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Bu dapest Józsefváľosi Onko rmäny zat
Képvise|ő.testülete számár a

Tisztelt Képviselő-testíilet !

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefvárosi onkormányzat (a továbbiakban: Önkorményzat)
tulajdonában áll a Budapest VIII. keľĹilet, Dobozi utca 13. szźtm a|atti, 35379 hrsz.-ú, 907 m2
a|apterületiĺ, a Magdolna negyedben talźihatő telekingatlan

Jelerileg az ingat|annincls hasznosítva.

Azingat|anĺavonatkoző étékbecslést az Avant.Immo Kft. (Bartfai LászIő) készítette e|20I6. december
2|-én. Az ingat|an forgalmi éÍtékét |77.220.000'. Ft összegben (195.397,- Ftlm2) állapította meg. A
fliggetlen szakértó 20|7. jarulár L3. napján kelt értékbecslés felĹilvizsgáiatź.ŕlan az ingat|aĺ forgalmi
értékét fenti összegb eĺ j óváhagýa.

Az lngatlan-nyilvántartás szeľint az ingat|an kivett lakőház, udvar mlegnevezésű, építési övezeti
besoľolása: Ll-VIII-5. Az ingatlan beépítetlen teľtiletté történő nyi|vánítźsát gyorsított ingatlan-
nýIvźntartźlsieljáľáskeľetébenelindítjuk.
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E|őteľj esztő : dr. Pestí Iv ett igazgatóság elnöke

A képviselo{estületi ü|és időpontj a: 20|7 . február 02. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Dobozi utca 13. szám alatti telek pályázat űtjín
tiiľténő e|idegenítéséľe

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásah oz eryťTłńzavazattöbbség szükséges.
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Embeľi Eľőfoľrás Bizottság vé|eményezi tr
Hatźnozati j av as|at a bizottság számtra:

A VáľosgazdáIkodási és Pénzügvi Bizottság/ Emberi Eroforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés megtárgy a|ásáń.



Tekintettel az elmúlt idoszak ingatlanpiaci vtitoztsaiľa, indokolt a telek további hasznosításának
átgondolása és a telek énékesítése. A telekvásáľlások fellendülését és az űj építés(i ingatlanok
nagyszźlmu létesítését eľednrényezi a CSoK bevezetése és az új építésĹi lakások AFA csökkenÍése,
amely kedvezmények ezen az ingatlanon esetlegesen felépítésre keľĹilő |akőházak lakásaira is
igénybe vehetők lennének. A telek értékesítése esetén a nyertes pá|yázőnak válla|nia kell, hogy az
ingatlant a hatályos építésügyi jogszabáIyok rendelkezéseinek megtaftásáva| beépíti, amellyel a

kerület összképe isjavulni fog.

A p áIy ázatot az a|ábbi feltéte 1 ekke l j ava so lt me ghirdetni :

Apáiyőlzat célja: a Budapest VIII' kerület, Dobozi utca 13. szźlm a|atti,35379 hľsz.-ri telek
elidegenítése.

A minimális vételáľ tisszege: t77.L\O.OOO'- Ft + ÁFA
A' páiyánatbíľáIati szempontja: a legmagasabb vételár

Az érvényes páIyázatra vonatkozó kikötés: a pá|yázőnalďvevőnek vál|alnia kell, hogy
- a Ĺelękingat|an'ł.ńrtokbaadásától számított 3ven belĹiljogerős építési engedé|yt szetez,
- a jogerős építési engedély megszerzésétő| szźmitott 3 éven be|Ĺi| jogerős használatbavételi

engedélyt szerez,
- a jogerős építési engedély megszerzésének 90 napot meghaladó késedelme esetén a kotbéľ

összege 15.000.000,- Ft; a jogerős haszná|atbavételi engedé|y megszerzésének 90 napot
meghaladó késedelme esetén a kötbér <isszege 7.500.000,- Ft, amely k<itelezettségek
garanciaszerződés megkötésével biztosítandók. A gaľanciaszerződésben foglaltak 90 napnál
kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők.
Az ę|őzőeken túl felmeľülő, báľmely egyéb késedelem esetén vevő áItal fizetendő napi kötbéľ
météke 30.000,- Ft.

Javasoljuk továbbá, hogy a hiľdetmény a Versenyeztetési szabá|yzatban foglaltak szeľint kerĹiljön
megjelentetésre, azza\, hogy a felhívás nyomtatott sajtóban, fizetős hiľdetésként nęm kerül
megjelentetésre, de kozzététę|re keru| az ingatlan.com hirdetési poľtálon.

II. A beterjesztés indoka

A telekingatlan étékesítésével kapcsolatos döntés meghozata|źra a Képviselő-testtilet jogosult,
tekintęffelarra, hogy azingatlanértéke meghaladja a 100 millió Fĺot.

