3. A vevő kijelenti, hogy azingatIantjól ismeri' többször bejárta, megvizsgálta, és źúta|a felméľt
állapotban, az ingat|anról készült ingatlan éľtékbecslő szakvélemény ismeretében Ąa a|á jelen
adásvétel i szerzódést.

Az e|adő a jelen szerződés a|źtírásáva| kijelenti, hogy a vevőt az ingatlan minden lényeges
tulajdonságárő|tájékoń"atta, beleértve azá|tal ismeľt esetleges rejtett hibákat is.

6.
Beépítési kiitelezettség

6.1. A vevo vállalja, hogy azingat|antaJőzsefváros Kerületi Építési Szabá|yzatáról szóló 66lf007.
(XII. l2.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) e|őírásainak megfeleloen beépíti. Vevő beépítesi
kötelezettsé gĺek az alábbiak szerint tesz eleget
a) az íngatLaĺ biľtokbaadásátő| számított 2 éven belül megszerzi az építésére vonatkozó jogerős

építési engedélyt;
b) a jogeľős építési engedély megszerzésétő| számított 2 éven belĺil megszerzi a jogerős

hasznáIatb avételi engedélý.

6.2' Az ingatlan beépítési feltételei:
Az ingatlan övezeti besoľolása: L1.VIII-2
A közműfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztésihozzź|árulás' teľvezés. stb') a vevot
terheli.

A beépítés száza\ék, építménymagasság, sziĺtszám, szinttertilet, Stb. tekintętében az oľszágos

településľendezési és építési követelményekről (OTEK) szóló f53l|997 . (X[. ' 20.)

Kormányren de\et, az 512015. (II. l6.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ)' és Józsefváros Kerületi Epítési
Szabá|yzatáról szóló 6612007. (XII. 12.) ĺinkoľmányzati rendelet (JOKESZ) előíľásai azirányaďők.

6.3. AZ eladó visszavásárlási joga
Yevo az eladónak az ingat|anon jelen szerzódés keltétől sztlmított 5 évig - a 6.I. pontban

meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésének késedelme esetére _ visszavásáľlási jogot
enged, és hozzájáru| atlhoz, hogy a visszavásáľlási jog az ingat|an tulajdoni Lapjára bejegyzésre
kerüljon. Vevő egyitta|már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ásátadjaahhoz is, hogy
amennyiben eladó a 7.1.1. pont szerinti esetben visszavásáľlási jogát jeIen szerződésbęn
meghatározottak szerint egyoldalú nyi|atkozattal gyakorolj a, lgy ezen egyoldalú nyilatkozat
a|apján a fijldhivatal eladó tulajđonjog visszavásárlásának tényét az iĺgat|an-ny1Ivántartásba, |lI
aránybaĺ, visszavásarlási jog jogcímén bejegyezze. A visszavásárlási jog az ingatlan-

nyilvántartásba töľtént bejegyzés a|apjtn az ingatlanon később jogot szerzőkkel szemben is

hatályos.
Vevojelen szerzódés a|áírásáva|hozzájáru| ahhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásárlásijogát
gyakorolja, ligy a jelen szeľződésben meghatározott vétę|ćrat a késedelem idejére meghatározott

késedelmi kötbéľ mértékével csökkentve fizessę vissza arészére.

7.
A szeľződésben vá|lalt kötelezettségek nem te|jesítéséneko il|etve késedelmes teljesítésének

jogkiivetkezményeĺ

7.1. Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén alka|mazhatő
jogköv-etkezmények:

7 ,| ,|. Visszavásárlási jog
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Eladó visszavásárlási jogával a jelen szerződés 6.3. pontjában meghatározottak szerint élhet, ha
a vevő a 6.1.a.) pontban meghatározott kötelezettsége teljesítésével késedelembe esík. A
visszavásárlási ár azonos a vételárral, de az eladó jogosult a felhalmoződott késedelmi kötbéľ
összegével a visszavásárlásí árat lecsökkentęni a visszavásárlási jog gyakoľlása esetén. Vevő
jelen szeľződés a|áírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ását adja ahhoz' hogy
amennyiben eladó él a.visszavásárlásí jogával, tulajđonjogát az ingat|an-nyilvántartásban eladó
e gyo ldalú ny ilatko zatáv al bej e gyezte s se.

