
Páiyízĺti felhívás

A Budapest Főváľos VIII. keľi'ilet Józsefvárosí onkoľmá nyzat aKépviselő-testüIet , ',,lz0|6.(x[. 01.)
szźtm,őhatározata a|apjén nyilvános pá|yázatot hirdęt a Budapest VIII. kerülęt' Tömő u. 58. sz. a|atti
3 6 1 08 hĺsz-ú ingatlan elidegenítése célj ából'

.!,. 
A, pár|y ánati felhívás kőzzététe|e

ApáIyázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabályzat 71. pondában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Fováros VIII. kerület Józsefüáľosi Polgáľmesteľi Hivatal hirdetótáb|ájźtn, a Bonyolító
ügyfélfogadásra szo|gáló helyiségében, a Józsefuáľos címrĺ helyi lapban, az Önkormányzat és a
Bonyolító honlapján, továbbá azoĺtkormányzatésaBonyolító sztlmáraelérhető kö|tségmentes hiľdetési
felĹilętęken, egyéb rendelkezésľe ál1ó internetes hirdetési poľtálokon tesziközzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljarást aĺľlak bármely szakaszábaĺindokolás nélkĺil visszavonni, és
erľől köteles hirdetméný kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljárás visszavonása esetén _ amennyiben a
dokumentációÍ.az aján|attevő ellenérték fejében kapta meg - a Kiíró kötelęs az ę|Ieĺértéket visszaťtzetni.
Apá|yźzati dokumentáció ellenértékét a Kiíľó ezen kíviil semmilyen más esetben nem fizeti vissza.

2. A'páÄyáłzati kiíľás adatai

Apáł|yázat kiíľója:

Ä' pá.Jy ázat bonyolítój a :

Apályíza;tjellege:

A'páůyánat cé|ja:

A pő|yázatl dokumentáció rendelkezésľe
bocsátása:

Az ingatlan minimális véte|ńra:

Az aján|atl' biztosíték iisszege:

Az aján|ati biztosíték befizetésének módja,
szím|aszőm:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormány zat (I 082 Budapest, Baro ss u. 63 -67')

Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. (1082
Budapest, Baross l. 63-67 .)

nyilváno s, egyfordulós pály ázat

tulaj donj og átruházás (elidegenítés)

50.000,- Ft + ÁFA

148.520.000,- Ft

14.852.000'- Ft, Az aján|ati biztosíték befizetése
csak magyar forintban teljesíthető, értékpapirral,
garaĺciaszerződéssel, zźiogfárggyal nem
helyettesíthető'

átuta|ás, a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt. K&H Banknál v ezetett I 0 4033 87 -0002 8 8 5 9 -
00000006 számű szám|ájára ']

201'7 ' január 25' (szerda) 24:00 óra. Az aján|ati
biztosítéknak a megjelölt határidoig a
bankszámlára meg kell éľkeznie.

20|7. január 26' (csütörtök) 10.00 óra

Józsefuárosi Gazdálkodási Közoont Zrt.
Elidegenítési kodáján

Az ajánlati
hatáľideje:

bĺztosíték beérkezésének

A' p áiy ízttok leadás ának határĺdej e :

A páiyázattat kapcsolatban további
infoľmáció kéľhető:
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A' pá|y ázattal éľintett i n gat|an m egtekÍnthető :

A píly ázatok bontásának ĺdőpontj a :

A p ő|y ázatok bontásának helye :

A pő|y őzat eľedményét megállapító. szervezet:

A' páňyázat elbíľálásának hatáľĺdeje és a
váľható eľedményhirdetés :

Ä' pá|y ízati e|j ĺíľás nyelve :

3. A' pá.ly ázattal éľintett ingatlan:

Címe:

Helyľajzi szíma:

Jellege:

Alapteľĺilete:

Kiizmĺĺ ellátottsága:

Terhei:

Tel. : 06-1 -3 33 -67 8I l 122 vagy If3 mellék, 06- 1 -

2r6-6961

2016. decembet 12. (hétfő) és f0I7. jamlár 16.
(hétfő) között elozetes idopont egyeztetés
a|apján' Időpont egyertetése a Józsefoárosi
Gazdálkodási Központ ZÍt. onkormányzati
Házkeze|ő Irodáján lehetséges (1 084 Budapest,
Tavaszmezo u. 2., Tel.: 06-1-f|0-49f8, 06-I-
2r0-4929)

2017 . jarutlr 26. (cstitöľtök) 10'5 óľa

Józsefuáros i Gazdá|kodási Kozpon Í' Zrt., Io83
Budapest, Losonci v f. I. em. tárgyaló. AZ
ajánlattevők a ptůyźzatok bontásán jelen
lęhetnek.

Budapest Főváros VIII. keľĺ'i|et Józsefiláľos
Önkoľmányzat Képviselő{estiilete

2017 'március 23.

magyar

Budapest \{III. keľület' Tömő u. 58.

36i08

lakóépület+ udvar + üzemépület

nettó beépített szintterület: 535 m2,

összközműves

per., teher- és igénymentes

Az ingat|anra vonatkozó részletes adatokat a pá'|yázati kiírás mellékletét képező ingatlanfoľgalmi
szakvélemény tarÍa|mazza. Az ingatlan övezeti besorolása: Ll-Vn-l.
Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- a nemzeti vagyonľól szőIő 2011 . cxcVl törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a Magyar Államot
minden elővásáľlási jog'jogosultat mege|óző elővásárlási jog illeti meg. Az e|ovásárlási jog
gyakorlására a Magyar Allam ľészéľe fennálló hatáľidő az e|őváłsár|ási jog gyakorlásáľa felhívó
értęsítés postára adásának napjától számitott 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak ĺjnkoľmányzatok tulajdonba adásáról szó|ó I99|.
évi XXXIII. tv. 39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkoľmányzatnak e|ővásáľlási
joga van.

Eladó az ingat|ant a fent megjelölt elovásáľlási jog jogosult nyi|atkozatának kézhezvételétől, vagy a
jogszabá|yban eloíľt határidó leteltét kĺivető, illetve a teljes vételár beérkezésétol számított 5 napon belül
adja vevo birtokába, attól fiiggően, hogy melyik történik meg később. Amennyiben az e|ővásárlásra
jogosultak báľmelyike élni kíván elovásárlási jogáva|, űgy az adásvételi szerződés az elővásźlr|ásra
jogosult és azę|aďő között jön létre. Ez esetben eladó a páIyáző á|ta|beťlzętett vétęlár e|o|egés az
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ajánlatíbiń'osíték összegét a nyilatkozatkézhezvételétől szźlmított 15 napon belül visszauta|jaapáLyázat
nyertese tészére. A befizetett összeg után eladó kamatot és bármely jogcímen ígényelt költséget,
kártérítéSt nęmťlzet.

4. A'pá|yázalttaľta|ma

Az elidegenítésľe kerĹiló lakóépiilet a Btlc|apest Fováros VIII. kerĺilet Józsefuárosi tnkormányzat
kizárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére a nemzeti vagyonĺól szóló 20ll. évi CXCVI. tv., a
Budapest Józsęfuárosi onkormányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 66lf0l2. (XII. 13') önkoľmttnyzati rendelet, valamint a Képviselő-testtilet I36lf0I6. (VI. 02.)
számí határozata (Vęrsęnvęztetési Szabályzat) vonatkozik.

Az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg a Vevő avételár

- egyösszegben töľténő megfizetése esetén _ amár megťlzetetÍ' vételár előleg összegével cs<jkkentett
vételárat az adásvételi szerzodés megkĺitéséig kĺiteles eladónak megťrzetni,

- a vételáľ banki hitelből történo kiegyenlítése esetén peđig a _ a már megťlzetett ajánlati biĺosíték
és vételár előleg összegével csökkentett - vétęLár 50%-át megfizetni. A fennmaradő 50%
kiegyen|ítéséľe , banki hitel veheto igénybe, amely teljesítésére a Budapest Fővárosi
onkoľmányzat, va|amint a Magyar Állam elővásáľlási jogának gyakorlására rendelkezésľe álló
határidő leteltéről szóló értesítéskézhezvételétől szźlmított 45 munkanap á|| a nyeľtes ajánlattevo
rendelkezésére. A véte|ár megfizetéséľe vonatkozó hatáľidő nem hosszabbítható meg. Az aján|ati
biaosíték összege ebbęn az esetben foglalónak minősül.

Az ingat|an binokbaadásának időpontja: az elővásáľlási jog gyakor|ására vonatkozó nyilatkozat
kézhezvéte|étől, illetve a teljes vételáľ beéľkezését követő 5 napon beliil, attól függoen, hogy melyik
töľténik meg később.

Az adásvételi szeľződés megkötésével a vevőt terhelő kötelezettségek:

a) a telekingatlan bitokbaadásától számítottf éven belül jogeľős építési engedélyt szerez)

b) ajogerős építési engedély megszerzésétől számított 2 éven beltil jogeľős használatbavéte|i engedélý
szerez,

c) a jogeľős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
15'000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghalađó
késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek garanciaszetződés
megkötésével biztosítandók. A gaľanciaszerződésben fog|altak 60 napnál kevesebb késedelęm
esetén időaľányosan érvényesíthetők. Az e|őzőeken tril felmerülo késedelem esetén vevo által
fizetendő napi kötbér méľtéke 30.000,- Ft.

Az adásv ételi szeľződés me gkötéséve l kapcsolatban felmeľülő kciltségek:

- I.670,- Ft/személy rÚB eljárási díj,

- 5.500,- Ft + ÁFA eljárási díj,

- 6.600,- Ftlhe|yrajzi szźmlĺjgylet fijldhivatali eljárási illeték (a földhivatali eljárási díjat egyszer kell
megfi zetni, az adtsv éte|i szerződés benyújtásakoľ)'

A Kiíró kiköti, hogy

a) a nyeľtes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a Veľsenyeztetési eljáľás soron következő
helyezettj ével szerződést kötni'

b) jogosult ana,hogy a versenyeztetési eljárást eredménýęlennek nyilvánítsa,

c) szükség esetén az aján|attevőtő| az aján|at lényegét nem éľintő technikai-formai kérdésekben
íľásban fe|világosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy azaján|attevó ezze| kapcsolatos írásbeli
vźůasza semmilyen formában nem eredményezheti a versenyeztetési eljárásban tett ajźnlatábart
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megfogalmazott feltételek olyan megváLtozását, amely az értékelés soľán a beérkęzętt ajánlatok
sorrendj ét módosítaná.

d) a Polgári Törvénykönyvről szóló 20|3 ' évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk') 6:74. $ (2) bekezdése
a|apján, a pá|yázati felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlattevővel szemben is
fenntaľtja a jogát arra,hogy ne kössĺ}n szerződést'

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

a) azajánlattételi hatźridőtindokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja,

' amit - az indok megjelĺilésével _ a Kiírás közlésével megegyezó helyeken, az eredeti benyújtási
határidő |ejtrta előtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjelentetni;

b) jogosult az ajánlattételi felhívását az ajźtn|attételi hatáľidő előtt visszavonni, de erľől a kiírás
koz|ésével megegyező módon az ajźn|attéte|i ,határidő |ejárta előtt köteles hirdetméný
megjelentetni,

c) az ajáĺIati biaosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, eľedménýelerľré nyilvánítása, yaw aZ
.ajánlatok érvénýelenségének megá||apittlsa esetén - ennek közlését követó 15 napon belül -,

illetőleg ha a szerződéskötés a Bonyolító érdekkörében felmerülő okból hiúsult meg, a pá|yázatok
e|birá|ásźú követő l 5 napon belül visszafi zeti,

d) az aján|ati biztosíték után kamatotnemťlzet, kivéve, ha a visszafizetésihattridot elmulaszja,

e) a nyertes ajánlattevő esetében abeťlzetettajánIatibiĺosítékot azaján|attevő á|ta| fizetendő vételáľba
beszámitja,

Đ ĺem ťlzęti vissza a nyertes által teljesített ajánlati biztosítékot, ha a szerzodés megkötése a

nyeľtesnek felľóható vagy érdekkörében felmerült okból hiúsul meg. A vevőnek felróható ok az is,
ha a vételárat banki hitel felhaszná|ásáva||avánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt határidőben nem
kapja meg, vagy az a fizetési határidó napjának 24 őrźńgnem érkezik meg eladó bankszám|ź|źtra.

5. Az aján|at benyújtásának előfeltételei

Az aján|at benyújtásának elengedhetetlen feltételę az ajáĺ|ati biztosíték határidőben történő befizetése'

A Kiíró az ajáĺiati bizosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, az eljáĺás eredménýelenségének
megźi|apitása esetén, illetve _ az ajźn|atok elbíľálását követően - azoknak az aján|attevőknek, akik nem
nyertek a pá|yázaton' kĺitelęs 1 5 munkanapon belül visszaťtzetni.

A páIyázaton való részvétel további előfeltétele, hogy az aján|attevő megismeľje a pályázat tárgyźĺt, az
ajáll1'attéte| feltételeit _ vagyis apá|yázati dokumentációt - és aztmagára nézve kötelezőnek fogadja el.