III. A dłintés célja, pénzügyi hatása

A telek éľtékesítése azon önkormźnyzati célt és elvárást hivatott teljesíteni, hogy a kerületben
ta|á|hatő üres telkek beépítésre kerüljenek, ezźital Józsefuáros arculata, optikai megítélése tovább
javuljon. Ameĺrnyiben az ingatlan éľtékesítése megtörténik, azzal az onkoľményzat bevételre tesz
szert, kz értékesítés az onkormźnyzat2OL7. évi költségvetését kedvezően befolyásolja.

IV. Jogszabályi ktirnyezet

A Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáľól szóló 66120|2. (xII. l3.) önkoľmányzati rendelet 16. $ a) ponda alap1án a l00 millió
Ft feletti forgalmi értékíj vagyon hasznosításával kapcsolatos dcĺntés a Képviselő-testtilet
hatásktjľéb e tartozik.

A versenyeztętésí eljárás lebonyolításának részletes szabźiyaira Képviselő-testtilet I36/f0I6. NI.
02.) szźmą az onkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdoąiogának
źLtruházźlséIra vonatkozó versenyeztetés szabá|yairől szóló határozat (a továbbiakban:
Versenyeztetési Szabá|yzat) az irĺányadó.

A Versenyeztetési Szabá|yzat t1. pontja értelmében a.nýlvános veľsenyeztetési eljárás kiirásźt
kozzé kell tenni:

a) a Polgáľmesteri Hivata| hirdetótab|áján,
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b) a Bonyolító tigyfelfogadásra szolgáló he|yiségeiben,

c) a Jőzsefváľos címíĺ |apban,

d) az onkormányzat és a Bonyolító intemetes honlapján,

e) az onkormanyzat és a Bonyolító ľendelkezésére álló egyéb intemetes hiľdetési poľtáljain,

Đ az a) _ e) pontban fogla|taktól tú|menően a Kiíró döntése szerinti más helyen i|letve módon.

Abatfuozat 12. pontja szeľint, a pźiyázati felhívásról szóló hiľdetményeket legalább 15 napra ki
kell függeszteni.

Fentiek alapjánkérem a Tisztelt Képviselő-testi.iletet, hogy azingatlan elidegenítésével kapcsolatos
pźůytnatk1irására, és apźůyázat feltételeiľe vonatkozó döntését meghozni szíveskedjen.

HaĺÁnozĺTl JAVASLAT

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

I.) hozzájźlru| a Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 13. szám alatti,35379 hľsz.-ú, 9O7 mf
alapterü| etű telek nyilvános, egyfoľd u|ős pály ázat inján töľténő értéke sítéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2017. ťebruźn 02.

2.) elfogadja ahatźlrozat me||ék|etétképező, a Budapest VIII. kęrülęt, Dobozi utca 13. szám alatĺi,
35379 hľsz.-ú, 9O7 m2 alapterületű telek éľtékesítésére vonatkozó pźůyźnati felhívást az alábbi
feltételekkel

a.) a minimális vételár: 177.f\O.OOO'- Ft + ÁFA,
b .) a p á|y ázat bír źiati szempontj a : a legmagas abb me gaj ánlott v éte|är,

c.) apá|yázónalďvevőnek váIla|nia kell, hogy
ca.) a telekingatlan birtokbaadtsátó| szźlmitott 3 éven belül jogerős építési engedélyt

szętez,
cb.) a jogeľős építési engedély megszerzésétől számított 3 éven belĹil jogeľős

hasnlźiatb av ételi engedél ý szer ez,
cc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 90 napot meghaladó késedelme esetén a

kĺitbér ĺisszege 15.000.000,- Ft; ajogeľős használatbavételi engedély megszeľzésének
90 napot meghaladó késedelme esetén a kĺitbér ĺisszege 7.500.000,- Ft, amely
kötelezettségek garanciaszerződés megkötésével bizosítandók. A
garanciaszenődésben foglaltak 90 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan
érvényesíthetők. Az előzőeken túl felmeľülő bĺármely egyéb késedelem esetén vevő
á|tal fizetendő napi ktjtbér mértéke 30.000,- Ft.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyoĺgazdálkodási igaŻgatőja
Hatáĺidő: 2oI7 . február 02.

3.) apá|yázati felhívást a Képviselő-testtilet 136/20|6. (VI.02.) számtlhaÍánozatźlban foglaltak
szerint teszíkozzé.

Felelős: Józsefuárosi GazđáIkodási Központ Zr1. vagyongazdtikodási igazgatőja
Határidő: 2017 . február 02.

4.) felkéri aJőzsefvétosi Gazdálkodási KozpoitZrt.-t, a versenyeztetési eljĺáľás lebonyolításáľa, és
a pźiyázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testiilet elé jóváhagyás
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céljából. Anrennyiben a pá|yázat eredménýelęnül záľul' felhatalmazza a Városgazdálkodási és
P énzugy i B i zo tt s á go t a p źĺ|y ázatot |ezár ő ered mén y me gáI| ap ításár a.

FeleIős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZft. vagyongazdtúkodási igazgatőja
Határidő: f0l7. mtĄus |9.