7.I.2. Késędelmik<jtbér
.Ha a vevő a 6.1. pontban meghatáľozott valamely kötelezettségével neki felróható okból
késedelembe esík, késedelmi kötbért köteles fizętru az ę|adőnak.
A késedelmí kötbér mértéke:

A jogeros építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késędelme esetén a kötbér
cisszege 15.000.000,- Ft;
A jogerős haszná.|atbavételi engedé|y megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme
ęsetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft.

késędelmęs teljesítésére tekintettel eladónak kotbérigénye keletkezik, úgy annak mértéke
30.000,- Ft/nap.
Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghattlľozoľt kötbér összegét közös megegyezéssel
állapították meg, és aztĺem tekinti eltúlzottnak

7.2. Szeruodő felek egybehangzóan ľögzítik azt aténý, hogy a késedelmi kötbéľ teljesítéséhezvevő
garanciaszerződés nyújtási kotelezettségének e|eget tett, a..... Bank által kibocsátott .... szźtmil
garanciaszerzőjelen szeľződés a|áirásáva| egyidejíĺleg źtadásrakerült azelađőtészére.
A gaľanciaszerződés cisszege a jogeľős építési engedély megszerzésére a 6.l. pont szerint
rendelkezésľe álló határidő elteltét követő 60 napig l5.000.000,- Ft, ahaszĺźtlatba vételi engedély
iránti kéľelem benýjtás áta a 6.I . pont szerinti rendelkezésre álló határidő elteltét kĺjveto 60 napig
7.500.000,- Ft. A garanciaszerződés az e|adő javára lehívásľa keľĺ'il a jelen szeľződésben
meghatározott késedelem esetén. A garanciaszeľződésben fogla|tak 60 napnál kevesebb
késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Felek ľögzítik, hogy csak olyan bankgarancia
fogadható el, amelyek a|apján eladó egyolda|.6tájékoztató nyilatkozatával a bank źLbJtalja a jelen
szerzőđésben meghatáľozott késedelmi kötbér összegét az e|adőnak, mindenféle egyéb feltétel
nélktil.

8.
Ingatlan-nyilvántartĺĺsi bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

' Az eladó a jelen szeľződés megkötésével egyidejrĺleg kiilön nyilatkozatban feltétlen
visszavonhatat|an hozzájáľulását adja ahhoz, hogy vevő tu|ajdonjoga az ingat|an tekintetében
arányban, vétel jogcímén az ingatlaĺ.nyilvántartásbabejegyzésre kerüljön.
Felek kĺizösen kérik a Földhivatalt, hogy - a szerzódés 3.1. pontjában meghatźtrozott elővásáľlási
jogokkal kapcsolatos nyilatkozatok megtételéig - a tulajdonjog bejegyzési eljárást tartsa függoben
bejegyzési engedély benyújtásáig, de maximum 20117 . . . . '. .. napjáig.

9.
Az ingatlan birtokának átruházása

Az ingat|an birtokának átruházása legkésobb a Magyar Állam, illewe a Budapest Főváľosi
onkormányzate|ővásálrlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatźlnak Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ
Zrt.-hez tĺjrténő megéľkezését követő 30 napon belül felek á|ta| e|ózetesen egyeztetett időpontban,
ttadás-tnételi jegyzőkönyvben keľül sor. A biľtokátruházás napjáig az ingatlannal kapcsolatos
koltségek az e|adőt, a biľtokátruh ázás napját követően felmeľült költségek pedig a vevot teľhelik
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10.
Egyéb ľendelkezések

10.1. 2OI2. január 1. napjától a I76I2OO8.(VI. 30. ) Korm. Rendelet 1. $ (3) b. pontja alapján Eladó
köteles,energetikai tanlisítváný készíteni és azt vevő ľészére átadni. Vevo je|en okiľat a|áírásáĺva|

kijelenti, hogy az . számu energetikai tanúsítváný átvette.

I0.2. A szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő költségeket maguk viselik.

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

I0.4. Felek a Polgáľi Törvénykĺinyv 6:98. $ (2)bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevő
fe ltűn ő értékar ánytalanságon a tapuló e setlege s me gtámadási j o gát.