A pá|yźnaton természetes személy, vagy a Nemzeti vagyonról szolő 2OIl. évi CXCVI. törvény 1 1. $
(10) bekezdése alapján át|áthato szervezet vęhet részt.

Az aján|at benyújtási hatáľidő leteltét követően ajźln|atot a Kiíró nem vesz át.

6. A páiyánaton töľténő ľészvétel feltételei

Az az aján|attdvő vehet részt apáIyázaton akl:

a) az ajánlati bizosíték összeget hatáľidőben megťlzeti, és az a ľendelkezésre álló határidoig beéľkezik
a Kiíľó által megjelölt bankszámláľa,

b) az ajánlatok leadásának határidejéig az ajáĺ.i'atát benýjtja.

7. Az ajőn|at tartalmÍ követelményei

Az aián|attevőnek
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a) az ajáĺ.Íatbaĺ kĺizolnie kęll a nevétĺcégnevét, |akcimétlszékhelyét, adóazonosító jelét/adószámát,
cég esetében cégtregyzékszámźú, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszám|a számát,
elektronikus levelezési címé1 ha ilyennel rendelkezik.

b) az ajźn|athoz csatolni ke|| az ajánlatlbiĺosíték befizetéséről szóló visszavonhatatlan banki źLfrÍa|ást

vagy a bankszámla kivonatot.

c) az ajáĺIatban nyilatkoznia kell arról, hogy vá||a|ja a Pá|yázati dokumęntációban, illetve
me| lékleteiberr leín szeľződéskötési és egyéb feltételeket,

d) az aján|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy rá vonatkozóan a kozbeszerzésekľől szóló 2015. évi
CxLru. tĺirvény 62. $ és 63. $-ban foglalt kízárő körülmények nem állnak feľľl.

e) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy adó és adók módjára behajthatő koztartozása nincs. E
nyíIatkozat mellé kell csatolnia a NAV igazo|źsát arról' hogy nem á1l fenn kĺjztartozása.

Đ az aján7atban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíľóval szęmben bérleti díj tartozása nincs, továbbá a
Kiíróval'szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az ajánIatźlhoz csatolni kell a társaság 30 napnál nęm régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
képviseletéľe jogosultak a|áirási címpéldányának eredeti pé|délĺlyát vagy hiteles másolatát.

h) az aján|atban nyilatkoznia kell arĺól, hogy nem á|| vége|számolás alatt, ellene csőd-, illetve
fęlszámolási elj árás nincs folyamatban.

Đ az ajfuůatbaĺnyllatkozniakell arról, hogy a ĺemzeti vagyorľól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 3.

$ (l) bekezdés l. pontja szerint át|áthatő szervezetnek minősĺil.

Az ajtn?attevőnek a pá|yázati eljáľás során benyúj tott ajźn|atáń' továbbá az aján|at mellékleteként
benyűjtott valamennyi nyi|atkozatáú cégszeľű aláírással kell ellátnia. Cégszertĺ a|áírás soľán a cég
képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek a társaság kézze|, vagy géppel íľt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve aIá nevétlnevtiket ĺinállóaďegyiittesen irJalirJák a|á a hiteles céga|ákási
nyilatkozatuknak megfelelően.

A Bonyolítő aján|ott, tértivevényes levélben, hatáľidő kitĺĺzésével felszólíthatja az ajánlaÍtevót az
aján|atta| kapcsolatos formai vagy tarta|mi hiányosságok pótlásaľa, amennyiben a szükséges
nyilatkozatokat, igazolásokat nem megfelelően, illetve nem teljes könĺen csatolta. Amennyiben az
ajánlattevő a felhívás kézhezvéte|ét követően az abban megjelölt hatáľidőre a hiźný nem' Vagy nem
teljes köľÍĺen pótolja' űgy ajźtnIataahiánypőt|ási határidő elteltének napját követo naptól érvénýelennek
minősül, és apáIyázat továbbí ľészében nem vehet résf.

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokľól' a hiánypőt|ási határidőről
egyidejűleg, közvetlenĺil, íľásban köteles tájékoztatni az összes aján|attevot.

A hiánypótlás nem terjedhet k'l az ajfuiatmódosítására.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az aján|attevő ajźtnlata érvénytelennek minősül,
amennyiben

a) azaján|ati biĺosíték összege aptiyt.zatikiirásf ' pontjában meghatározott határidon beltil nem kerül
jőváíĺásra a Kiíró bankszámĺáján,

b) nem jelöl megvéte|árat.

Amennyiben az aján|attevő nem jeloli meg a vételáľ megfizetésének módját, Kiíró úgy veszi,hogy azt
az adásv éte|i szer ző dé s me gköté s é i g e gy ö s s ze gb en ťlzeti me g.
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Azaján|attevőnek ajźln|atátegy eľedeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, feltüntetve azadott
példányon az ,,Eredeti ajánlat,, és ,,Másolati aján|at,'megjelölést, melyeket ktilön - ktilön sértetlen. lezáľt
borítékban kell benyújtania. A példányok közöttí eltérés esetén az eredeti példány érvényes.

Az ajźn|at első oldala a megfelelően kitĺjltött ,,Jelentkezési lap'', a második oldala a kitöltött ,,Ajánlati
összesítő'', különös tekintettel a megajánlott vételár és megfizetési módjának megjelölésére. Ezt
követően azajźn|ati felhívás mellékletét képező értelemszerűen kitoltött nyilatkozatok, valamint a 7.
pontban rész|etezett valamennyi dokumentum. Az ajánlattevőnek kozölnie kell a benyújtó nevét,
lakcímét (székhelyét), ahová apá|yázatí eredmény közlését kéri, továbbá ań' a bankszámlaszámot és a
bankszám|a kedvezményezettjének nevét illetve más azonosítőját, ahova az ajáĺi,ati biztosíték
(báĺatpénz)vísszautalásátkén,ameĺnyibennemnyertęseapźiyázatĺak'

Azgjónlat és az iisszes ruelléklet mínden oldalát _ osszefĺĺzve,folyamatos saźmozóssal kell elldtní.

Az iratokat magyar nyelven, |ezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
b enýj t ani. A boľítékra kizár őIag a p áIy ázat tár gy ći kell ráírni, az alábbiak s zerint :

,,Budapest VItrI. keľület, Ttimő u. 58. szám alatti ingatlan elĺdegenítése - pá|yízat,,

A Bonyolító |ezárat|an vagy sértilt boľítékot nem veSZ át' Kiíró minden; az'aján|attételi hatáľidon túl
benyújtott ajźn|atot érvénýeleĺmek nyilvánít.

Amennyiben az ajtn|attevő a pźiytzati eljáľás báľmelyik szakaszában meghatalmazott i:ŕján jár e|, a
teljes bizonyító eľejiĺ magánokiľatba foglalt meghatalmazás eredeti pé|dttnyát is mellékelni ke|| az
ajfuúathoz, A polgári perľendtaľtásról szóló 1'952. éviIII. tĺirvény 196. $-a szerint a teljes bizonyító eĘű
magánokiratnak az a|ábbi fęltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg íľta és a|áiľta;

b) két tanú azoÝjratona|áirásáva|igazo|ja, hogy a kiállító a nem á|ta|airt okiľatot elottĺik írtaa|á,vagy
a|áírását előttĺik sajźtkezu a|áirásźnak ismerte e|; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell
tüntetni;

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

d) a gazdźůkodő szervezęt áIta| iz|etiköľében kiállított okiratot szabźiyszerueĺ a|äírták;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az źůta|a készített okiľat szabá|yszertĺ ellenjegyzésével bizonyitja, hogy a
kiállító anem źita|a írt okiratot előtte íľta a|á,vagy a|áírtsát előtte saját kezu a|áíľásának ismerte el,
illetőleg a kiállító minősített elektronikus a|áírásáva| aláírt elektronikus okirat tarta|ma az ugyvéd
á|ta| készitett elektronikus okiratéval megegy ez|k;

Đ az elektľonikus okiraton kiáltítója minosített elektronikus a|áírásthelyezett el.

Ha az ajáĺIattevo gazdźikodó szervezet, apá|yázati eljáľás során nevében nyilatkozatot a cégjegyzékben
feltüntetett képviseleti joggal ľende|kező szemé|y, vagy e személy meghatalmazottja tehet.

9. Az aján|at módosításl

Az ajétnlattevő azaján|attételi határidő|ejártáigmódosíthatja vagy vísszavonhatja páIyázati ajád'atát, az
ajánlattételi határidő |ejátát kĺjvetően azonban a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

Az ajźn|ati kĺitdttség az aján|aÍtételi határidő |ejártánaknapjźlva| kezdődik.

10. Ajánlati kiitöttség

Az aján|attevő legalább 60 napig terjedő aján|ati kötöttséget koteles vállalni, amely az ajtn|attételi
hatáľidő |ejárttnak napjtxa| kezdődik. Az ajźln|attevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiíro az
ajánlatok eľedményének megállapítására vonatkozó határidőt elhalasztotta, úgy vállalja az ajźtn|ati

kötöttség meghosszabbításźlt a pźiyázat eredményének megállapításáľa vonatkozó határidó
eIhaIasztásávalmegegyezóidőtar:tammalmegegyezően'
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Az ajánlaÍi kötöttség tartalmának meghatározására a Ptk. rendelkezései lĺtltyadőak, ktilönös tekintettel
a 6:64. $-ĺa.

Az ajźtn|at olyan megállapodást kezdeményezó nyi|atkozatot jelent, amely a töľvény a|apjźn
lényegesnek tekintett szeľződéses elemeket tarta|mazza' s eryéľtelmiĺen kitűnik belőle, hogy az abban
foglaltak iigyletkötési akaratot tükröznek, tęhát a nyilatkozó _ aján|ata elfogadása ęsętén _ azt magára
nézve kcitelezőnek ismeľi el'

Az aján|ati kötöttség azt je|enti, hogy ha a másik féI az adott idohatáron beltil az ajánlatot elfogadja, a
szerződés a töruény rendelkezése folytán létrejön. Az aján|at megtételével tehát fiiggo helyzet alakul ki,
amely az ajźnlaÍi kotöttség lęteltével ér véget.

Amennyibenazaján|attevoazajźn|atikĺĺtĺĺttségénekideje a|attaján|atátvisszavonja,abeťĺzetettaján|ati
biztosítékot elvesztí.

A biĺosítékot a ptiyétzati fel\ĺvtls visszavonása, erednrénýelenné nyilvánítása, v.agy az aján|atok
érvénýelenségének megáI|apitása ęsetén - ennek közlését követo 15 napon belül -, illetőleg ha a

szerződéskötés a Bonyolító éľdekkörében felmerülő okból hiúsult meg' a pá|yázatok e|bírá|ását követő
15 napon belül Kiíró visszafizeti.

11. A pályázatok bontása

A pźiyázat a pá|yázati kiírásban megjelölt helyen és időben, legkésőbb a pćiyázat beadásra nyitva álló
hatáľidőig adható be. A ptiyázat átvétele során az źLNéteI idopontját ľá kell vezetni a páIyázatot
tafta|mazô borítékra, egyuttäl átvéte|i elismervénnyel kell igazo|ĺi az átvéte|tényét.

A határidőben beéľkezett pá|yázatok felbontása a benyújtási határidőt kovető 15 napon belül
nyilvánosan tĺjľténik. Nyilvános bontáson a kiíró képviselője, a kiíľó által meghívott személyek,
valamint a pá|yázők, illetve meghatalmazottjaik is jelen lehetnek. A képviseleti jogosultságot
m e gfe lelően (szemé lyi igazo|v ány, meghatalmazás) i gazolni kell.

A pá|yázatok nyilvános bontásakor a jelenlevőkkel ismeftetni kell a pá|yázatot benyrijtók nevét,
székhelyét (lakóhelyét) . Az ajtnLatokkal kapcsolatos további részletek nem hozhatók nyilvánosságľa.

A pá|yázatok felbontásáľól a Bonyo|ito jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzokonyvet - amernyiben a
bontáson az aján|attevok jelen vannak _ az ajánlatÍevők közül felkért személyek hite|esítik.

t2. A pálJy átzat érv ény telens égeĺnek es etei

A Bonyolíto az ajźnlatok bírálatakor az alábbi ęsetekben megállapítja, hogy mely ajánlatok
érvénýelenek:

a) apáIyázatot a kiírásban meghatározott hatáľidő után nyújtották be,

b) biztosítékadási kötelezettség esetén a biztosítékot a páIyáző nem bocsátotta, vagy nem az
előírtaknak megfelelően bocsátotta a kiíľó rendelkezésére,

c) a pźůyáző az aján|atát nem egyértelműen hatźlrozta meg' vagy más ajánlatához vagy
feLtéte|hez kötötte, továbbá ha amegajánlott vételár, bérleti díj mértéke a mínímum árat nem
éri el,

d) aptúyáző nem tett ľészletes és kötelező erejű jognyi|atkozatotazaján|atával kapcsolatban, és

nem vállalt ajánIati kötöttséget,

e) a pźúytuat az e|őző esetekben felsoroltakon túlmenően nem fe|el meg a pźilyázati kiíľásban, a
jogszabá|yokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak,

Đ o|yanpáIyázó nýjtotta be, aki nem jogosult ľészt venni apźiyázati eljáráson.