A döntés végľehajtását végzo szervezetiegység: Józsefvárosi Gazdálkod ásiKozpontZrt.

Budapest, f017. janutr 23.

T<irvényességi ellenorzés :
Danada-Rimán Edina

jegyzől
nevében és megbízásábĺól:

/" -eh, rydľ. Mészár Erika

aljegyzo 2017 .tAN U 5.

Melléklet:

- Dobozi utca 13. szźlm a|attite|ekpźůyénati felhívása
- Iĺrgatlanfoľgalmiénékbecslés
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dr. Pesti lvett

igazgatőság elnöke



Páivőzati felhívás

A Budapest Fóváľos VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat a Képviselo-testtilet l2O|7 .(II. o1.) számu
határozata aIapjttn,ĺyilvános pályázatot hírdet a Budapest VIII. kerület, Dobozí utca 13. szám a|atti,
35379 hľsz..ú, 907 m2 alapteľületű telekingat|an értékesítésére.

1. A pát|yázatÍ felhívás kózzététe|e

A pá|yázati felhívást a Kiíľó a Versenyeztetési Szabá|yzat | 1. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal hirdetőtáb|áján, a Bonyolító
ügyfélfogadásra szo|gáló helyiségében, a Józsefuáľos című helyi lapban, az onkormányzat és a
Bonyolító honlapján, továbbá az onkormányzat ésa Bonyolító számáraelérhető kdltségmentes hirdetési
felületekęn, egyéb rendelkezésľe álló intęrnetes hirdetési portálokon teszí kozzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési etjaľást annak bármely szakasztlbanindokolás nélkĹil visszavonni' és
erről köteles hirdetméný kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljáľás visszavonása esetén - amennyiben a
dokumentáciőtazajánlattevo ellenéľték fejében kapta meg - a Kiíró kötęlęs az ellenértéket visszafizetni.
ApáIytvati dokumentáció ellenértékét aKiirő ezen kívül semmilyen más esetben nem fizeti vissza.

2. Apőiyázati kiírás adataĺ

A'pá.Jyízat kiíľĺíja:

A páiy ízat Bonyolítĺój a :

A páiyázatjellege:

Apáiyízat cé|jaz

A páůyázati dokumentáció renđelkezésľe
bocsátása:

Az ingatlan minimális vételárt

Az aján|ati biztosíték összege:

Äz aján|ati biztosíték befizetésének módja,
száłm|aszámz

A pá|yáłzattal éľintett ingatlan megtekinthető:

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi
onkormány zat (1 082 Budapest, Baross u. 63 -67 .)

Józsęfuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1082
Budapest, Baross u. 63-67.)

nyilvános, egyfordulós péiy ázat

tulaj donj og átruházás (elidegenítés)

50.000,- Ft + ÁFA

I77.22O.OOO'- Ft + ÁFA

17.722.000,- Ft. Az ajánlati biztosíték befizetése
csak magyar forintban telj esíthető, éľtékpapírral,
garanciaszerződéssel, zá|ogfárggya| nem
he|yettesíthető.

átutalás, a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ
Zrt. K&HBanknál vezetętt 1 04033 87-00028859-
00000006 számű számlájfua

20|7.februáľ 09. (csütörtcik) és 2017. március 20.
(hétfó) kĺjzött előzetes időpont egyeztetés
a|apján. Időpont egyeztetése a Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. Öĺ.kormányzati
Házkeze|ő Iľodáján lehetséges (i084 Budapest,
Tavaszmező u. 2,, Tel.: 06.|-210-4928, 06-1-
210-4929\
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Az ajánlatĺ biztosíték beérkezésének
határideje:

A pá.Jy őzatok leadás ának határidej e :

A' páůy ázatok bontásának időpontj a:

A pá.Iy ízatok bontásának helye :

A pá./lyázalt eľedményét megállapító szervezet:

A' páiyázat elbíľálásának határideje és a
vĺíľhatĺó eredményhiľdetés :

A pá.Iy ázati elj árás nyelve :

A páiyázatta| kapcsolatban további
információ kéľhető:

3. A' páůyáuattal érintett ingatlan:

Címe:

Helyľajzi szíma:

Jellege:

Telek alapteľülete:

Közmű ellátottsága:

Teľhei:

2017. március 20. (hétfő) 24@ őra. Az ajźnlati
biĺosítéknak a megjelolt hatáľidőig a
bankszámlára meg kell érkeznie.

2OI7.mźlĺcius 21. (kedd) 10@ óra

f0I7. márcíus 21. (kedd) 106óra

Józsefuároqi Gazdálkodási Kcizpont Zrt, 1084
Budapest, oľ u. 8. I. em..Elidegenítési koda. Az
ajánlattevők a pá|yázatok boĺttásán jelen
lehetnek.

Budapest Főváľos VIII: keľület Józsefuáros
Önkormányzat Képvi se lő{estülęte

2017 . mäjus 19'

magyar

Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Elidegenítési kodáján

Tęl.: 06-1-216-6961

Budapest \{II. keľület, Dobozi utca 13.