10.5. Eljáró ügyvéd tźtjékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrońzmus finanszírozása
megelőzéséľől és megakadályozástrő| sző|ő 2007 . évi CXXXVI. törvény rendelkezései szerint
azonosítási kötelezettség terheli Fęlęk adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szerzodésben helyesen keľĹiltek rögzítésrę az á|ta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apjáĺt.
Felek jelen szerződés a|źńrásával feltétlen és visszavonhatat|anhozzájźlruIásukat adják a|thoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzitett adataikat a

szerzódéssel együtt kezelj e'

10.6. Fęlek tudomásul veszik eljáró ügyvéđ tájékozlat.ását, ame|y szeńnt adataikat az információs
önľendelkezési jogról és az információs szabadságró| sző|ő 20II. évi CXII. törvény
rendelkezései szeľint kizárő|ag jelen szeľzodéshez kapcsolódó megbízás, illetve a
jogszabályokban meghatározott kotelezettsége teljesítése éľdekében kezelheti.
Felek kijetentik, hogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás és a terrońzmus ťlĺanszirozása
megelőzéséről és megakadźiyozásáról szóló f007. évi CXXXVI. törvénybe.

|O.7. Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljáľási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljáľási
đíj összeget, 6.600 . Ft ťoldhivatali eljárási díjat és I.670,- Ft/fó JÜB eljárási dijataszerződés
a|áírźsźtt megelozően megfi zetett.

10.8. A szerzódó felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvéte|i szęrzódés
megkötésére és a|ákására a szükséges fęIhata|mazétsokkal rendelkeznek'

1o.9. Je|en szęrződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkoző egyéb jogszabályok

rendelkez ései az irányadóak.

10.10. A szerződó felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamínt az illetékes
ťoldhivatal előtti képviselettel ( .. ....'.) bizzźtk meg. Ellenjegyző ügyvéd a
meghatalmazást elfo gadj a.

A szerzodő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződés elolvasás és egyező értelmezés után, mint
akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt irják a|á'

Budapest,2017.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormany zat e|adő meghatalma zásábő| és
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képviseli:



megbízásából eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási
KözpontZrt.
képviseli:....
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11' számú melléklet
ADASVETELI SZERZODES

függőben tartással (banki hitel felhasználásával)

amely létľej ött egyrészről
Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuáľosi Onkoľmínyzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.

63-67., adoszáma: |57357t5-f-42' KSH-száma: I57357I5-84II-32ĺ-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester), mint eladó meghata|mazźsttból és megbizásábőI eIjárő lőzsefuáľosi Gazdálkodási
Központ Zrt. (szék.hely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., adőszźlma.. 25292499-f-4f , cégtregyzék

szźlma..01-10-048457; KSH száma,. 2529L499-6832-II4-0I, képviseli: ....).

másľészről
..... (székhelye:.........; cégjegyzékszáma: .....; adőszttma: .....; statisztikai számjele:....'..;
képviseli: ..), mint vevő (továbbiakban: vevo)

között az a|l|irott napon és helyen, az a|ábbi feltételekkęl:

1.

Előzmények

1.1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefráľosi onkormányzat Képviselő-testiilete ...lf016.
(KI.01.) számuhatározata alapján egyfoľdulós, nyílvános pá|yázatot írt ki Budapest VIII. kerület
36108 hľsz.-ú, az ingatlan nyilvántaľtásban Budapest VIII. kerület' Tömő u. 58. szám a|atti
ingatlan értékęsítéséľe.

I'2. A pá|yázat nyertese a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-
testĺĺlet ..ĺ2017. (....) számú hatáĺozata szerint vevo.

2.
A' szerződés tárgy áłt képző ĺngatlan adatai

Címe:
Helyľajzi szíma:
Jellege:
Epület alapteľiilete:
Közmű ellátottŠága:
Teľhei:

Budapest VIII. kerülęt, Tömő u. 58.
36108
épület
nettó beépített szintterĹĺlęt: 535 m2

összközműves
per-, teheľ- és igénymentes

3.
Jognyilatkozat

3'1' A nęmzęti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCU. torvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a helyi
onkormányzat tulajdonában lévő ingat|anra az á||amnak, valamint az |99|. évi XXXIII. tv. 39. $
(2)bekezdése a|apján a Budapest Fővárosi Önkormányzatnakelővásárlási joga van.