Az e|jtrás további szakaszźlban nem vehet részt az, akinęk az a)-f) pontokban foglaltak szerint
érvénýelen az aján|ata'
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13. A pályázati tjánlatok elbíľá|ása, az e|bírá|ás szempontjai

A pá|yźnati ajánlatokat a lehető |egľövidebb időn belül el kell bíľálni. A pá|yázat eredményének
megźů|apitására vonatkozóhatźridő egy alkalommal meghosszabbítható. AztĄhatźtridőľől, illetve annak
fliggvényében az aján|aÍ'i kötöttség icĺotaľtamának meghosszabbításáról a Bonyolító kötęlęs ajánlcltt
levélben tájékońatni az összes páIyázőt.

A Bonyolítő a pźiyázati 'felhívásban meghatározott értékelési szempontok a|apján bírálja el és
rangsorolja az érvényes pá|yázati ajánlatokat, szükség szerint szakértők bevonásával.

Az e|bíľá.Jás fő szempontja:

. az ajánlott véte|őr tisszege.

A Kiíró a pá|yázati fe|hívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenoen is jogosu|t megvizsgálni az
ajánlattevők' alkalmasságtt a szęrződés teljesítéséľe, és ennek soľán a csatolt dokumentumok
eredetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíró szükség esetén az aján|aÍtevőtő| az ajén|at lényegét nem érintő technikai-formai kéľdésekben,
írásban felvilágosítást kérhet annak eloľebocsátásával, hogy az ajánlattevő pźiyáző ezze|kapcsolatos
írásbeli váIasza semmilyen formában nem eľedméĺyezheti az ajánIatában megfoga|mazott fęltétęlęk
olyan megvá|toztsát, amely a pá|yázat során a beéľkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéréséről, és annak taľtalmáról haladéktalanul íľásban éľtesíti a többi ajén|attevót.

A páilyńzat nyeľtese az,, aki a pá|yázati felhívásban rogzített feltételek teljesítése mellętt a vétęl'ár
összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételárra több ajánlat is érkezik
aptiyázat Bonyolítója az azonos ajźtn|attevőket behívja és az addigi legmagasabb véte|árat megajánló
ajánlattevőknek lehetőségük, van a véte|tma licit formájában lijabb aján|atot, ajánlatokat tenni. Az
induló vételár abeérkezett legmagasabb vételár aján|at, a licitlépcső 100.000,- Ft, azaz százezer forint.
negatív licit nem lehetséges. A licit nyeľtese az, az ajźĺn|atlevő, aki a legmagasabb összeget aján|ja.

A versenýárgyalásról jegyzokönyv késztil, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselóje, a
jegyzőkönywezető, a Bonyolító jogi képviselóje és az ajéłn|attevők jelen lévő képviselői írnak alá.

A Bonyolító az aján|atok értékeléséről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: éftékelési jegyzőkönyv) készít,
amely tartalmazza

a) apáIyázattźrgyát,

b) a lebonyolítás rövid ismertetését, abeérkezett pá|yázatok számát,

c) a beérkezett pá|yázatok összefoglalását,

d) a pá|y ázatok éľtékelésének fobb szempontj ait,

e) a péůyázati kiírásban szeľeplő birtilati szempontok szerinti legkedvezőbb ptiytnat
javaslatának indokait,

Đ a pá|yázati eljáľás eredményének összefoglaló éľtékelését, az első és a második helyľe
j avasolt pźiy áző megj elölését'

14. osszeféľhetetlenség

A pá|yázati e|járás során cisszeférhetetlenséget kell megáI|apítaĺi, ha a pá|yázatok elbírálásában olyan
természetes személy aki maga is ajánlattevo, vagy annak

a) közeli hozzátartozőja [Ptk.8:1, $ (1) bekezdés 1. pont],
b) munkaviszony, illetve köztisztviselői jogviszony a|apján felettese vagy alkalmazottja,
c) más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatőjavagy foglalkoztatottja,

d.) tulajdonosa (ľésztulajdonosa) vagy tagtra, ameĺmyiben a ptiyáző jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet.
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15. A pályázatl e|iírás éľvénytelenségének és eredménytelenségének esetei

Érvénytelen a pá|yázati elj árás, ha

a) apályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabá|yokat megsértették,

b) valamelyik ajánlattevő az e|járás tisztastęćtt vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan séľtő
cselekméný kĺjvet el.

A kiíró eredménýelennęk nyilváníthatj a az e|járést,ha

a) nemérkezettajáriat,

b) t.lzárőIag érvénýelen ajánlatok érkeńek,

c) az egyik ajánlattevo sem tett a pá|yźnati felhívásban fogla|taknak rnegfelelő aján|atot,

d) a kiíľó az eljárás éľvénýelenítéséről döntött. i

Eľedménýelen eljárás esętén a Kííró dönt a további vagyonügyleti eljárásról.

16. Eredményhiľdetés, szeľződésktĺtés

A pźiyázat eľedményéľől a Kiíľó legkésőbb 20t7. március 23-ĺg dönt, amelyľől Kiíró 5 munkanapon
belül valamennyi aj ánlattevőt íľásban étesíti.

Kiíró a pá|yázat nyertesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghatározottak szerint adásvételi
szerződést köt.

A nyeľtes pá|yźnő visszalépése esetén az e|adő jogosult a pá|yázati eljárás soron kovetkező
helyezettjével adásvételi szerződést kcitni, amennyiben a pá|yázat eredményének megállapításakor a
más o đik le gj obb aj ánlat me ghatár ozásra keľült.

A nyertes ajźnlattevő esetében abeťlzetett biztosíték az ajźn|attevo źúta| ťlzetendó vételár összegébe
beszámításra kertil, azonbanha a szerződés megkötése az aján|attevőnek felróható, vagy éľdekk<jľében
felmerült más okból hiúsul meg, ajtln|attevő a biztosítékot elveszti. Az e|vesń,ett biztosíték a Kiírót illeti
meg.

17. Egyéb ľendelkezések

Azingat|an megtekintheto a Kiíľás 2. pontjttban megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt két nappal
a Jőzsefvtrosi Gazdálkodási Központ Zrt. onkoľmányzati Házkezelő kodájának munkatársával
telefonos egyeztetés szükséges a kovetkező telefonszámokon: 06 | fI0-4928,210-4929,210-4930,f|0-
4766.

Apá|yáző az értékesítésre vonatkozó szerzodéskötésig köteles titokban tartani aján|atatarta|mźt.Haaz
aján|attevo vagy az érdekkorében źi|ő más személy a páIyázat titkosságát megsértette, a Kiírő az
aj áĺllatát érvénýelennek nyi lvánítj a.

A Bonyolító az ajánlatoktarta|mtlt apźůyázat|ezárásáigtitkosan keze|i, tartalmukĺól felvilágosítást sem
kívülállóknak, sem a pá|y źuaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajáĺIatokat |<lzárő|ag elbírálásra haszĺá|hatja fel, más célú felhaszná|ás esetén az
ajánlattevővel külön meg kell anól ál|apodnia.

A Kiíró apá|yźnati eljáľás során készített jegyzokönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig megőrizni,
továbbáilyenjellegű ellenőľzés esetén aze||enőrzéstvégző szerv, személyekrendeIkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabtiyozott kérdésekben a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének 13612016. (VI' 02.) számu határozata, valamint a vonatkozó
egyéb jogszabtůyok ľendelkęz ései az iľányadóak.
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Budapest,2016.
Józsefuárosi onkormányzat

meghatalma zásábóL és megbízásából
elj áró Józsefuárosi G azdtiko dási Kózpont Zrt.

Farkas Ors sk.

Mellékletek:
1. szźlmll melléklet: Jelentkezési lap
2. számumelléklet: Ajánlatiösszesíto
3. számumelléklet: Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról
4. számímęlléklet: Nyilatkozat a pályázati feltételek' elfogadásáró|, szeľzodéskötésľol,

ingatlanszerzési képessé gró|, aján|ati kĺĺtĺittségľől
5. számú rnelléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható kó*artozásról; Kiíróval szemben

fennálló tartozásrőI
6. szźlmumelléklet: Nyilatkozat pénnjgyialkalmasságľól
7. számtl melléklęt: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámľól
8. számu melléklet: Nyilatkozat źÍ|áthatő szervezetro|
9. szźlmumelléklet: Nyilatkozat a pźiyázaton meghiľdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának

megismeréséľől
10. számtĺmelléklet: Adásvételi szerződéstervezet
1 1. számu melléklet: Adásvételi szerzódéstervezet fiiggőben taľtással (banki hiteles)
12. számumelléklet: Összefoglaló a benyújtandó ajánlat fomai és tartalmi követelményeiľől,

t?jékonatásazźĺIáthatőszervezetfogalmáról
13. szám,lmelléklet: Eľtékbecslés
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1: számú melléklet
Budapest VnL keľiilet, Tömő u. 58. szám a|atti ingatlan elidegenÍtése -

páůyázat

Jelentkezési lap

pźiyáző a|áiĺásalcégszerua|áírás .

Budapest,

Táľsaság neve, cégformtýa:

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

Statisztikai szĺímj el :

Cégnýlvántartási száma:

Adőszźlma:

Számlav ezető bankj ának neve :

Bankszámlaszáma..

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meshatalmazott nevel:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

l Męshatalmazott esętén

4-- z.i!,ľ o1ł,
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2. számumęI|éIet

Budapest VIII. keľület, Tiimő u. 58. szám alatti ingatlan elidegenítése _
páůyázat

AJÁNLATI osszn,sÍľo

Alulíľott. .......j. ...(névltársaság
neve) a Budapest \łII. keľület, Tömő u. 58. szám alatti ingatlan elidegenítésére kiirt pá|yázatra

aján|atomat az a|ábbiakban Í.oglalom össze:

Megajanlottvétę|źr: .. .. . .. . . ...Ft

A vételár megfizetésének módja:

Budapest,

pźiy áző a|áfu ása/ c é gszęru aláít ás

.rí ĺÍ
! 6 t-/ł,.

vidaknecs
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3. számú melléklet

Budapest VIII. keľÍilet' Ttimő u. 58. szám a|atti ĺngatlan elidegenítése -
pá,Jyázat

NYTLATKOZAT
végelszámolásľól, csőde|jáľásról, felszámo|ásról

Alulírott
(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság

o végęlszámolás alatt *álllnem áll
o ellen csődeljáľás folyamatban xvaďnincs
o ellen fe|szźmoLźlsi eljárás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

pźl|y áző a|áitásď c é gszeru aláir źn

4 *-gal megjelölt részné| a megfelelő szöveg a|áhuzanđő.

1,{4J 
lĺ

/1 '7 r',!"
J ť ,- ;;'',n

/r/
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4. számű melléklet

Budapest VIII. keľületo Tömő u. 58. szám a|atti ĺngatlan elidegenítése -
pá.Iyázĺt

NYILATKOZAT
a pá|yázati feltételek elfogadásáről, szerződéskiitésľől, ĺngatlanszerzési képességľől'

aj ánlati kiitiittségľől

Alulírott. ....:.. .......].

... (névltźrsaság neve) kijelentern, hogy a páiyázat tárgyát részletęsen megismertem) az

aj án|attétel fe ltéte l e it, a p á|y ázati kiírást magamÍ a nézv e köte l e ző n ek el fo gadom.

Kij elentem, ho gy Magyarors zágon ingatlan szeľzésre j o go sult vagyok.

Kijelentem, hogy apá|yäzati felhívásban foglalt 60 napos ajáĺIati kötöttséget vállalom.

Budapest,

páIy źnő a|éirásal cé gszeru a|áír ás

*ł 7/

,? uí.
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5. számú melléklet

Budapest VIII. kerü|et, Ttimő u. 58. szám alatti ĺngatlan elidegenítése -
páůyá,zat

NYILATKOZ'AT
kĺíľóval szemben fennálló tartozásről

Alu1írott (név)

mint a .... (társaság neve) vezető

ti s zts é gvi s e l őj e kij e lente m, ho gy az aj tĺn|aĺtevőnek,

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

amelyeket az alábbi okiratokkal igazolok:

1.

2.

Budapest,

p á|y áző a|áir ásal c é gszeru aláir ás

A *-galjelĺilt résznél a megfelelő szöveg alźlhuzandő.

,yr ,1Í

I q {-':" 
---dJ r

vidaknecs
Írógép
    15

vidaknecs
Írógép
    



6. számú melléklet

Budapest VIII. kerület, Tłimő u. 58. szálm a|atti ingatlan elidegenítése _
páůyázat

NYILATKOZAT
pénziigyĺ alkalmasságról

Alulírott (név)

mint a..'. (társaság neve) vezető

tisztségviselője, kijelentem, hogy apá|yázattárgyátképezo ingatlan véte|źnánakmegfizetésére

képes vagyok, a szükséges arĺyagi ęszközök ľendelkezésemre állnak.

A számlavezető banknźĺI az elmult 1 évben soľban állás nem volt, amelyeket az a|źlbbi

okiratokkal igazolok:

1......

Budapest,

páIy áző a|áír tsal c é gszeru aláír źs

2.