35379

építési telek

907 mz

összközműves

P€I-, teher- és igénymentes, háromszor 8 mf

nagyságú teľületre az ELMIJ ÍIÁtozĺrl Kft.
javára vezetékjog keľült bejegyzésre az ingatlan-

nyilvántartásba

Az ingat|anra vonatkozó ľészletes adatokat a pá|yázati kiíľás mellékletét képezo ingatlanfoľgalmi
szakvélemén y tarta|mazza' Az íngat|an ovezeti bes oľolása : L 1 -VIII. 5 .

Kiíľó felhívja a figyelmet' hogy

- azingatlan apá|yázatkiíľásának időpontjában azingat|an-nyilvántartás szerint kivett lakóház,uđvar

megnevezésű, beépítetlęn területté történő nyilvánítását gyoľsított ingatlan-nyilvántartási
eljárás keretében folýaduk le.

- anemzeti vagyoľľól sző|ő 2O1i. CXCVI törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a Magyar Államot
minden elovásáľlási jog jogosultat mege|őző elővásáľ|ási jog illeti meg. Az e|ővtsárlási jog

ilĺ
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gyakoľlásáľa a Magyar Allam ľészére fennálló határidő az e|óvásárlási jog gyakorlására fethívó
értesítés postara adásának napjától szźtmitott 35 nap.

az egyes állami tulajdonban lévo vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáľól szóló 1 99 1 .

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

Eladó az ingatlant a , fent megjelölt elővásárlási jog jogosultjának elővásáľlásľól lemondó
nyi|atkozatánakkézhezvételétől, vagy ateljes vételár beéľkezésétől számított 40 napon belül adja vevő
birtokába, attól fiiggően, hogy melyik történik meg késobb. Amennyiben az e|óvtlsárlásra jogosultak
bármelyike élni kíván elővásáľlási jogával, űgy az adásvételi szerzodés az e|ővásźrlásľa jogosult és az
eladó között jön létľe. Ez esętben abefizetett ajánlati biĺosítékot eladó a nyilatkozat kézhezvéte|étó|
számiÍott 15 napon belül visszauta|ja apá|yázat nyertese részérę. A befizetett cisszeg után eladó kamatot
és bármely jogcímen igényelt költséget nem fizet.

4. Apí|yázat célja, tartalma

Az elidegenítésľe kerülő építési telek a Budapest Fováľos VIII. keľület Jo'zsefuárosi onkoľmányzat
kizárő|agos tulajdonát képezi,lelidegenítésérę a nemzeti vagyonľól szóló 2011. évi CXCVI. tv., a
Budapest Józsefvárosi onkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról
sző|ó 6612012. (xII. 13.) <inkormányzati rendelet, valamint a Képviselő-testület |36ĺ2016. (vI.
}Z.)szźmu határ ozata (Versenyeztetési S zabál y zat) v onatkozik.

Kiíró lehetővéteszi, hogy a vevo a véte|źrat

- egyösszegben,

- rész|etťlzetéssel,vagy

- banki hitel felhaszná|ásźrya| egyenlítse ki.

A nyeľtes pá|yáző köteles a ptiyázat e|bítéiásáről szóló éftesítés kézhezvéte|ét kĺjvető 15 munkanapon
belül adásvéte|i szerzodést kotni'

Vevő a véte|ár

- egyösszegben töľténő megfizetése esetén _ az ajáĺ|ati biaosíték összegével csökkentett _véte|áĺat

az adásvéte|i szeľződés megkötéséig eladónak megťlzet,

- ľészletfizetés esetén _ az aján|atí bizosíték összegével csokkentett _ vétęlár 50 %-át a szerzódés
megkötéséig megfizetni. A fennmaradó vételárhátľalékot vevő az elővásárlási jogról lemondó
nyilatkozatok vagy az e|ovásźtr|ási jog gyakoľlásáľa vonatkozó hatfuido eredménýelen elteltéľe
vonatkozó eladói értesítés vevő részéľe toľtént sikeres kézbesítését kĺjvető 8 naptári napon belül
köteles avéte|ár ferľrmaradó 50 oÁ-tLt, mint vételár hátralék eladó bankszámlájźramegfizetni.

- banki hitel felhaszná|ása esetén, az adásvéte|i szerzodés fiiggőben tartással kertil megkötésre. A
foglaló összegével csökkentett véte|źr kiegyenlítésére vevőnek 90 nap áll ľendelkezésére. Aze|adő
a tulajdonjog bejegyzésére vonatkoző hozzájárulását a teljes vétę|ár beérkezését követő 5

munkanapon belül adja ki vevő ľészére.

Az ingat|an birtokbaadásának idopontja.. az elővásárlási jog lemondásźra vonatkoző nyi|atkozat
kézhezvéte|étői, illewe a teljes véte|ár beérkezését követő 40 munkanapoń beltil, attól ffiggően, hogy
melyik töfténik meg később.