Jogosult elővásáľlási jogával, postai ktildemény esetén a kiildemény postai feladásának ígazolt
napjától számított 35 napon belül élhet. Amennyiben az e|óvástr|ás jogosultja é1 jogával, jelen
szerződés kĺjzte és eladó között jĺin létľe. Ebben az esetben a . . . , . ,, źL|ta|befiZetott ........,- Ft, azaz

foľint összeget e|adó az elővásárlási jogľa vonatkoző nyi|atkozatok kézhęzvéte|éto|
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Számított 15 munkanapon belül az . . . . . . .. .. á|talvezetett szźlmű szám|ára visszauta|ja. A
...... tudomásul veszi, hogy a beťĺzetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen

elszámolandó koltséget, káľtérítést nem fizet.

3.2. E|adő eladja,
ingatlant.

|lI aráĺyban megvásárolja a jelen Szerzodés 2. pontjában meghattrozott

3'3 Szerződő felek kijelentik, hogy a szeľződés Íárgytú képező ingatlanon lévő lakóépii|etben, az
eladóval kotött béľleti szerződés a|apján, jelenleg béľ|o lakik. Eladó vállalja, hogy az ingatLan
kiüľítésétjelen adásvételi szeľződés a|áírásátő| a biľtokbaadásig végrehajtja.

.3.4. Aze|adó Magy arországtörvényei szerint miĺködő helyi onkorm any)t.Vevő képviseloje kijelenti,
hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ĺigyletkötési és ingatlanszerzési képessége
kor|átozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nęmzęti vagyonról szo|ő 2011. évi CXCVI. törvény 3'

$ (1) bekezdés 1. pontja a|apjánátláthatő szervezet.

4.
Az ingatlan vételáľa, a vételár megÍizetése

4.I. Az ingatlan véteIára Ft, azaz . foľint, amely összeg a vevő áltaL apáIyźnatában
aj án|ott vételárral azonos.

4,2, Y ev o a v ételárat az a|ábbiak szerint ťlzeti mes' eladónak : :

4.2.I. A' vevő pä|yázattnak benyújtásakoľ megfizetetl az e|ado szám|ájára . ' '. ' '. .. . . Ft,
azaz .. ..... forint összeget ajźn|ati biztosíték címén. Jelen szerződés
a|áírásáig vevó megfizetett .. ..Ft, azaz '.'..forint összeget, amivel vevo a véte|źtr

50%-źLt teljesítette, melyet eladó jelen okirat a|áírásáva| elismeri és nyuglźnza, A szerződő felek
megállapodnak abban, hogy a befizetett ajáĺIati biztosítékot foglalónak tekintik. A foglaló
összege a véte|árba beleszámít. Szerződo felek kijelentik, hogy a foglaló jogi természetéve|
tisztában vannak' Tudják, hogy a szerződés meghiúsulásáért fele|ős fé| az adoÍt foglalót elveszti'
illetvę a kapott foglaló kétszeľes összegét köteles visszafizętni. Amenĺyibeĺ aZ adásvételi
szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fé|, vagy egyik fél sem felelős, az adoĺÍ'
foglaló a vevőnek visszajár.

4.2.2 Fe|ekrögzitik, hogy vevő avétęIćlr fennmaradó 50 y;o-át, bľuttó . .. .,- Ft-ot, aZaZ ..

forintot banki hitel felhasználásźryal ťtzeti meg eladó részére, az e|adő .... á|ta| vezetett
...':.. ... számú bankszámláj ára abban az esetben, ha sem a Magyar Allam, sem a Budapest

Fő.ĺárosi Ônkoľmányzat nem él elővásárlásijogával. Vevő a fizetési kcjtelezettségének az e|adő
eľre vonatkoző fe|hívásćtnakkézhezvételét követő 45 munkanapon belül köteles eleget tenni.
Amennyiben vevő nem fizeti meg a fennmaľadó véte|áľat, eladó póthatárido kittízése néIkül
jogosu|t, je|en szerzódéstől egyoldalú nyilatkozatta|, érdekmúlás bizonyitása nélkül elállni.
A vételáľ megfizetéséľől eladó a szám|át a vételár-ľészbeérkezését követően állítja ki.

4.2'3. Az ingatlan birtokának átruházása legkésőbb a Maryar Állam, illetve a Buĺĺapest Főváľosi
onkormányzat e|ővásárlásijog gyakoľlásáľó| sző|ő nyi|atkozatétnak Józsefoárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-heztörténő megéľkezését,vagy aZaffatörvényben rögzítetthatáridő eredménýelen
leteltét, és a teljes véte|ár megfizetését követően legkésobb 5 napon belül, felek áItaI előzetesen
egyeztetett időpontban, źltadtLs-źIVételi jegyzőkönyvben kerül sor. Vevő a biľtok átvételére köteles
és a birtokátruházás időpontjától szędi az ingatlan hasznait és viseli azok terheit.

vevo
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5.3.