-Ą€ 7/
i',2 --.l

3o " 7'-
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7. számú melléklet

Budapest VIII. keľĺĺlet, Ttimő u. 58. szám a|atti ingatlan elidegenítése _
pá|yánat

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéről és bankszámlaszámľó|

Alulírott ..... /név/ mint a
(társaság neve) vezető tisztségviselője kérenr, hogy a Pá|yázaÍtal kapcsolatos mindennemri
ný|atkozatot' fęlhívást, értesítést, vagy más informáciot, valamint a Pćiyázattal kapcsolatos
esetleges 1.ogvitában minden értesítést, idézést és bírósági hatćtrozatot, stb. az alábbi címrę
kérem postázni:

Címzętt:. ..........

Cím:.

Amennýben az áIta|am a fentiekben megjelolt címzett a fenti címęn az katot nem veszi át,

ennek következményeit a gazdasźryi társaság vállalja. Tudomásul Veszem' hogy amennýben a

címzett a fenti címen az értesitést nem veszi tĺt, az értesítés a postáľa adást kĺjveto 5.

munkanapon kézbesítettnek minősĹil.

A páIyázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásár|ásźna fordított
összeget kérem az alábbi bankszámlaszámra visszautalni:

B ankszáml av ęzętő pénzintézet:

Bankszámlaszám:

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

Budapest,

pá|y źnő a|źir ásal cé gszeru a|áir ás

,ł1. 'l,
3,ĺ ,,i .
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8. számú melléklet

Budapest VIII. keľüIet, Ttimő u. 58. szám alatti ingatlan elidegenítése -
páůyá.zat

NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy cégĺink a nemzeti r,agyonról szőIő 2011. évi CXCV. törvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja szerinti

a.) źĺtláthatő szerv ezetnek ĺninősül.

b.) nem minőstil túl'áthatő szervezetnęk.

(a megfelelő szöveg aĺáhúzandó)

A jelen nyilatkozatomat a szewezetvezeto tisztségviselőjeként biintetójogi felelősségem teljes
fudatában teszem.

Budapest,

páIy áző aIáír ásal c é gszeru a|áír ás

,*t t,
ŚĐ ,-Íi.

vidaknecs
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9. számú melléklet

Budapesf VIII. keľĺilet, Tiimő u. 58. szám a|ztti ingatlan elidegenítése -
páůyázzt

NYILATKOZAT
apá|yázaton meghiľdetett ingatlan megtekintéséľől, állapotának megismeľéséľő|

Alulírott.a päIyźĺzatonmeghirdetett Budapest VIII. keľület, Ttimő u. 58. szám aIatti ingatlant
előzetesen.egyeztetett időpontban megnéztem, az źtllapotát és aľĺ:a vonatkozó mtĺszaki
táj éko ztatást m egi sm ertem.

Budapest,

pá|y áző aláirásal cé gszęru a|áirás

.Ł9
1/'

,.,,.|-"
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, 10. számú melléklet
ADÁĺVETELI ĺZERZőDÉy

amely létrejött egyrészről
Budapest Főváľos VIII. keľĺi|et Józsefuáľosi Onkoľmínyzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.

63-67., ađőszáma: 15735715-2-42, I(SH-száma: I57357I5-84lI.3fI-01, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester), mint eladó meghata|mazźsából és megbizásźhő| eLjárő Jőzsefuárosi Gazdálkodásí
Központ Zrt. (széV'hely: 1082 Budapest, Baross v 63-67., adőszáma: 2529f499-2-42, cégtregyzék

száma: 0 1 - 1 0-04845 7; KSH száma: f5f9f499 -6832-I I 4-0 |, képviseli: . . . .).

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

között az alu|irott napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel:

1.

Előzmények

t.l' Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő.testülete ...12016.
(x[.01.) szźlmíhatározata alapján egyfordulós, nyilvános páLyázatot íľt ki Budapest VIII. kerület
36108 hľsz.-ú, aziĺgat|anĺyilvántartásban Budapest VIII. keľülęt, Tömo u. 58. szám alatti ingatlan
értékesítésére.

I.2. ApáIyázat nyertese a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-
testület ..l20t7. (....) számú határozata szerint vevő.

Ą
L.

A szeľződés tírgyítképző ingatlan adatai

Címe:
Ilelyľajzi szímt
Jellege:
Epiilet alapterülete:
Közmű ellátottsága:
Teľhei:

Budapest VIII. kerület, Tömő u. 58.
36108
épĺilet
nettó beépített szintteriilet: 535 m2

összközműves
per-, teher- és igénymentes

3.
Jognyilatkozat

3.1. A nemzeti vagyonľól sző|o 2011. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése alapjźn a helyi
ö'nkormányzat tulajdonában lévő ingatlanľa az źil|amnak, valamint az |99|. évi XXXIII. tv. 39. $

(2)bekezdése alapján a Budapest Fővárosi Önkoľmányzatnakelovásáľlási joga van.

Jogosult elővásárlási jogáva|, postai ktildemény esetén a kĺildemény postai feladásának igazolt
napjától számított 35 napon belül élhet. Amennyiben az e|ővásárlás jogosultja él jogával, jelen

- szeľződés kozte és eladó k<jzĺitt jön létľe. Ebben az esetben a ....... áLlta|bęť|zetott........,- Ft,azaz
forint összeget e|adó az elővásárlási jogra vonatkozó nyilatkozatok kézhezvételéto|

szźtmított 15 munkanapon belül az .......... źita|vezetett számű szám|fuavisszautalja. A

.x'
ąC-1 /

7tr _..:Í/ 'i ...'
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'. ' '.. tudomásul veszi, hogy'a beťtzetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszámolandó költséget, kártérítést nęm ťlzęt.

3.2. E|adő eladja, vevő 1/1 aráĺybaĺ megvásáľolja a jelen Szerződés f. pontjźhan meghatźrozott
ingatlant.

3.3 Szerzodo felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyát képeżő ingatlanon lévő lakóépületben, az
eladóval kötött bérleti szerződés a|apján. jelenleg bérlő lakik. Eladó vállal|a, hogy az ingatlaĺ
kiüľítésétjelen adásvéte|i szerződés aláíľásától a biľtokbaadásig végľehajtja.

3.4, Azeladó Magyarorszźĺgtörvényei szeľint műk<jdő helyi ĺinkományzat. Vevo képvise|óje kijelenti,
hogy Magyarorsztlgonbejegyzett gazdasági társaság, ügyletkötési és ingatlanszerzési képessége

.kor|átozva nincs, kíjelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonról szőIő 2011. évi CXCVI. törvény 3.

$ (1) bekezdés 1. pontja aĺapjánźttIáthatő szęrvezet.

4.
Az ingatlan véte|íra, a vételáľ megÍizetése

4'I. Azingatlanvétęlára.........'-Ft azaz .... foľint, amelyösszegavevő pźlyázatźtban ajánlott
vételárral azonos.

4,2. Yevó avéte|árat az alźhbiak szerint fizetimeg ęladónak::

4.2.I. A vevő pźiyź.zatźnak benyújtásakoľ megťlzetęÍt az e|adó szám|áĄára .. .,...,- Ft, azaz
forint <isszeget aján|aÍi biaosíték címén. Eladó jelen

okirat a|áírásával ennek megtörténtét elismeri és ĺyugfázza, A szerződő felek megállapodnak
abban, hogy a befizetett ajánIati biaosítékot foglalónak tekintik. A foglaló összege avétęLárba
beleszámít. Szerződo felek kijelentík, hogy a foglaló jogi természetével tisĺában vannak. Tudják,
hogy a szerződés meghiúsulásáéľt felelős fé| az adott foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló
kétszeres összegét köteles visszafizetni. Amennyiben az adásvéte|i szerződés olyan okból hilisul
meg, amelyéft mindkét fél, vagy egyik fél sem felelos, az adott foglaló a vevőnek visszajár.

Tekintettel arra, hogy az ajánlatí biztosíték összege a pá|yázatről való döntés napjával vá|t az
Áp,ł. tv. 59. $ (1) bekezdése a|apján meghatározott eloleggé, eladó a foglaló összegéľől a
páIyázatrő| való döntés napjtxa|, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő
részére

4'2.2.Y evő a fennmaradó ' . . '. ' ' . . .. .Ft, azaz ........forint vételáľ hátľalékot je|en szerződés aláírásáig
megťĺzette eladó részére Eladó, K&H Bank Zrt-né| vęZetett 10403387-00028570 számu
bankszám|ájára, melynek teljesítését Eladó jelen ok'lrat a|áírźlsával elismeri és nyugtázza.Ezze|
vevő a teljes vételáľat megfizette eladó ľészéľe.
Eladó a vételár hátralék összegéľől a bankszámláján történt j őváirás napjáva|, mint teljesítési
nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő ľészéľe. Továbbá eladó a birtokátľuháZás napjával
mint teljesítési nappal köteles végszám|át kiállítani vevő részére.

5.
Jog- és kellékszavatosság

5 .I . AZ eladó kíjelenti, hogy az adásvéte| tárgyátképező ingatlan kizáľólagos tu|ajdonát képezi, az per-

, teheľ- és igénymentes' azon harmadik személynek _ a szerződés 3.3. pontjában foglaltakon túl -
nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-nyilvántartáson kívtilí joga, ame|y a
vevő biľtok|ástú, vagy tulajdonjog bejegyzését akadá|yozntl, kor|átoznźt, vagy meghiúsítaná. Az
ingatlan kiürítéséľől eladó a 3'3 pont szeľint gondoskodik.

x
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5.2. Az etadó kijelenti és szavatosságot váIIa| azért,hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
mődj ár a behaj tható koztartozás nem terheli.

5.3. A vevo kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeľi' többszĺjr bejárta, megvizsgálta, és titala felméľt

állapotban, az ingat|anról készült ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeretében írja alá jelen

adásvétel i szeľzĺ5dést.

5'4. Az e|adő a jelen szerződés a|áirásáva| kijelenti, hogy a vevót az ingatlan minden lényeges
tulajdonságárőItájékońatta, beleértve az á|tal ismeľt esetleges rejtett hibákat is.

6.
Beépítési kiitelezettség

6.1. A vevó vállalja, hogy azingat|ant a Józsffi'áľos Ker[ileti Építési SzabáIyzatáról szóló 6612007.

(XII. t2.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) eloírásainak megfelelően beépíti' Vevő beépítési
kötelęzettsé gnek az alábbiak szeľint tesz eleget
a) az ingat|an biľtokbaadásźúóI számitott 2 éven belül megszerzi az építéséľe vonatkozó jogerős

építési engedélyt; l'.:

b) a jogerős építési engedély megszerzésétőI számitott f éven beltil megszerzi a jogerős

haszná|atb avételi engedélý.

6.2. Az ingatlan beépítési feltételei:
Az ingatlan övezeti besorolása: L 1 -VIII-2
A közműfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztésihozzájźrulás, tervezés. stb') a vevőt

teľheli.

A beépítés száza\ék, építménymagasság, szintszám, színtterület, Stb. tekintetében az országos

településľendezési és építési követelményekről (OTEK) szóló 253l|99,I . (XII. ' 20.)

Koľmányren de\et, az 5lf0|5. (II. 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ),.és Józsefuáľos Kerületi Epítési
Szabźiyzatáról szóló 66lf007. (XII. 12.) önkoľmányzati rendelet (JoKEsZ) előíľásai azirányaďők'

6.3. AZ eladó visszavásárlási joga
Yevó az eladónak az ingat|anon jelen szerzodés keltétől számitott 5 évig _ a 6.1. pontban

meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésének késedelme esetére _ visszavásarlási jogot

enged, éshozzájáru| aÍlhoz, hogy a visszavásárlási jog az ingat|an tulajdoni |apjára bejegyzésre
keľüljön. Vevo egyúttal máľ most feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáľu|ását adja ahhoz is, hogy

amennyiben eladó a 7.l.1. pont szeľinti esetben visszavásáľlási jogát je|en szerződésben

meghatźrozottak szerint egyoldalú ĺyi|atkozattal gyakorolj a, űgy ezen egyo|dalú nyilatkozat
aIapján a fijldhivatal eladó tulajdonjog visszavásárlásának tényét azingatlan-nyilvántaľtásba, 1/1

arányban, visszavásáľlási jog jogcímén bejegyezze. A visszavásárlási jog az ingatlan-

nyi|vźntartásba történt bejegyzés a|apján az ingat|anon később jogot szerzőkkel szemben is

hatályos.
Vevő jelen szeľződés a|áírásźtva|hozzźĄźrulahhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásárlási jogát

gyakorolja, úgy a jelen szeľzodésben meghatározott véteItrat a késedelęm idejére meghatározott

késedelmi kötbér mértékével csökkentve fizesse vissza arészére.

7.