Az adásvételi szerzodés megkötésével a vevőt terhelő kötelezettségek:

a) a telekingatlan birtokbaadásától számitott 3 éven belül jogerős építési engedély szerez,

b) ajogeľős építési engedély megszerzésétől számított 3 éven belül jogeľős használatbavételí engedélyt
szetez,

c) a jogeľős építési engedély megszeľzésének 90 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
15.000.000,- Ft; a jogerős haszná|atbavételi engedély megszeľzésének 90 napot meghaladó
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késedelme esetén a kĺjtbér tisszege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek garanciaszerződés

megkötésével biztosítandók. A garunciaszeľződésben foglaltak 90 napnál kevesebb késędelem
esetén időarányosan érvényesíthetők. Az e|ózőeken túl felmeľülő késedelem esetén vevő által
fizetendő napi kötbéľ mértéke 30.000,- Ft.

Az adásvéte |i szerződés me gköté sével kapcsolatban felmerĺilő koltségek:

- 5.500,- r.t + Át.,ł. eljáľási díj,

- 6.600,- Ftlngatlan/ ftjldhivatali eljárási illęték A Kiíró felhívja a pźůyázők ťrgyelmét, hogy a

véte|árat AFA terheli.

A Kiíró kiköti továbbá, hogy

a) a nyeľtes aján|attevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljárás soron kcivetkező
helyezettj ér,el szerzodést kötni,

b) jogosult ana,hogya versenyeztetési eljárást eredménýeĺenneknyilvánítsa,

c) sztikség 'esętén az aján|attevőtő| az aján|at lényegét nem érintő technikai.formai kérdésekben
írásban feivilágosítást kérhet annak elóľĹbocsátá'áuul, hogy az aján|atievő ezze|kapcsolatos íľásbeli
váIasza semmilyen formában nem ęredményezheti a versenyeztetési eljáľásban tett ajánlatában
megfogalmazott feltételek olyan megváltozását, ame|y az értékelés során a beérkezett ajánlatok
sorrendj ét módosítaná.

d) aPtk.6:74. $ (2) bekezdése alapján, apá|yázati felhívásban foglaltaknak megfelelő, |egkedvezőbb
ajánlattevővel szemben is fenntartja a jogát aľra, hogy ne kössön szerződést.

Az ajän|attevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíľó

a) az aján|attételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, amit - az indok
megjelölésével _ a Kiírás közlésével megegyező helyeken, az eredeti benyújtási határido |ejźrtae|őtt
legalább 5 nappal kĺjteles hirdetményben megjelentetni;

b) jogosult az ajćn|attételi felhívásźú az aján|attételi hatáľidő elott visszavonni, de errol a kiírás
közlésével megegyezo módon az aján\attéte|i hatáľidő |ejérta előtt köteles hiľdetméný
megl'elentetni,

c) apá|yázatibiztosítékot a kiírás visszavonás a, az e|járás eredménýelenségének megá||apitásaesetén,
illetve _ az aján|atok elbírálását követoen - a nem nyertes ajánlattevők részére l 5 munkanapon belül
visszaťrzęti.

az ajtn|ati biĺosíték után kamatot nem Íizet, kivéve, ha a visszafizetésibatźridőt elmulaszja,

a nyertes ajźnlattevő esetében a befizetett biztosítékot az ajánlattevő tita| fizetendő vételárba

beszámitja,

Đ ĺem fizęti vissza a nyertes által teljesített biztosítékot, ha a szerzodés megkötése a nyertesnek

felróható vagy érdekkĺjrében felmeľült okból hiúsul meg. A vevőnek felľóható ok az is, haavéte|árat
banki hitel felhasználásttva|kivánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt hatáľidőben nem kapja meg,

vagy aza fizetési határidő napjának 24 őráignem érkezik meg eladó bankszám|źýźtra.

5. Az aján|at benyújtásának előfeltételei

Az ajźn|at benyújtásának elengedhetetlen feltétele az ajźĺn|ati biĺosíték hatáľidőig torténő befizetése.

A Kiíró az ajáĺ|atí biztosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megźi\apitása esetén' illetve - az ajźn|atok elbírá|ását követően - a nem nyertes ajánlattevők részére

köteles 15 munkanapon belĺil visszafizętni'

Aptůyázaton való részvéte| további előfeltétele, hogy az aján|attevő megismeľje a ptiyázattárgyźń, az
ajánIattéte| feltételeit - vagyis a pá|yázati dokumentációt _ és azt magára nézve kötelezőnek tekintse.

d)

e)
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Aĺemzetí vagyonról szó|ő 20Il. évi CXCVI. törvény 11. $ (10) bekezdése alapján apá|yázaton csak
át|áthatő szervezet vehęt ľészt.

Az ajźln|at benyújtási határidő leteltét k<ivetően aján|atot a Kiíró nemvesz źi.

6. A páilyázaton tiirténő ľészvétel feltéte|eĺ

Az ajźtnlattevő részt vehet a ptúyázaton amennyiben

a) az aján|ati biaosíték összeget hatáľidőben megfizeti, és az beérk ezik- a Kiíľó által megjelĺilt
bankszámlára,

b)azajźn7atok1eadásánakhatáridejéigazajáĺl7atátbenyujtja.