5.4.

6.1.

5.
Jog- és kellékszavatosság

5.1 . Az e|adó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan kizáľólagos tulajdonát képezi, az
peľ-, teheľ- és igénymentes' azon harmadik személynek - a szerződés 3 .3. pondában foglaltakon
túl - nincs olyan ingatlan-nyilvántaľtásba bejegyzett, vagy ingat1an-ny1|vánt.artáson kívtili joga,

' amely a vevő biľtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadáIyoznź1 kor|átozná, vagy
meghiúsítaná' Azingat|an kiüľítéséről eladó a 3.3 pont szeľint gondoskodik'

5.2. Az e|adó kijelenti és szavatosságot vállal azéĺt, hogy az íngat'Iant adó, illeték, vagy más adók
módjára behajtható koztartozás nem terheli.

A:vęvó kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeľi, többszijr bejárta, megvizsgálta, és á|ta|a felmért
állapotban, az ingat|anről készült ingatlan éľtékbecslő szakvé|emény ísmeľetében íľja a|á jelen
adásvételi szerződést.

Az e|adő a jelen szerződés aláirásáva| kijelenti, hogy a vevot az ingatlan minden lényeges
tulajdonságáľó|tájékoztatta' beleértvę az źita| ismert esetleges Ętett hibákat is.

6.2.

6.
Beépítésĺ kiitelezettség

A vevő vá||a|ja,hogy az ingatlant Józsefuáros Kerĺileti Építési Szabtúyzatáról szóló 66/2007. (Xiľr.
|f.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) előíľásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget:
c) az ingat|an birtokbaadástúő| számitott 2 éven belül megszerzi az építésére vonatkozó jogerős

építési engedélý;
d) a jogerős építési engedély megszerzésétől számított 2 éven beliil megszeľzi a jogerős

használatb avételi engedélyt.

Az iĺgat|an beépítés i fęltétęlei :
Az ingatlan ovezeti besorolása: L1-VIII-2
A közműfejlesztésse| kapcsolatos összes köItség (pl. fejlesztésihozzájárulás, teľvezés. stb.) a vevőt,
mint nyertes páIyázőt terhęli.

A beépítés száza|ék, építménymagasság, szintszám, szintterület' stb. tekintetében az országos
teleptilésrendezési és építési követelményekről (OTEK) szóló 25311997. (XII.. 20.)
Kormányrende|et, az 5ĺ2015. (II. 16.) Fov. KGY. rendelet (BFRSZ), és Józsefváros Kerületi Epítési
Szabá|yzatáról szóló 6612007. (xII. 12.) önkormányzati ľende|et (JóKÉSZ) előírásai azirányadők.

Az e|adő visszavásárlási j oga
Yevő az eladónak az ingat|anon jelen szerzódés keltétől számítoÍt 5 évig - a 6.1'. pontban
meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésének késędelme esetére - visszavásárlási jogot
enged, és hozzájáru| ab,hoz, hogy a visszavásáľlásí jog az ingat|an tulajdoni |apjára bejegyzésľe
kerüljön. Vevő egyútta| már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ástÍ adja allhoz is, hogy
amennyiben eladó a 7.1.1. pont szerinti esetben visszavásárlási jogát je|en szerződésben
meghatátozottak szerint egyoldalú nyi|atkozattal gyakorolja, ugy ezen egyolda|u nyl|atkozat
a|apján a floldhivatal eladó tulajdonjog visszavásárlásának tényét az ingat|an-ĺyi|vźntartásba, IlI
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arányban, visszavásárlási jog gyakorlása jogcímén bejegyezze. A visszavásárlási jog az ingatIaĺ-
nyilvántartásba történt bejegyzés a|apján az ingat|anon késobb jogot szerzőkkel szemben is
hatályos.
Vevőjelen szerződés a|áírásáva|hozzájáru| ahhoz, hogy eladó; amennyiben visszavásáľlásijogát
gyakorolja, úgy a jelen szerződésben meghatározottvételárat a késedelem idejére meghaÍttrozott
késędelmi kötbér mértékével csökkentve fizesse vissza arészére.