A szeľződésben vállalt ktĺtelezettségek nem teljesítésénet illetve késedelmes teljesítésének
jogkłivetkezményei

7.I. Az beépítési kcjtelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén alkalmazhatő
jogkövetkezmények:

7 .|.1. Visszavásárlási jog

zz" t;.
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E[adó visszavásáľlási jogával a jelen szerzódés 6.3. pontjában meghatározoI1ak szeľint élhet, ha

a vevő a 6.|.a.) pontban meghatározott kotelezettsége teljesítésével késedelembe esik. A
visszavásárlási ár azonos a vételárra|, ďe az eladó jogosult a felhalmoződott késedelmi kötbér

összegével a visszavásárlási árat lecsökkenteni a visszavásáľlási jog gyakorlása esetén. Vevő
jelen szeľzodés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájźtru|ásźtt adja ahhoz, hogy

amennyíbcn cladó ól a.visszavásárlási jogával' tulajdonjogát az ingat|an-nyilvántartásban eladó

e gyo l dalú ĺy llatko zatával bej e gyezte s s e.

7 .1.f . Késedelmi kötbér
Ha a vevő a 6.1. pontban meghatáľozott valamely kcitelezettségével neki felľóható okból

késedelembe esík, késedelmi kötbért koteles ťlzętru az e|adőnak.
A késedelmi kötbér mértéke:
- A jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme ésetén a kotbér

összege 1 5.000.000'- Ft;
A jogeľős használatbavételi engedé|y megszer7ésének 60 napot meghaladó késedelme

esętén a kötbér összege 7.500.000'- Ft.
. Felek rogzitlk, hogy amerĺryiben a jelen pontban meghatározott összegeken fe.lül vevo

késedelmes teljesítésére tekintettel ęladónak kotbérigénye kęletkezik, úgy annak mértéke

30.000,- Ft/nap.
Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatfuozott kötbéľ összegét közös megegyezéssel

állapították meg, és azt nęmtekinti eltúlzottnak

7 .f . Szerződo felek egybehangzóan ľögzítik azt a téný, hogy a késedelmi kötbéľ teljesítéséhez vevő
garanciaszerződés nyújtási kcitelezettségének eleget tett, a .'... Bank által kibocsźttoÍt .... számll

garanciaszerzo je|en szerződés a|áírásával egyidejrĺleg źńadásrakeri|t az eladó ľészéľe.

Á garanciaszęrzódés összege a jogeľős építési engedély megszeľzésére a 6.l. pont szerint

renáelkezésre álló határido elteltét követő 60 napig l5.000.000,- Ft, ahaszĺtllatba vételi engedély

iránti kérelem benýjtására a 6.I. pont szerinti ľendelkezésre álló hatźtridó elteltét követo 60 napig

7.5o0.00o'- Ft. A garanciaszerzódés az eladó javáľa lehívásľa kertil a je\en szerződésben

meghatározott késedelem esętén. A gaľanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb

késędelem ęsetén időarányosan érvényesíthetők. Felek rögzítík, hogy csak olyan bankgarancia

fogadható el' amelyek alapján eladó egyolda|lĺtájékonató nyilatkozatával a bank tlĺJta|ja a jelen

szeľződésben meghatározott késedelmi kötbéľ osszegét az e|adőnak, mindenféle egyéb feltétel

nélktil.

8.
Ingatlan.nýlvántartási bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

. Az eladó a jelen szerződés megkötésével eryidejtĺleg ktilĺĺn nyilatkozatban fe|tétlen és

visszavonhatat|an hozzźĄáru|ását adja ahhoz, hogy vevo tulajdonjoga az ingat|an tekintetében 1/1

arányban, vétel jogcímén az iĺgat|an-nyilvántaľtásbabejegyzésre keľüljön.

Fęlek kozösen kérik a Földhivatalt, hogy _ a szerzodés 3.1. pontjában meghatározott elővásáľlási
jogokkal kapcsolatos nyilatkozatok męgtételéig _ a tulajdonjog bejegyzési eljáľást tartsa fiiggoben

bejegyzési engedély benyújtásáig, de maximum f0|7 ' .. . . . .. napjáig.

9.
Az ingatlan birtokának ítľubázísa

Az ingatlan birtokának átruháľzźlsa legkésőbb a Magyar Állam, illetve a Budapest Fővárosi

onkormányzatę|ovásárlási jog gyakorlásáľól szóló nyi|atkozaÍźtnak Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
Zrt.-hez történő megérkezését követo 30 napon belül felek á|ta| e|ózetesen egyeztetett időpontban,

átadás-źnételi jegyzőkönyvben kertil sor. A bitokátruházás napjźig az ingat|annal kapcsolatos

költségek az e|adőt, a birtokátruh ázás napjźtt kĺjvetoen felmeľĺilt költségek pedig a vevőt terhelik
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10.
Egyéb ľendelkezések

10.1. 2OIf. janńr I.napjttőIa17612008. (VI. 30. ) Korm. Rendęlet 1. $ (3) b. pontja alapján Eladó

köteles'eneľgetikai tanúsítváný készíteni és azt vevő'részére átadni. Vevő je|en okirat a|áirásźna|

kijelenti, ho w az ' . szźtmu energetikai tanúsítváný átvętte.

IO.2. A szerződo felek jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülo költségeket maguk viselik.

10.3. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonźItruházási illetéket kęll f,rzetni.

10.4. Fe|ek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárjźkmind e|adó, mind vevő

fe ltűnő értékar ánýalanságon a| apu ló esetlege s me gtámad ási j o gát.

10.5. E|járő ügyvéd t{i'ékozatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terľorizmus f,tnanszirozása

megelőzéséľől és megakadźiyozásźlľól szóló 2007. évi CXxxvI. törvény ręndelkezései szęrint

azonosítási kötelezettség terheli Felek adatai voĺatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a

szeľződésben helyesen kerültek rögzítésre az á|ta|uk bęmutatott személyi azonosító okmányok

alapján.
relek;elen szerződés a|álrásával feltétlen és visszavonhatat|anhozzájáruIásukat adják ałlhoz,

hogy éliĺro ügyvéd okiľataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rogzitett adataíkat a

szerződéssel együtt kezelj e.

10.6. Felek tudomásul vęszik eljáró ügyvéd tájékoztatását, amely szerint adataikat az információs

önĺendelkezési jogról és az információs szabadságró| sző|ő f}II. évi CXII. tĺirvény

rendelkezései szerint kizárő|ag jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás, illetve a

jogszabályokban meghatározottkötelezettsége teljesítése érdekében kęzelheti.
-Felek 

kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás és a terroľizmus ťĺĺanszirozása
megelőzéséről és megakadźiyozásźról szóló 2007. évi CXXXVI. torvénybe.

IO.7. Vevő a szerződésmegkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljárási

díj összeget,6.600 - Ět ftjldhivatali eljárási díjat és 1.670,. Ft/fő IÜB eljárási dijata szęrződés

a|áir źsźtt me ge l őzően m e gfi zetett.

10.8' A szerződó felek szeľződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szeľzódés

megkötésére és a|álrására a szükséges fe|hataLmazźlsokkal rendelkeznek.

10.9. Je|en szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabátyok

rendelkezé s ei az ír tny adőak.

10.10' A szerződő felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzéséve|, valamint az illetékes

ťoldhivatal előtti képviselettel ( .. .. ) bízzátk meg. Ellenjegyző ügyvéd a
me ghatalma zást eLfo gadj a.

A szerzódő felek kijeIentik, hogy a jelen adásvételi szerzódés elolvasás és egyező ér.telmezés után, mint

akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben megegyezot írják a|á.

Budapest,2017.

Budapest Fováros VIII. kerület Józsęfuárosi
Önkormány zat e|adő meghatalma zásábő| és

-2r ,ź"

képviseIi:
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megbízásából eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási
KozpoĺtZrt.
képviseli:....

Jelęn okiratot ... (...........) budapesti ügyvéd készítettem és ellenjegyzem,
Budapest, 2017 .. .... napján

okiľatkészíto tiryvéd
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11. számú melléklet
ADÁĺVEnELI ĺZERaőDÉS

fĺiggőben taľtással (bankĺ hitel felhasználásával)

amely létľej ött egyrészro|
Budápest trooĺio. VI[I. keľiilet Józsefváľosi onkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.

63-67.. adoszáma: I57357I5-f-42, KSH-száma: I5735715-841I.3fI-01, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester), mint eladó meghata|mazásából és megbizásábő| eljárő Jőzsefuáľosi Gazdálkodási

Központ Zrt. (szék,hely: 1082 Buđapest, Baĺoss v 63-67., adőszáma: 25292499-2-42, cégtregyzék

száma: 01 -10-048457; KSH száma: 25292499-683L-II4-0I, képviseli: . . . .).

másrészľől
..... (székhelye: .........; cégjegyzékszáma: .....; adőszźma: .''..; statisztikai számjele: .......;

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

között az all:Jirott napon és helyen, az aIábbi feltételekkel:

1.

Előzmények

1.1. Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĺĺlete ...lf016.
(KI.01.) száműhatározaÍaaIap1änegyfordulós, nyilvános pá|yázatot íľt ki Budapest VIII. kerület

36108 \tsz.-u, az ingatLan nyi|váĺtarIźlsban Budapest VIII. kerület, Tömő u. 58. szám alatti

ingatlan értékesítésérę'

I.f. A pá|yázat nyertese a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi Önkományzat Képviselő-
testület ..l20I7. (....) számú hatáĺozata szeľint vevő.

ĄŁ.
A szeľződés tírgyáúképző ingatlan adatai

Címe:
Helyľajzi szĹma:
Jellege:
Epiĺlet alapteľülete:
Ktizmű ellátottŠága:
Terhei:

Budapest VIII. kerĹilęt, T<jmő u. 58.

36108
épület
nettó beépített szintteĺület: 535 m2

összközműves
per-, teher- és igénymentes

3.
Jognyĺlatkozat

3.1. A nemzeti vagyoĺľól sző|ő 2OI1. évi CXCVI. torvény 14. $ (2) bękezdése alapján a helyi
önkormányzat tulajdonában Iévő ingatlanľa az á||amnak' valamint az |99I, évi XXXil. tV. 39. $

(2) bekezdés e alapján a Budapest Fővárosi onkományzatnak elővásárlásijoga van.

Jogosult elővásáľlási jogával' postai ktildemény esetén a kiildemény postai feladásának igazol't

napjáto| sztmítoÍÍ 35 napon belül élhet. Amennyiben az e|ővástlľlás jogosultja é| jogával, jelen

szerződésköZteéseladóközĺjttjonlétľe.Ebbenazesetben a...''..á|ta|befizetott........o-Ft,azaz
foľint összeget e|adó az elővásárlási jogľa vonatkoző nyi|atkozatok kézhezvéte|éto|

łr
ęo

//'
C,,::;: -,ź''..

vidaknecs
Írógép
26  

vidaknecs
Írógép
    



4.r.

A')

számitott 15 munkanapon beltil az ... ... .. .. által vezetett számű számIára visszautalja. A
..... tudomásul veszi, hogy a beťrzętett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen

elszámolandó költséget, kártérítést nem ťrzet.

3,f. E|adő eladja, vevő IĄ aľányban megvásárolja a jelen Szerzodés f. pontjtlban meghatáľozott

ingatlant.

3.3 Szerzódő felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyźtt képező ingatlanon lévő lakóépületben, az

eladóval kötött bérleti szerzodés alapjtn,jelenleg bérlő lakik. Eladó vállalja, hogy az iĺgatlaĺ
kiürítésétjelen adásvételi szerződés a|áirásátő| a biľtokbaadásig végrehajtja.

.3.4. Äzeladó Magy arországtörvényei szeľint műkodő helyi önkorm any)ut.Vevo képviseloje kijelenti,

hogy Magyarcrszágonbejegyzett gazdasági társaság, ügyletkötési és ingatlanszerzési képessége

kor\átozvanin'cs, kijetenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonľól szőIő f011. évi CXCVI. torvény 3'

$ (1) bekezdés 1. pontja alapjáĺát|źthatő szęrvezet.

4.
Az ingatlan vétellíra. a vételáľ megfizetése

Az íngatlan véte|ára.........'- Ft, azaz . foľint, amely összeg a vevő áIta| a páIyázatában

aj ánlott v ételálma| azonos.

Vev ő a v ételźlr at az alábbiak szerint fizeti me g eladónak : :

4,2.I. A vevó pá|yźnatának benyújtásakor megťlzetett az e|adő szám|źtjára '.........' Ft,

azaz.. ...... foľint összeget ajźn|ati biĺosíték címén. Jelen szerződés

a|áirásáig vevo megfizetett ... .Ft, azaz ...''forint osszeget, amivel vevő a véte|ár

so%o-át teljesítette, melyet eladó jelen okiľat a|źtírásáva| elismeľi és nyugfázza. A szerzódő felek

megál|apodnak abban, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot foglalónak tekintik. A foglaló

összege a véte|árba beleszámít. Szerzódo felek kijelentik, hogy a foglaló jogi természetével

tisztáhan vannak. Tudják, hogy a szetződés meghiúsulásáéľt felelős fé| az adoÍt foglalót elveszti,

illetve a kapott foglaló kétszeľęs összegét kötelęs visszaf,lzetni. Amennyiben az adásvéteIi

szerződés olyan okból hirisul meg, ame|yért mindkét fé|, vagy egyik fél sem felelős, az adott

foglaló a vevőnek visszajár.