7" Äz tjánlllt tartalmi kiivetelményei

Az aján|aÍtevonek

a) az aján?atban közölnie kell a nęvét lcégĺevét,lakcimétlszékhelyét, Li,dőszáĺnátlađóazonosító jelét,
cég esetében cégsegyzékszámźt, képviselőjének nevét és elérhetoségét, bankszám|a szźmát, 

,

elektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b) azaján|athoz csatolni ke||azaján|atíbizosíték befizetéséľől szóló visszavonhatatlan banki źúutal.á,st

vagy a bankszámla kivonatot.

c) az ajáĺ|atban nyilatkozĺia ke|| arról, hogy vá|lalja a Ptiyázati đokumentációban, illetve
me l lékleteiben |eírt szerzó déskoté s i é s egyéb feltételeket,

đ) az ajánlatbaĺnyl|atkozniakell arról, hogy rá vonatkozóan a20|5. évi CXLil. törvény 62. $ és 63.

$-ban foglaltkiztrő kcir{ilmények nem állnak fenn.

e) az ajánIatban nyilatkoznia kell arról, hogy adó és adók mődjára behajtható kőnaftozása nincs. E
ĺyl|atkozat mellé kell csatolnia a NAV igazolását arról, hogy nem áll ferľr köztartozása.

Đ az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben béľleti đij tartozźsa níncs, továbbá a
Kiíľóval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kcjtelezettsége nincs.

g) az ajánlattlhoz csatolni kell a társaság 30 napnál nem ľégebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
képviseletére jogosultak aláirásí címpéldányának eredeti péIdáĺyát vagy hiteles másolatát.

h) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy nem álI vége|számolás alatt, ellene csőd-, illetve
felszámolási elj áľás nincs folyam atb an.

Đ az ajánlatban nyilatkoznia kell arról' hogy anęmzeti vagyorľól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 3.

$ (l) bekezdés l. pontja szeľint źtt|étthatő szeľvezetnek minősül.

Az ajźtn|attevonek a pá|yźzati eljáľás során benyújtott aján|atźú' továbbá az aján|at mellékleteként
benyújtott valamennyi nyllatkozatát cégszerű aláírással kell ellátnia. Cégszerű a|áírźs során a cég
képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek a társaság kézze|, vagy géppel írt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve a|á nevétlnevüket ontů|őan/együttesen irJalirJák aIá a hiteles céga|álrźsi
nyi latkozatuknak megfelelően'

A Bonyolít ő aján|oÍt, tértivevényes levélben, hatáľidő kitűzéséve| fe|szólíthatj a az aján|aĹtevőt az
ajánJ'atta| kapcsolatos formai vagy tarta|mi hiányosságok pótlásara, amenĺyiben a szükséges
nyi|atkozatokat, igazol'źtsokat nem megfelé|ően, illetve nem teljes köľűen csatolta. Amennyiben az
aján|attevő a felhívás kézhezvéte|ét követően az abban megjelölt hatáľidőľe a hiáný nem' vagy nem
teljes köľűen pótolja, űgy ajźln|ataa hiánypótlási határidő elteltének napjźt követő naptól érvénýelennek
minősül, és apá|yázat további részébęnnem vehet részt.

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelĺilt hiányokról, a hiánypótlási határidoről
egyidejűleg, közvetlenü|, íľásban köteles tźĘékoztatni az összes ajánlattevőt.
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A hiánypótlás nem terjedhetki az ajánlat módosítására.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajän|attevő aján|ata érvénýelennek minősül,
ameĺnyiben

. a) azajtn|atibiztosíték clsszege apźúyázatikiirásf . pontjában meghatározott hatáľidőn be|til nem kerül
jőváírásra a Kiíľó bankszámLájáĺ,

b) nem jelöl meg vételárď.

Amennyiben ajánlattevő hem jelöli meg a vételáľ megfizetésének módját, Kiíľó úry veszi, hogy azt az
. adásvéte|i szerződés megkötéséig egy összegben fizeti meg.

8. Az ajánlat foľmai ktivetelményeĺ

Az aján|attevőnek aján|atát egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, feltĹint etve az ađott
példányon az,,Eredeti ajánlat'' és ,,Másolati aján|at" meg|elölést, melyeket kiilön - ktilon séľtetlen. lęzárt

- borítékban kell benvújtánia. Apéldányok közötti eltéľés esetén az eľedeti példány érvényes.