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

jogktivetkezményei

7.I. Az beépítési kötęlezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése eseten a|ka|mazhaÍ,ő
jogkĺĺvetkezmények:

7 .1.1. Visszavásárlási jog
Eladó visszavásárlási jogával a jelen szerződés 6.3. pontjában meghatározotlak szeľint élhet, ha
a vevő a 6.|. a) pontban meghatźrozott kötelezettsége teljesítéséve} késedelembe esik. A
visszavásárlásí ár tzonos a vételárra|, de az eladó jogosult a felhalmozódott késedelmi kötbér
összegével a visszavásárlási árat lecsökkenten'i a visszavásárlási jog gyakorlása esetén' Vevő
je|en szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájátu|ásźLt adja ahhoz, hogy
amennyiben eladó é1 a visszavásárlási jogával, tulajdonjogát az ingat|aĺ-ĺyi|vántarIásban eladó
egyoldalú nyi|atkozatával bej e gyeztesse.

7.I.2. Késedelmikötbér
Ha a vevő a 6.l. pontban meghatározott va|amely kötelezettségével neki felróható okból
késedelembe esik, késedelmi kötbért kötęlęs fizętni az eladőnak.
A késedelmi kötbér mértéke:
- A jogeľos építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér

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

esetén a kötbér ĺisszege 7.500.000,- Ft.
Felek ľögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott összegeken felül vevő
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigénye keletkezik, úgy arĺrak mértéke
30.000,- Ftlĺap.
Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatźtrozott kcitbéľ összegét közös megegyezéssel
áIlapitották me g' é s ań. ĺem tekinti eltúl zottnak.

7.2. Szerződő felek egybehangzóan ľögzítik azt aténý, hogy a késedelmi kĺitbér teljesítéséhezvevő
garanciaszeľződés nyujtási kötelezettségének eleget tetÍ', a..... Bank által kibocsátott .... számtl
bankgaľanciajelen szerződésa|áirásáva|egyidejĺĺleg źtadásrakerült aze|adőrészéte.
A garanciaszerződés összege a jogeľős építési engedély megszerzésére a 6.I. pont szerint
rende|kezésľe á|ló határidő elteltét k<jvető 60 napig 15.000'000,- Ft, ahasznźllatba vételi engedély
iránti kérelem benýjtására a 6.I. pont szerinti rendelkezésre álló hatáľidő elteltét követő 60 napig
7.500.000,- Ft. A garanciaszerződés az eladó javára lehívásľa kerül a jelen szerződésben
meghatározott késedelem qsetén. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesębb
késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Felek ľögzítik, hogy csak olyan bankgarancia
fogadható el' amelyek a|apján eladó egyolda|ítź|ékon.ató nyilatkozatáva| a bank áfutalja a jelen
szerzódésben meghatáľozott késede|mi kötbér összegét az e|adőnak, mindenféle egyéb feltétel
nélkĺil.

8.
Ingatlan-nyilvántaľtási bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok
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Az e|adő a jelen szerzodés megkötésével egyidejűleg külon nyilatkozatban feltétlen és visszavonhatatlan

hozzájźru|ásátadjaahhoz, hogy vevő tulajdonjoga azingatIantekintetében IlI arányban, vétel jogcímén

azíngatIan.nyL|vántaĺtásbabejegyzésľekerüljön.
Felek köz<jsen kérik a Földhivataĺt, hogy a tulajdonjog bejegyzési eljárást taľtsa függőben bejegyzési
engedély benýjtásáig, de maximum2017 . ....... napjáig.

9., Az ingatlan birtokrínak átruhízäsa

Az ingatlan birtokának átruházása legkésőbb a Magyar Ál|am, illetve a Budapest Fővárosi
onkoľmányzate|óvásźtlási jog gyakoľlásáľól szóló nyi|atkozatánakJőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ
Zrt.-heztörténo megérkezését követő 5 napon belül felek á|ta|e|őzetesen egyeztetett időpontban,túadás-

átvéte|i jegyzőkönyvben kertil soľ' A bitokátľuházás napjáig az ingat|annal kapcsolatos költségek az

eladót, a bitokátruházás napját követően felmeľült koltségek pedig a vevőt terhelik

10.

Egyéb ľendelkezések

10.1. 2OIf . januźtt 1. napjától a l76lf008. (VI. 30. ) Korm' Rendelet 1. $ (3) b. pontja alapján Eladó
köteles energetikai tanúsítváný készíteni és azt vevő ĺészére átadni. Vevőjelen okirat aláíľásával

kijelenti, hogy az számű eneľgetikai tanúsítváný átvette.

|o.2. A szeľződó felek jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő költségeket maguk viselik'

10.3. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonźttruházási illetéket kell ťrzetni.