4,f.2 Fe|ekrogzit1k,hogy vevő avéte|tlt fennmaradó 50oÁ-át, bruttó ....,-Ft-ot, azaz...
foríntot banki hitel felhasználásáva| fizęti meg eladó részére, az e|adő .... á|tal vezetett

. ' . ..:. . . .. száműbankszámláj ára abbanaz esetben, ha sem aMagyat Allam, sem a Budapest

Fővárosi onkoľmányzat nem él elővásárlási jogával. Vevo a fizetési kĺitelezettségének az e|adő

erľe vonatkozo fe|hívásänakkézhezvételét követő 45 munkanapon belül köteles eleget tenni.

Amennyiben vevó nem fizeti meg a fennmaradó véte|árat, eladó póthatárido kitiizése nélkiil
jogosult, jel en szerzodéstől egyoldalú nyilatkozattal, éľdekmúlás bizonyítása nélkül elállni.

A vételáľ megfizetéséľő| eladó a szám|źú avéte|źr.részbeérkezését kovetően állítja ki.

4.2.3. Az ingatlan birtokának túruhtĺ,ása legkésőbb a Magyar Álla., illetve a Budapest Fővárosi

onkoľmányzat e|ővásäľlási jog gyakoľlásáról szótó nyi|atkozatának Józsefuárosi Gazdálkodási

Központ Zrt.-heztĺjrténo megéľkezését,vagy azanatörvényben rogzitetthatáridő eredménýelen
leteltét, és a teljes véte|źr megfizetését követően legkésőbb 5 napon belül, felek által előzetesen

egyeztetettidőpontban, átadás-źúvételijegyzőkönyvben keľi'il sor. Vevő a biľtok átvételére kĺiteles

és a birtokátruházás időpontjától szedi az ingatlan hasznait és viseli azok teľheit.
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5.3.

5.4.

6.r.

5.
Jog- és kellékszavatosság

5. 1 . Az e|adő kijelenti, hog1ĺ az adásvétel tárgyźú képező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az
per-, teher- és igénymentes' azon harmadik személynek - a szerződés 3.3. pontjában foglaltakon
túl - nincs olyan ingatlan-nyilvántaľtásbabejegyzett, vagy ingatlan-nyilvántartáson kívüli joga,

' amely a vevő birtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadźúyozná, korlátoznź, vagy
meghiúsítaná' Azingat|an kiĺiľítésérol eladó a 3.3 pont szerint gondoskodik.

5.2' Az eIadő kijelenti és szavatoss ágot vá||al azért, hogy az ingat|antadó, illeték, vagy más adók
mődjźra behajtható koztartozás nem terheli.

Aivęvő kije|enti, hogy az ingatlant jól ismeri, többszöľ bejźlľta, megvizsgálta, és általa felmért

állapotban, az ingat|anrol készü|t ingatlan énékbecslő szakvélemény ismeretében iqa aIá je|eĺ
adásvételi szeľződést.

Az e|adő a jelen szerződés a|áírásáva| kijelenti, hogy a vevőt az ingatlan minden lényeges

tulajdonságáľő|tájékonatta' beleértve az tůtal ismert esetleges rejtett hibákat is.

6.2.

6.

Beépítési kötelezettség

A vevő vźi|aIja,hogy azingatlant Józsefuáros Ker[ileti Építési Szabá|yzatárő| sző|ő 66lf007. (XIL
l2.) önkormźnyzati rendelet (JOKESZ) előíľásainak megfeleloen beépíti' Vevő beépítési

kötelezettsé gnek az alábbiak szeľint tesz eleget :

c) az ingat|an birtokbaadásától számított 2 éven belül megszerzi az építésére vonatkozó jogeľős

építési engedélyt;
đ) a jogeľős építési engedély megszeľzésétő| szźtmitott 2 éven belül megszerzi a jogerős

haszná|atb avételi engedélý.

Az ingatlan beépítés i feltételei :

Az ingaÍ|an ovezeti besorolása: L1-Vm-2
A közműfejlesztéssel kapcsolatos cjsszes költség (p1. fejlesztésihozzájáľulás, teľvezés. stb.) avevőt'
mint nyertes páIyázőt terheli.

A beépítés száza|ék, építménymagasság, sziĺIszám, szintterület, stb. tekintetében az országos

településrendezési és építési kÓvetelményekről (OTEK) szóló 253l|997 . (XII.. 20.)

Koľmányren de|et, az 5120|5 ' (II. 1 6.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ),' és Józsefuáros Kerületi Epítési
Szabźl|yzatáról szóló 66lf007 ' (KI. 12.) önkoľmányzati ľendelet (JoKEsZ) előíľásai azirźnyadők.

Az eladő visszavásárlási joga
Yevő az eladónak az ingat|anon jelen szetzodés keltétől számitott 5 évig _ a 6.I. pontban

meghatźrozott valamely kötelezettsége teljesítésének késeđelme esetérę - visszavásáľlási jogot

enged, és hozzájáru| a|lhoz, hogy a visszavásárlási jog az ingat|at tulajdoni |apjáta bejegyzésĺe

keriiljön. Vevő egyútta|már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ćtsátađjaa|lhoz is' hogy
amennyiben eladó a 7.l.1. pont szeľinti esetben visszavásárlási jogát je|en szerződésben

meghatározottak szeľint egyoldalú nyl|atkozattal gyakorolj a, ngy ezen egyoldalú nyilatkozat
a|apján a fijldhivatal eladó tulajdonjog visszavásáľlásanak tényét az ingatl.aĺ-ĺyi|váĺfiartásba, 1/1

1ł.
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arźnyban, visszavásáľlási jog gyakorlása jogcímén bejegyezze. A visszavásárlási jog az iĺgatIan-
nyi|vántaľtásba toĺtént bejegyzés alapján az ingat|anon később jogot szeruőkkel szemben is

hatályos.
Vevő jelen szeľződés a|áirásźlvalhozzájáru| ahhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásárlási jogát

gyakoľolja, úgy a jelen szerződésben meghatározottvéte|árat a késedelem idejére meghatározoÍt

késedelnri kötbéľ méľtékével csoklĺcntvc fizcsse vissza arészére.

7.

A szeľződésben vállalt kiitelezettségek nem teljesítésénet illetve késedelmes teliesítésének
jogkövetkezményei

7.1. Azbeépítési kötelezettség nem teljesítése, illetvę késedelmęs teljesítése esetén alkalmazható
jogkövetkezmények:

7 .I.|. Visszavásárlási jog
Eladó visszavásárlásijogával a jelen szerzodés 6.3. pontjában meghatározottak szerint élhet, ha

a vevő a 6.|. a) pontban meghatźrozott kötelezettsége teljesítéséve} késedelembe esik. A
visszavásárlási ár uonos a vétęlárľa|, de az eladó jogosult a felhalmoződott késedęlmi kötbér

összegével a visszavĺsár|ási árat lecsökkenteni 'a visszavásárlási jog gyakoľlása esetén. Vevő
je|en szeľződés aláírásával fe|tétlen és visszavonhatatlan hozzájźlru|źstLt adja ahhoz, hogy
amennyiben eladó é1a visszavásárlási jogával, tulajdonjogát azíngatlaĺ-nyilvántartásban eladó

e gyoldalú ny iIatko zatával bej e gyeztes se.

7.1.f . Késędęlmi kötbér
Ha a vevő a 6.1. pontban meghatározott valamely kötelezettségével neki felróható okból
késedelembe esik, késedelmi kötbért kötelęs ťlzetĺĺ az e|adőtak.
A késedęlmi kötbér mértéke:
- A jogeľős építési engedéIy megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér

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

esetén a kötbér összege 7.500.000'- Ft.
Felek ľögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott ĺisszegeken felül vevő
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigénye keletkęzik, úgy annak mértéke

30.000,- Ftlnap.
Vevo kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott kötbéľ összegét közös megegyezéssel

áI|apították me g, é s ań. nem tekinti eltúl zottnak.

7 .2. Szerződő felek egybehangzoan rogzítik ań a téný, hogy a késedelmi kĺjtbér teljesítéséhez vevő
gaľanciaszerződés nyújtási kĺjtelezettségének eleget tett, a..... Bank által kibocsátott ..'. számu

bankgaranciaje|en szerződés a|áírásáva| egyidejűleg átadásrakeri|taz eladó részéľe.

A garanciaszerződés összege a jogeľos építési engedély megszerzésére a 6.|' pont szeľint

rendelkezésre á1ló határidő elteltét követo 60 napig l5.000.000,- Ft, ahasználatba vételi engedély

iľánti kérelem benýjtására a 6.1. pont szerinti rendelkezésre álló hatáľidő elteltét követő 60 napig
7.50o'0o0,- Ft. A garanciaszeľződés az eladó javára lehívásra keľül a je|en szeľződésben

meghatározott késedelęm ęsetén. A garanciaszeľződésben foglaltak 60 napnál kevesebb

késędelem esetén időarányosan érvényesíthetok. Felek ľögzítik, hogy csak olyan bankgarancia

fogadható el, amelyek a\ap1án eladó egyolda\tĺtájékonató nyilatkozatáva| a bank áutalja a jelen

szerződésben meghatározott késedelmi kötbéľ összegét az eladónak. mindenféle egyéb feltétel

nélkÍil.

8.
Ingatlan-nyilvántartási bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok
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AzeIađő ajelen szerződésmegkötésével egyidejűleg klilĺin nyilatkozatban feltétlen és visszavonhatatlan
hozzźĄáru|źtsát adja ahhoz,hogy vevó tulajdonjoga azingat|antekintetében |lI arányban, vétel jogcímén

azíngat|aĺĺ-ĺyilvźlntartásbabejegyzésrekerüljön.
Felek kcjzösen kérik a Földhivatalt, hogy a tulajdonjog bejegyzési eljárást tartsa fiiggőben bejegyzési
engedély benýjtásáig, de maximum2}|7 . ....... napjáig.

9.
,Ąz in gatlan birtokának átrahá"zísa

Az ingat|an birtokának túruházása legkésőbb a Magyar Állam, illetve a Budapest Fővárosi

Önkormány zat e|ővásárlási jog gyakoľlásáról szóló nyi|atkozatának'Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont
7'rt..heztöľténő megérkezését követő 5 napon belül felek á|ta| e|őzetesen egyeztetett időpontban, túadás-

áwételi jeryzőkönyvben kerül sor. A biľtokátľuházás napjźlig az ingat|annal kapcsolatos költségek az

eladót, a birtokátruházás napját követoen felmeľĹilt költségek pedig a vevőt teľhelik

10.
Egyéb rendelkezések

10.1. 2OI2. janlár 1. napjától a17612008. (VI. 30. ) Koľm. Rendelet 1. $ (3) b. pontja alapjáĺ Eladó
köteles energetikai tanúsíwáný készíteni és azt vevő ĺészére átadni. Vevő jelen okiľat a|áírásáva|

kijelenti, hogy az ....... számű energetikai tanúsítváný átvette.

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

i0'3. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzetlvagyon után vagyonátruhćnási illetéket kell fizetni.

IO.4. Felek a Polgári Tcirvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizźrják mind eladó, mind vevő
fe ltiÍnő értékaľ ánýalan s ágon al ap u l ó e setl e ge s m e glźm adás i j o gát.

i0.5. Eljáró ügyvéd tájékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus ťlnanszírozása
megelőzéséről és megakaďtůyozásáľól szóló 2007. évi Cxxxu. törvény ľendelkezései szeľint

azonosítási kötelezęttség terhelí Felek adatai vonatkozźtsában. Felek kijelentik, hogy adataik a

szerződésben helyesen kerĺiltek rögzítésľe az á|ta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apjtn. Felek jelen szerzodés a|áírásáva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzź!áru|ásukat adják

a|lhoz, hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rogzített adataikat a

szerződéssel együtt keze|je.

10.6. Fęlek tudomásul veszik eljáľó iigyvéd tájékoztatását, amely szerint adataikat az informácíós

önĺendelkezési jogról és az információs szabadságról szó|ő 2011. évi CX[. törvény rendelkezései
szerint kizárólag jelen szerződéshez kapcsolódó megbizás, illetve a jogszabtt|yokban

meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti'
Felek kijelentik, hogy jelen jogĺigylet nem iitkĺjzik a pénzmosás és a terľońzmus ťlnanszítozása
me ge lőzéséľől és me gak adá|y oztsźró 1 szó l ó 2007 . év i CXXXVI' törvénybe.

10.7. Vevő a szerződés megkĺĺtésével kapcsolatos etjárási ko|tségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljárási
díj osszeget, 

'- 
Ft földhivatali eljárási díjat és I.670,- Ft/fő ruB eljárási díjataszerződés a|źtírásźt

me ge l őzően m e gťlzetett.

10.8. A szerződő fe|ek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hog7l az adásvételi szerzódés

me gköté s éľe é s a|áir ásár a a s zĹiksé ge s felhata|mazásokkal rendęlkeznek.
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10.9. Jelen szeľződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és avonatkozo egyéb jogszabályok

rendelkezé s ei az ir ány ado ak.

fť ,lo
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10.10. A szerződo felek jelen Szeľződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illetékes

fijldhivatal előtti képviselettel ...... (.... ... ..) bizzźlk meg. Ellenjegyző ügyvéd a
me ghat alma zást e|fo gadj a.