,. -.Az aján|atelső o|dalán kell e|he|yezni a megfelelően kitoltott ,,Jelentkezési lapot,,, a második oldalon a
kitö|tött ,,Ajánlati összesítőt'', különös tekintettel a megajánlott vételár és megfizetési módjának
megjelölésére. Eď, kĺjvetően kell elhelyezni az aján|ati felhívás mellékletét képező éftelemszerÍĺen
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban részletezett valamennyi dokumentumot. Az
ajánlattevonek közö|nie kell a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét), ahová a pá|yázati eredmény
közlését kéri, tovább á ań' abankszám|aszámot és a bankszámIakedvezményezettjének nevét illętvę más
azonosítőját, ahova az ajáĺ|ati biztosíték (bánatpénz) visszautalását kéľĺ, amennyiben nem nyertese a

pá|yázatĺak,

Az ajúnlat és az iisszes melléklet minden oldalát _ összefűzve, az oldalak számának
dokumentálásával - fo ly amato s számo zlźssal kell ellátni.

Az iratokat magyaÍ nyelven, |ezárI, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benyújtani.Aborítékrakizáĺő|agapá|yázattárgyátkellráírni, aza|ábbiakszerint:

),Budapest VIII. keľĺilet, Dobozĺ utca 13. szám alattĺ telek elidegenítése - pá|yázat,,

A Bonyolító |ezáľat|an vagy sériilt borítékot nem VeSZ át. Kiíľó minden, az ajánlattételi határidőn túl
benýjtott ajáĺIatot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az aján|atÍevó a pá|yázati e|jźrźs báľmelyik szakaszźtban meghatalmazott iftján jár e|, a
teljes bizonyító eľejű magánokiľatba foglalt meghatalmazás eredeti pél'dánytń is mellékelni kell az
ajáttlathoz. A polgári perľendtartásról szóló I95f . évi III. törvény 196. $-a szerint a teljes bizonyító eĘű
magánokiratĺak az aLábbi fęltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiáIlító az okiratotsaját kezűleg írta és a|źúrta1'

b) két tanú az okiraton a|áírásáva|igazolja, hogy a kiállító a nem áita|aírt okiratot elotttik írtaa|á,vagy
a|áiľźsát előttük sajátkezíj a|áírásának ismerte e|; az okiraton a tanúk lakóhe|yét (címéQ is fel kell
tüntetni:

c) a kiállító a|źirásavagy kézjegye az okiratonközjegyző źt\ta|hitelesítve van;

d) a gazdá|kodő szęrvezet tita|ijz|eti körében kiállított okiľatot szabá|yszeruen a|áirtélk;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az á|taIa készített okirat szabá|yszeru ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a
kiállító a nem á|ta|a írt okiratot előtte íľta a|á, vagy a|áírását előtte saját kezłl a|áirźłsának ismeľte el'
illetőleg a kiállító minősített elektľonikus a|áírásźtva| aláírt elektronikus okirat tartalma az ugyvéd
źitalkészitęttelektronikusokiratévalmegegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus a|áirást helyezett el.
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Ha az ajźln|attevo gazdá|kodó szervezet, apá|yázati eljárás során nevében nyilatkozatot a cégtregyzékben
feltüntetett képviseleti joggalrende|kezo szemé|y,vagy e személy meghatalmazottjatehet.

9. Az aján|tt módosítása

Az aján|attevó az ajźtn|attételi lratáľid ő |ejáft.áigmódosít|ratja vagy visszavonlratja pály ázatí ajáľiatát, az
ajánlattételi hatáľ'idő |ejáľtát követően azonban a benyrijtott ajtn|atok nem módosíthatók.

. Az ajźn|ati kötöttség az aján|attételi hatáľidő lejáľtának napjáva| kezdodik.

10. Ajánlati ktitiittség

Az aján|attevő legalább 60 napig terjedő aján|ati kötöttséget köteles vállalni, amely az aján|attéte|i
határidő lejártának napjźlvalkezdődik. Az aján|aÍtevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiírő az
ajánlatok eredinényének megállapításéra vonatkozó határidőt elhalasztotta, úgy vállalja az ajtn|ati
kötöttség meghosszabbítását a pźiyázat eredményének megźń|apítására vonatkozó határidő
elhalasztásának napjai szźtmźx a| megegyezően.

| ' Az ajáĺú'ati kötöttség tartalmának lneghatározásźra a Polgári Torvénykönyv rendelkezései iľányadóak,
kĺilönös tekintettel a 6:64. $-ra.

Az ajánlat olyan megállapodást kezdeményezo nyi|atkozatot je|ent, ame|y a töľvény a|apján
lényegesnek tekintett szerzodéses elemeket talta|mazza' s egyérte|műen kitűnik belőle, hogy az abban
foglaltak ügyletkötési akaratot tükröznęk, tehát a ĺyi|atkozó _ aján|ata elfogadása ęsetén _ aztmagára
nézve kötelezonek ismeri el.

Az aján|ati kötöttség azt je|enti, hogy ha a másik fé| az adott idohatáľon be|i| az ajánlatot elfogadja, a
szerzódés atĺirvény rendelkezése folytán létrejön. Azaján|atmegtételével tehát függőhe|yzet alaku| ki,
amely az ajź.mJ'ati kötöttség leteltével éľ véget.

Amennyiben azajźn|attevó azaján|ati kötöttségének ideje a|attaján|atátvisszavonja, abeťlzetettajén|ati
biztosítékot elveszti.