1O.4. Fęlek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizźtrják mind eladó, mind vevo

fe ltűnő értékar ánytal anságon al apu l ó e s etle ge s me gtám ad źłsi j o gźú.

10.5. Eljáró tigyvéd tájékońatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terľorizmus f,rnanszirozása

megelőzéséről és megakadályozásáróI szóló 200,7. évi Cxxxu' torvény rendelkezései szeľint

azonosítási kotelezettség terheli Felek adatai vonatkozźlsában. Felek kijelentik, hogy adataík a

szerzodésben helyesen kertiltek ľögzítésre az źita|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apjźn. Felek jelen szerzodés a|áirásáva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzź|árulásukat adják

aIlhoz, hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rogzitett adataĹkat a

szeľződéssel egyĹitt kezelj e.

10.6. Fetek tudomásul veszik eljáró tigyvéď ttljékoń'atását, amely szerint adataikat az informácíós
örľendelkezésijogról és az információs szabadságľól szóIő 20I 1. évi CXII. törvény rendelkezései

szerint kizáľólag jelen szerződéshez kapcsolódó megbiztls, illetve a jogszabályokban

meghatźlrozott kötelęZettsége teljesítése érdekében kezelheti.
Felek kijelentik, hogy jelen jogiigylet nem ütközik a péĺzmosás és a ĺerrorizmus finanszirozása
me ge lozésérő| és megak adźiy ozásáró 1 szól ó 2007 . év i CXXXVI. törvénybe.

10.7. Vevo a szerződés megkötésével kapcsolatos eljáľási k<iltségek címén 5.500'- Ft + ÁFA eljárási

díj összeget, ,- Ft fiildhivatali eljárási díjat és 1.670,- Ft/fő ruB eljárási díjat a szerződés a|áírásćú

megelőzően megfizetett.

10.8. A szerzodő felek szeľződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerzodés

me gkötésére és alálr źsár a a szüks é ge s fę|hata|maztlsokkal rendelkeznek.
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10.9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. éS a vonatkozó egyéb jogszabályok
rendelkezé s eĺ az ir ánv adó ak'

//
Ü,')' ľ

:,;, ".

f(
tí



10.10. A szerzódo felek jelen Szeľzodés elkészítésével és ellenjegyzéséve|, valamint az illetékes
ftjldhivatal előtti képviselettel '..... (..'..........) bízzźlk meg. E||enjegyző ügyvéd a
me ghatalma zást e|fo gadj a.

Budapest,2017

.. Budapest VIII' kerület Józsefuárosi
onkormány zat ę|adő meghatalmazásćlbó| és

megbizźsából eljáľó Józsefuárosí Gazdálkodási
Kozpofi 2rt.
képviseli: ....

képviseli:

Jelen okiratot ... (... ) budapesti ügyvédkészítettem és ellenjegyzem, Budapest,f0|7.. ....

okiratkész ítő i'i gyvéd

EI,
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12. számú melléklet

osszefogla|ó a benyrńjtandó aján|at foľmai és tartalmi követelményeiľőlo tájékoztatís az
átlláúhatő szerv ezet fo galm áľól

Az aján\atot atársaság képviselője minden oldalon kézjegyével köteles ellátni.

Az ajźnlatnak folyamatos sorszámozással kell ľendelkeznie

A borítékon nem szerepelhet a benyújtóra vonatkozó je|zés.

Az ajáĺlatotkét példányban, kĺilön lęzártbontékban kell benýjtani, az egylkpéldányon feltiintetve az

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

A borítékon a kovetkező szöveget kell és lehet feltüntetni: ,,Budapest VIII', Vajdahunyad u. 9. szám
alatti telek elidegenítése - pályázat,,

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

Aho| aznincs je|ezve, hogy másolat is elegendo' az eľedeti igazo|ást ketl csatolni az ajźnlathoz.