Buđapest' 2017

Budapest VIII' kerület Józsefuárosi
onkormány zat e\adő meghatalmazásából és

me gbizásábó 1 elj áró Józsefu áro s i Gazdálko dási
KözpontZrt.
képviseli: ....

képviseli:

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

okiľatkészítő üryvéd
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12. számú melléklet

osszefog|aló a benyújtandó ajánlat foľmai és taľtalmi ktivetelményeiľől, tíjékoztatás az
át|áúhat,ő sz eľv ezet fo galm á ľól

Az aján|atot atársaságképviseloje minden oldalon kézjegyéve| koteles eltátni.

Az ajźnlatnak folyamatos soĺszámo zással kell rendelkeznie.

A borítékon nem Szerepelhet a benyrijtóra vonatkoző jelzés.

Az ajtnlatot két példányban, kĺilön |ęzáĺtbontékban kell benýjtani, az egylkpéldányon feltüntetve az

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

A borítékon a következő szöveget kell és |ehet feltüntetni: ,,Budapęst VIII.' Vajdahunyad u. 9. szám

alatti telek elidegenítés e . pá|yázat,,

Az ajźnlatot sértetlen boľítékban kell benyujtani, sérült, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át.

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

Az ajtnlatíbiĺosíték beťlzetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beíľni: ajźtn|ati biztosíték

Az ajźn|attarta|mźń a következő sorrendben kell összefiĺzni:

1. Jelentkezési lap

2. Ajánlati összesítő

3. Eredeti, 30 napnál nem régebbi cégkivonat

4. Eľedęti aláirási címpéldány

5. A Pp. előírásai szeľinti bizonyító erejű meghata|mazás, amennyiben az ajźtn|atot nem a cég

képviselője íľjaa|á

6. Pá|yázatidokumentáció megvásárlásaľól szóló bevéte|ipénztárbizonylat másolata

7. Ajánlati biztosíték befizetéséľől szóló igazo|ás másolata

8. Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásľól, felszámolásró1

9. Nyilatkozat apźůyázati feltételek elfogadásáľő|, szetződéskötésről, ingatlanszeľzési képességról,

aján|ati kötöttségről

10' Nyilatkozat adó és adókmódjárabehajtható końartozásről; Kiíľóval szemben fęrľrálló tartozásróI

11. NAV igazolása

12. He|yi adóigazo|ás (beszeľezheto: Budapest Józsefuárosi onkormányzatPo|gármesteri Hivatala
1082 Budapest, Baľoss u.63-67.)

13. Béľbeadóval szemben fennálló tartozás ígazo|źsa (beszerezhető: Jőzsefvtlľosi Gazdálkodási

Közpoĺt Zrt' 1083 
-Budapest, 

.Losonci u. f., és Budapest Józsefuáľosí Önkormźnyzat
Polgáľmesteri Hivatala Pénzügyi [Jgyoszttiy 1082 Budapest, Baross u.63-67 ' II. em.)

L4. Nyilatkozat pénnigyialkalmasságról

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról

16, Nyilatkozat áń|źlthatő szewezetrő|

|7 . Az adásvételi szeľződéssel kapcsolatos észľevételek, módosítási javaslatok
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Atlátható szęrvezet:

A 2011. évi CXCVI. tv. 3. $ (1) bekezdés 1. ponda a|apjtln át|áthatő szeľvezet..

1. dtldtható szervezet:

a) az á||am, a költségvetési szerv' a köztesttilet, a helyi önkormányzat, aĺemzetiségi önkormányzat, a

táľsulás, az egyházíjogi személy, az o|yan gazdá|kodő szeÍ,,/ezet, amelyben az á||am vagy a helyi
önkormányzat kĹilon-ktilön vagy egyĺitt 100%-os ľészesedéssel rendęlkezik, a nemzetközi szervezet,

a ktilfij|dí á\Lam, a kĹilfijldi helyhatóság, a kĺilföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai

Gazdasági Térségľol sző|ő megźĺllapodásban részes állam szabá|yozott piacára bevezetett

nyilvánosan mtĺkodő részvénýársaság,

b) az o|yan'belťoldi vagy ktilťo|di jogi szeméIy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó

szervezet, amely megfelel a kovetkezo feltételeknek:

ba) tu|ajdonosi szeľkezete, a pénzmosás és a terľoľizmus ťtnanszirgzása megelozéséről és

megakadályozásáľő| szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) azEuľópai Unió tagállam ában, azEurópai GazdastęiTéľségľől szóló megáť|apodásban ľészes

á|lamban, a Gaziiasági Eryüttműködési és Fejlesztési Szervezet tagti|amáhan vagy olyan

államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyaľoľszágnak a kettős adőnatás

elkeriiléséľől szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a táľsasági adóról és az oszta|ékadóról szóló töľvény szeľint meghatározott

ellenőľzött kiilfö ldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetbęn közvetlenül vagy kĺizvetętten több mint f5%o-os tulajdonnal,

befolyássa| vagy szavazati jogga| bíľó jogi személy, jogi személyiséggel nem ľendelkező

gazdźikodő szeÍvęzettekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

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

c a) v ezető tisztségviselői megismeľhetők,

cb) a civi| szervezet és a vízitáľsulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem źLt|źńhatő

szerĺęzelben nem ręndelkeznek 25oÁ-ot meghaladó részesedéssel,

cc) szé|<he|ye az Euľópai Unió tagáI|amában, az Euľópai Gazdasági Térségrol szóIó
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Egyĺittmríködési és Fejlesztési Szervezet

tagáLlamtlban vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettós adőnatás

elkeľüléséről szóló egy ezmény e v an1'

9. meghattźrozó befolylźs: az a kapcsolat, amelynek révén természetęs személy, vagy jogi személy egy
jogi személynek tagja vagy részvényese, és

a/ jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének

megváIasú'ására és visszahívására' vagy

b) a jogi személy más tag|aival vagy részvényeseivel kotött megállapodás alapjánegyedül rendelkezik

a szav azatok több mint otv ęĺ százaLékáv a|:

3. $ (2) AZ (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpondában foglalt feltételeknek való megfelelésről a szerződo

félnek cégszeľűen aláíft módon nyilatkoznia kell. A valótlan taľtalmú nyi|atkozat a|apján kötött

szerződés semmis.
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Avant.lmmo Mérnokiés lgazságĹigyiSzakértői Kfr. T: 06.30/ 908-1995
1031 Budapest, Városfa| ktz 5. e-mail: avantimmo@t-email. hu

lNGATLAN FoRGALMI SZAKVÉ!-rmÉŃv
a BudapestVlIl. Tömo u. 58. 36108 hrsz

alatti kivett iakőház udvar (műheĺy) fe|építményes ingatlanró|
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t-; ..1 ./
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Budapest, 2016. november 16.
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Avant.|mmo 
@ Mérnöki és |gazságĺigyi Szakértői Kfi'

ÉnrÉrelÉsl elzoľ.tvĺwÁľĺv

A kĺvü|jegyzett kĺvett lakóház udvar, műhety, felépítményes ingatlan forgalmi éÍtékét a fordu-

linapon' az alábbiak szerint á|lapítottuk meg:

Övezeti besorolás: Szĺgony negyed

Éoĺtésiovezet
A fe|építményes ingailan mérete m2

Fajlagos forgalmĺ érték FVmz
. A fe|építményes ingat|an forgalmi értéke Ft

Lakás alapterü|ete m2

Komfortfokozata
Szobák száma db

Fajlagos forga|mĺ értéke FVmz

Forga|mi értéke kerekítve Ft

AIakásértékétafe|építményesingatłanártéketartalmazza

L1-Vlll-1
^ 

ŕ-a
ť'3 /

185 141

1 58 670 000

'7-7U'

Komfortos
1

274 425

10 '150 000

;:lľi"

t=-r'ubPc..' U,ĺ.bl
Bártfai Lász|o

ok|. Ü. mérnÖlĺ
ingat|anforgalmi igazságügyi szaĺĺéĺtő

I
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Budapest, V|||. Tömő u. 58. 3610B hľsz
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Avant.lmmo @ MérnoKi és lgazságügyi Szakértói Kfr, 3

{'. Előzmények

A Józsefuárosĺ Gazdálkodási Kozpont Zĺ1. megbízásĺ keretszerződése alapján az

Avant.ĺmmo Mérnoki és lgazságugyi Szakértöĺ Kt. elkészÍtette a kívüljegyze-tt ingatlan for-

g'i;i ártérnecsĺését. A mégbízđ t<éiésere küĺon értékeltÚk a lakást és a fe|építményes ĺngat-

lant üres, beépíthető telekként.

2' Alape|vek, feltételek

- A megbízik á|ta| rendelkezésre bocsáioti adatok valodiságát és teljességét nern vitattuk.

. Az átädott adatok rogzĺtésén tú|jogĺ természetű vizsgáĺat nem tortént'

- A viisgálat során ai ingattant szemrevéte|ezéssel mínősítďtuk, más jel|egű, ĺnvazív, stati.

kaĺ diagnosztikai vizsgálat nem történt.

- Potenciálisan veszéĺyes körutmények, anyagok e|őforclulását nem rögzítettük, ezekért, illet.

ve a ťe|fedezésukhöz śzukséges szakérteĺemért nem viselunk fe|elősséget.

- R forgatmi érték meghaiárózásáná| az ingat|an egészben történő értékesĺtését tételeztük

fel. Az řngat|ant tehermentes, birtokba vehető áliapotban órtékeltük.

- A szakvélemény kizárő|ag az 1. pontban leírt célra készü|t, bármeĺy egyéb céłra torténo

feIhasznáłása nem engedélyezett.
- A szakvé|eményben'szereplő érték mindig egy adott időpontra -a fordu|ónapra. vonatkozĺk,

mert az érték nagysága foýamatosan változik. A befektetők és tu|ajdonosok az adott va-

gycntái-gyat, a gazäasági, pôĺitiĺ(ai, jogi köľnyezetvď|tozását és az ezekkel osszefüggQ koc-

řá.utořńinden-időponflcän., újabb ĺńĺolmaciot< birtokában másként ĺtétik meg.

- Minden adat és tený, ami a śzakvéleményben szerepel, |egjobb tudomásunk szerint helytál.

łó és pontos. Fe|ruťaiásuk során az elvárható gondossággaĺ jártunk el, de nem válla|unk

fe.elősséget oĺyan ádut, uéĺ"*ény vagy becs|éś pontosságáért, amit mások adtak át ré-

szünkre'
- A szakvé|emény kizárolag a megbízi részére készült, iĺ|etékte|enek semmiĺyen formában

nem haszná|hatjár fel. Neň rrozrrátóĺ< nyi|vánosságra Sem a dokumentum részeĺ, sem egé-

sze akészítő előzetes írásbeli jováhagyása nélküĺ. A szakvélemény a Ptk. 86.$ (1-4) bekez.

dése alapján torvénnyel védett sze||emi a|kotás.

3. Tanúsítvány

A szakvélemény készítoje tanúsítja, hogy az általa tett megá|lapĺtások ĺgazak, és helytál|óak,

a megbízott független, és díjazása nem ĺ.igg a rn9gá]l?p.ított értéktol. A vé|eményben foglalt

ä l ámže senet, vé lem é nya l koiásokat a korlátozo f eĺtételek határo|ják be.

4. Az ingatlan leírása

4.1, Az ingat|an ktĺrnyezete

Az ingat|an teľmészetben a kívuljegyzett címen, beĺteruleten, a Tomó u-ban, a Füvészkert u.

sarka kÖzelében tulaln"to. A koźeiben a Global Award for Exce||ence díjjal e|ismert Corvłn

sétány épuletei u"ňnáŕ, 
'iemben 

a S6TE Balassa János Ko||égium éputeteál|'

Az új épĺtésĺĺ epJietek B-1o, a régi táľsąs lakóháeak 3-4 szintesek Az utcában vízvezeték,

csatoma, eĺertromás és gázvezetér van. Csapadékvĺz-e|vezetésre egyesített rendszer szol-

gá|.
A tömegközlekedési eszkozok megállója (vi|ĺamos, autóbusz, metró) 10 percen belül e|érhe-

łá Śzern.Ált,nánkocslva! rlarkolni az ingat|an előtt az utcán lehet.

ä-řńi;,";äj#;iüü;i.!olgáio nevajaĺasi lehetóség gyaĺogosan, 5. ]9 q9rcen be|ü|, kozin-

tézmények, ''oröäĺi"ta*r, 
pi"., bevásár|okozpont tomegkozlekedési járművekke| 10-,l5

v
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A tárgyi telek téglalap alakú, jó o1dalarányú, a Fuvészkert u- saľka kozeĺében heĺyezkedik el.