Az ajáĺĺatibiaosíték befizętésénél a közlemény rovatba a következőt kell beíľni: ajátn|ati biztosíték

Az aján\attarta|mát a következó sorrendben kell osszef[ĺzni:

1. Jelentkezési lap

2. Ajánlatiĺjsszesítő

3. Eľedeti, 30 napnál nem régebbi cégkivonat

4. Eredeti a|áirási címpéldány

5' A Pp. e|őírásai szeľinti bizonyitő eľejtĺ meghata|mazás, amennyiben az ajźtn|atot nem a cég
képviselóje írjaal.á

6. Pá|yźvatí dokumentáció megvásárlásáról szóló bevéte|ípénzttlrbizonylat másolata

7, Ajánlati biĺosíték befizetéséľől szóló igazo|ás másolata

8. Nyilatkozat végelszámolásľól, csődeljáľásról, felszámolásľól

9. Nyi|atkozat aptiyázati feltételek elfogadásáról, szeľződéskötésről, ingatlanszerzési képességről,

ajźn|ati kötottségről

10' Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztaĺtoztsról; Kiíróval szęmben ferľrálló tartozásró|

1 1' NAV igazolása

If . Helyi adóigazo|ás (beszeľezhető: Budapest Józsefuárosi onkoľmányzatPolgźrmesteľi Hivatala
1082 Budapest, Baross 1.63-67.)

13. Béľbeadóval szemben fennálló tartozts igazo|ása (beszeľezhető: Józsefuáľosi Gazdálkodási
Köąoĺt Zrt, 1083 

,Budapest, 
.Losonci u. 2., és Budapest Józsefuárosi onkormányzat

Polgármesteri Hivatala PénnlgyiUgyosztály l082 Budapest, Baĺoss u. 63-67.II. em.)

14. Nyilatkozat pénz,,lgyialkalmasságról

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

|6. Nyilatkozat átlátható sz,ęrvęr,eÍ.rő|

17. Azadásvételi szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosításijavaslatok



Atlátható szęrvezet:

A 2011. évi CXCVI. tv. 3. $ (1) bekezdés 1. pontja a|apjáĺátláthatő szervezęt:

1. átlátható szerýezet:

ą az á|Iam, a költségvetési szerv, a köaestület, a helyi önkormányzat, anemzetiségi onkormányzat, a

társulás, az egyhźnijogi személy, az o|yan gazdá|kodő szervezet, amelyben az á||am vagy a helyi
önkormányzat ktilön-kĹilön vagy együtt 100%-os részęsędéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet,
a kĺilfijldi állam, a kĺilf<jldi helyhatóság, a kiilftildi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai
Gazdasźryi Téľségľo| szóló megállapodásban részes állam szabáIyozott piacźra bevezetett

nyilvánosan működő részvénýársaság,

b) az o|yan' belťoldi vagy külftildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdáikodő
szervezet, amely megfelel a következo feltételeknek:

áa/ tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséľő| és

megakadályozásźrő| szóló törvény szerint meghatározotttényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) azEuľópai Unió tagálla mában; az Europai Gazďasági Téľségről szóló megállapodásban ľészes
államban, a Gazlasági Egyi.ittműködéSi és Fejlesztési Szervezet tagá||amábän vagy olyan
államban rendelkezik adóilletoségge|, amellyel Magyarországnak a kettős adőnatás
elkerüléséľol szó|ó egyezménye van,

bc) nem minosül a táľsasági adóról és az osńalékadóról szóló törvény szeľint meghatározotí
ellenőrzött külfr ldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetbęn közvetlenül vagy közvetettęn több mint 25%o-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati jogga| bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdá|kodő szeÍvezet tekintetében a ba), bb) és bc) a|pont szerinti feltételek fennállnak;

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

ca) v ezeto tisztségviselői megismeľhetők,

cb) a civi| szervezet és a vízitźlľsulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem tt|átható
szervezetben nęm rendelke zĺlęk 25%o-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhe|ye az Euľópai Unió tagźillamában, az Európai Gazdastęi Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasáęi Egyĺ'ittműködési és Fejlesztési Szervezet
tagá|Iamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás

e lkerüléséľől szóló egy ezmény e v an;'

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

a/ jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének
me gv áLasztására és visszahívásá Í a, v agy

b) a jogi személy más tagjaival vagy részvényeseivel kĺitött megállapodás alapjánegyedül rendelkezik
a szavazatok több mint otvęn száza|ékával;

3. $ (2) 
^z 

(I) bekęzdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésrol a szerzódő
félnek cégszeľtien aláíĺt módon nyilatkoznia ke|l. A valótlan taľtalmú nyi|atkozat alapján kötött
szerzodés semmis.
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