A te|ek hossztengeryie É.o-i, kesrenyebb oldaĺa a Tömő u-i frontra esik' A te|ek az utcafron-

ton 2,30 m magas tóňor iegla rerĺtełse|, a tobbi^ďdalon a szomszédos lakoházakka| bekerĹ

iett. A te|ek jobb otoátán, az oldalhatáron, egy 37,0 m2-es, 1875-ben épült foldszintes, alá-

pĺncézeilen, ternvereó i"ioi gvánge nrűszakiáltapotĺ lakóház á||. A házban egy komfortos,

egyszobás, t<ozepes?|lapotú, kb.-5,0 m'-es galeiiávat rendelkező, eĺektromos fűtésű |akás

taláĺható. A |akiházl á^ g^=,","ték nincs, 
" 

tooni közműre csatlakozik. A nyi|vántartás sze.

rint a lakóépütet alapteruíetéhez tartozik a 96,O m'-es, farostlemez és fémtemez falakka| épĹ

teit, félnyereg tetos'"fodá* nárĺ.uli hullámlemeztáro|i, amĺ a. szem|e alapján nem lakás ci|já-

ra szolgá|. AI|apota 15 % a|atti, gyenge, gazdaságosan nem felújíthato. A telek jobb o|dali

hátsó särkábanéhány fiatal gyümolcsfát (szi|va, alma, egres bokor) ultettek.

A telek bal oldalán taláĺható egy kulon kapubejárattal rendelkezo 4a2,a m'.es' tégla fa|azatú,

alápincézetlen, |apostetos műn-eĺy, ĺ.o*o' állapotban. A műheĺy épü|et osszkozmĹĺves, elekt-

romos, gáz- és vĺzáiavaĺ rende|klzik' A |apostető kb .3,0 m'-en beszakadt, a falak magasan

nedvesek, a he|yiség elhanyagolt, romos. A műhely épüIetműszaki álĺapota 15 %-ná| gyen-

gébb, a gazdasagošun n"ń ĺälĺiĺtr'ato kategcĺ.iábä tartozik. A kapott információk szerint a

ńĺnely épüiet a bontási ĺistán szerepe|.

A te|ken baza||kockat<ő és toredezett treton térburko|at talá|ható.

A terütet L1-V|||.1 jelű takóovezeti besorolású. Legnagyobb beépíthetősége 65 o/o, szĺntterú-

leti mutatój a é,o mLił, ierepszint alattioeápĺtesi ňertére 85 %, legkisebb zo|dfe|ületi mérté-

ke 15 o/o, legkisebn.äńĺi*Iňv ńäg"s.agu ]6,9 T, legnagyobb építmény magassága 23'0 m'

n melreŕeltävezeti td'l.ep sźeruéńyen áz építési helyet bejelolték.

Avant. l mmo 
@ Mérncikĺ és I g azságügyi SzakértőÍ ł(ft=

percen bettl| e|érhetó. A komyezetiterhetés és a levegőszennyezödés kozepes, a kozbizton-

sági helyzet a kornyék átlagának megfelelő.

4.2. Atelek |eírása

Megnevezés tulajdoni Iap szerint Kivett lakóház udvar

Tulajdonos Budapest Főváros V|lĺ. ker- Önkormányzat1ĺ1

Telek terü|ete 857 mz

ovezetĺ besoroĺás L1-Vlĺl-1

ĺ i,i'.!
\,: \i

\-4
I
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s. Értékxépzés

5.í' Az ingatlan értéke|ésének módszere

A.z Á.ĺlieszkoz Érteteĺők Europai Csoportia (TEGOVA) ajánlása aĺapián az ingat|an jellegére

va|ó tekintettel, a piacĺ oiszehason|ĺĺó adatokon a|aputi érték megáĺlapítás módszerét al-

kaĺmaztuk' Figyelembe vettük a26t2oo5. (Vĺl|. 11') sz. rende|ettel módosított 2511997- (Vll|.

i.) Pľvlł és azsąĺlgp7. (V||ĺ. 1.) FM.sz. r*ńde|et és az European Valuation Standards (EVs)

zoos. és 2006. évi értékelési szabvány módszertani e|őĺrásait.

Az ingatĺanok érŁéŕelése osszetett fe|aoat. Ezéri helyszíni szemlét tartottunk,. fényképeket

készÍtettunk, szóoeli tájékoztatást kaptunk, környezettanulmányt végeztúnk, és az onkor.

rnányzatnál inĺprmáióáiinr.. A forga|mi érték megáĺ|apításához felhasználtuk a KSH, a ľ.lAV

ĺtletékhĺvat"li, 
" 

nylňi"ioli e' u'.ä"ktronikus száksajtóban fe|leĺhetó' va|amint a más szak-

cégek áĺtal rendetreiásunkre bocsátott árakat, és az Avant.ĺmmo'Kft. adatbázĺsának infor-

máciiit.
nř"iäoit*ények jelenértéke és a bontási ko|tségek kiegyentĺtik egymást. A lakás értékét az

ingatlan megállapĺtott értéke tartalmazza.

Az Angol Kirá|yi Vagyonértékelők szovetsége (RICS) szerint az oMV (open Market Value)

azaz anyĺlt piaci e'tĚ1iu', az ar, ameiy ossžegért.egy vagyontárgyban va|ó érdekeĺtség mét'

tányosan, magan;ođi szerződés keretáben réšzpénz.ert á tegnagyobb valószínűségge| e|ad-

r..,*tä. ł pontcš aícsaąversenyeztetéssel ál|apítható meg.

Fe|téteIeĺ:

. Áz elado hajlandó az eladásra'
- Az adásvételi targyal;;;ŕ lebonyoĺításához fĺgyelembe véve a vagyontárgy jel|egét, és a

piu"i ń.rý.etet, ésižárű hosszúságú időtartam á|| i^endelkezésre.

. n ta.gvälas idcszakában az érték nem váłtozik'

- A vagyontárgy szabadon kerul piacra, meghirdetése megfe|elo nyiĺvánossággattorténik.

- Általánostól elteäsp""iali= vevői k.ülon ajánlatot nem veszÜnk figye|embe.

Értetm oo osĺtó tény ezőR

Érténnovelo tényezők

Értékcsoknentő tényezók

Jó olda|arány
Kevés építésĺ te|ek van a komyéken

Lakó kĺkoltoztetésének koltsége
Bontási koltség
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- 5,2,Telek<isszehasonlítóadatok

Éńéketendő 1 2 3 4
1

Vltl. Tömő u.58. V|ll. Práter u.
Vlll. Baross

u.

Vlĺĺ. Baross
u-

Vllĺ' Barose
u.Cím

14í 000 000
4

Gazctasag, tenyezoK
1 64 000 000 í 60 000 000

Ár ĺrtl
1 58 000 000

t\ĺÁV Il|e-ték ľ,|AV l|loték NAV Ilĺeték NAV llleték
lnformäclo ĺorras

857 833 741 945 866
noat|an a|aoterü|ete (m.)

173 545 184 758
7 =.. 2, 186 573 1 89 676 lvó J |f

r ą|lqqu- q| f I q

Inqatlan iellege
ÉpÍtési te|ek Épitési te|ek Épĺtési telek Épĺtési lelek

ö
Tranzakcio Tľanzakció Tranzakció Tranzakoĺó

Az ar Jetlege 1,00 1,00 1,00 1,00
4n r\Or yvL

Onkorm. tul. Tulajdon tuĺajdon Tulajdon Tulajdon
11

^;IZ

I uĺa|donlogl Vĺszony
1,00 1,00 1,00 1,00

aszná|at) nincs nlncs nrncs nlncs
ą.2 I erheK (szolgalorrr,

1,00 1,00 1,00 1,00
1ą ľ\orreKc|us tc| |yE4U

2014. 2016. 201ô. 2016 2018.
lc E'laoasi aJanlat ĺuUPUl ltJą

100 1,00 1,00 1,00
16 KorreKclos I.eĺlyEZU

Korriqá|t ár

-

1 58 000 000 ĺ 41 000 000 í 64 000 000 1 60 000 000
17

186 573 189 676 198 312 173 545 184 /5ö
18 Knrrloa|t eovseqaľ (rultl /

19 Helýszlry
ua ua. ua

20 Meokozellthetoseg
Korrekciós iényezo

E]!ę]ręĺ.trgÉ:j4!9ga991g
Korrekôiós tényezó

1,00 1,0c 1,00 '1,00

21 ua. ua.

zf 1,00 1,00 1,00 1,00
ZJ

I ud- ua
f4 Intrastruicura' nozĺltuvgn o. "."... 

'Korrekciós tényezó *_ =--+
.1,00 ľ 1'00 1,00 | ĺ.oo

ud ua ua.

to lnfrastrunura, KozmuveK d Lę|Nęll i

Korrekciis tényezö 
-1Kerítés I

Van

I ,00 1.00 1,00 100

ua ua. ua

1,00 1,00 | 1,00 1 ,00
LJ KorreKc|os tel lycév -

Korńgált egységár (Fv n'J- ,ĺ86 573 189 676 1gB312 | 173 5Ą5 184 758
30

ua.
2.4 Eladhatósági t9lygzol

ua.

1,00

ua- ua.

32 Piacképesség
Korrekciós tényezo

1,00 1,001.00
33

iobb iobb ua. jobb

34 Hasznalnatosag, lur r^vrYr:::::::-
0,ss 0,99 1,00 0,99

2t KorreKclos tenyezo
ua- ua. ua- ua.

?A Felszín, |eitěs

Korrekciós tényező

Panoráma :
Korrekciós tényezo

:T
Építési előíľások' kot(

1,00 1,00 1,00 1,00

o,

'ttséqek

Nĺncs ua. ua. ua. ua.

2Ŕ
1,00 1,00 1,00 1,00

39 ua. ua. ua. ua.

40 1,00 1,00 1,00 1,00

41 KorreKcĺos renyezu

Novényzet'17.
Korĺekciis tényez9-

ua. ua. ua. ua.

.ł z. 1,00 1,00 1,00 1,00

43
185 141 187 779 196 329 173 545 182 910

44 Feila0os Torgallru ęlrgn l' -'.'
śzamĺtott forgalmi ę1ték' -tl-@

1s8 665 6s1
45

158 670 000
46

ilĺi: i
: t l- i

i.i 'i

4Ą
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5.3. Lakás ĺisszehason|ĺtó adatok

1 Értékelendó 2 a 4 5

z Gím
Vĺĺt. Töm6 u.

58 fsz.
Vl|ĺ' Törnó

u.

Vlĺl. Bókay
J. u.

Mĺl. Leonar-
do da Vincĺ

u.

Vlll. Leonar-
do ďa Vinci

u.

V||ĺ' Práter
u.

Gazdasági tényezők
Á Ar (Ft) 15 100 000 í 0 450 000 1 3 200 000 1 0 600 000 10 300 000

Inĺormáció forrás NAv ||leték MV llletek NAv |||eték NAv ||l€ték NAV ||leték

Ingat|an a|aptenĺete (m.) 37,00 54,00 36,00 41 ,00 37,00 31 ,00

7 Failagos ár (FVm.) 302 121 279630 29Af78 321 951 286 486 Bf 258

lnqatlan ielleqe ookoĺm' |akás. Th. óÍóklakás Th. orók|akás Th. orok|akäs ]h' CÝók|akás Th. oroklakás

Az ár je|lege ÍÍanzakcio rÍanu akciÓ Tĺanzakció Tĺauakció Tíaozakció

10 Korrekciós tényezi) 1,00 ĺ'00 1,00 1,00 1,00

11 Tulajdonjogi viszony Onkom. tJlajdon Tulajdon Tuĺajdon Tulajdon Tulajdon Tulaj<ion

Korrekciós ténvezo 1,00 1,00 '1 ,00 I,00 1,00

J E|adás/ajánlat időpontja 2016 2016. 2016. 2016. 2016 2016.

Korrekciós tényező í,00 1.00 1,0c í 
'00

t;00

Korrĺgá|t ár (Ft) 15 100 000 1 0 450 000 1 3 200 000 10 600 000 1 0 300 000

6 Korrigá|t egységár (Ft/m") 302 4ĄĄtzl 279630 290278 ą'1 otí 286 486 332 258

-ř Heĺyszíní tényezők

1B Elhelyezkedés a kerLjleten betul ua

íq Korrekciós tényezo 1,00 1,00 '1 ,00 1,0q
,ĺ 

'00

20 Az épü|et kora, mtjszaki á|lapota
jobb ua. jobb

21 Korrekcĺós tényező 1,00 1,O0 noĄ 1,00 0,95

EpÜ|6ten belüli íekvés (utcłí udvan' em.) ua. ua. jobb jobb

23 Korrekciós tényezo 1,00 í.00 0,95 1,00 0,95

i K'..gát egységár (FUmz) 2B9 3ô4 279 630 290 278 290 561 286 486 299 863

I rĺaanatósági tényezőR
j
I v ^^ł^,+ĺnvnz at k ł\zmíiv o'k

l_____ !_
i jobb jobb jobb iobb joob

)-7

"8

l''"""-'''*'*---'----
l Korrekciós ténvezo
l HasznáIhatósáq ' a|aptaizi kapcso|atok l--_-- l___9e9

i ua.

non 0,98 ôąq

ua. ua

Korrekcĺós tényezo 1,00 1,00 1,00 í '00
ĺ '00

żô MÜszaki á|ĺapot ua. jobb ua. jobb

.'l Korrekciis tényező í 
'00

í.00 at o5 í '00
0,95

32 ľą iáóos forsa| mj {ték..!I!/rn']) 274 425 274037 284 472 262231 28O757 270626

33 Számított forga|mi ért"q! 1A 153714

34 xer"rĺtétt forga|mi érték Ft í0 150 000
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