A Kiíró az ajáĺ|ati biztosítékot a páIyázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménýelenségének
megá'Ilapítása esetén, illetve _ az ajän|atok elbírását követően - a nem nyertes ajánlattevők részére
koteles 15 munkanapon belül visszaťlzetĺi. A Kiíró az ajánt'ati biĺosíték után kamatot nem fizet, kivéve,
ha a visszafi zetési határidőt elmulasaj a.

11. A pályázatok bontása

Apá|yázati ajáĺLatokattarta|maző zźrtbontékok felbontását a Bonyolítő végzi apá|yázati felhívásban
megjelölt idopontban. Az ajtłn|atok felbontásán' a Bonyolító képviselőjén kívül az ajánlattevők, illetve
meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazolvány,
meghatalmazás) igazolni kell.

Az ajttn|attevok a bontás időpontjáról külön éľtesítést nem kapnak' Az ajźnlatok felbontásán jelen lévők
jelentétük igazo|ására jelenléti ívet ímak a|á.

Az aján|atok felbontásakor a Bonyolító,ismerteti az aján|attevők nevét, lakóhelyét (székhelyét)

Az aján|attevő a fenti adatok ismeftetését nem ti|thatja meg.

A Bonyolíto az ajźn|atok felbontásáró|, az ajánlatok ismertetett tartalmáról jegyzőkönyvet készít,
amelyet az aján|attevőknek eľre vonatkoző igény esetén átad, illetve megkĺ'ild. A jegyzőkönyvet a
Bonyolító képviselóje és a jegyzokonyvvezető irja alá, és a bontáson megjelent ajánlattevők koztil
kijelöltek' pedig a|tirélsukkal hitelesítik.
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|2. A' párJy álztt érv ény telens é geinek esetei

A Bonyolító az aján|atokbírálatakor megźiIapnja,hogy mely ajánlatok érvénýelenek, és ez alapján tesz
javaslatot a Kiírónak az aján7atok érvénýelenségének megá|Iapítására. A Kiíró érvénýeleĺnek
nyilvánítj a az aján|atot, ha

a) :a*. a kiíľásban meghatátozott, illetve szabźiyszerlten meghosszabbítotĹajánlattételi határido után

nyújtották be. 
.;

b) azto.|yan ajánlattevő nyújtotta be, aki az onkormányzatta|szembeni, korábbi ťrzetési kötelezettségét'
(helyi adó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette.

c) az aján|attevő abinosítékot nem, vagy nem az e|óírtaknak megfeleloen bocsátotta rendelke zésre,'

d) a kiírásban szeľeplő adatokat, igazolásokat nem' vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta,
. ideértve, ha az ajźnlattevő nem csaÍolta arľő| sző|ő nyi|atkozattú, hogy nincs köztartozźsa (adő-,

vám., társadalombiaosítási járulék és egyéb, az á||anhánartás más alrendszereivel szemben
fennálló fizetési kötelezettsége),

e) az aján|at nem felel meg a kiíľásban meghatározott feltételeknek vagy az ajźln|attevő nem. tett a
kiíľásban fo glaltaknak m e gfelelo aján|atot,

Đ azajän|attevővalótlanadatotköz<jlt. ': .. -

g) az ajźrĺ|attevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, Vagy nęm teljes köľűen tett eleget.

h) olyan ajánlat érkezett, amely a meghatározottfizetési feltételektől eltérő ajánlatottafta|maz.

Az eljtrás további szakaszában nem vehet résú' az, aki a)-h) pontokban foglaltak szęrint érvénýelen
p źiy ázati aj ánlatot tett.

13. A pá|yázati aián|atok elbíľálása, az e|bírá|ás szempontjai

A páIyánati ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül el kell bírálni. A pá|yázat eredményének
megáI|apítására vonatkozőhatáľidő egy alkalommal meghosszabbítható. Azi|határidoről, illetve annak
fiiggvényében az aján|ati kötöttség időtaľtamának meghosszabbításárő| a Bonyolító köteles ajfutlott

levélben tájékoń'atnt az összes pá|yázőt.

A Bonyolítő a pá|yázati felhívásban meghatározott énékelési szempontok a|apján bírálja el és

rangsorolja azérvényespźúyázatiaján|atokat,szükségszerintszakéľtőkbevonásával.

Äz e|bíráiáls fő szempontja:

. Lz ajĺínlott vételáľ iisszege.

A Kiíró a pźiyźnati felhívásban igényelt iľatokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgźini az
ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítéséľe' és ennek soľán a csatolt dokumentumok
eredetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíró szükség esetén az ajźn|attevőtó| az aján|at lényegét nem érintő technikaĹformai kérdésekben,
íľásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az aján|attevő pá|yáző ezzel kapcsolatos

írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eredményezheti az aján,Iatában megfogaLmazott feltételek

olyan megváItozását, amely apá|yázat során a bęérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéréséľől, és annak tarta|márőI haladéktalanul írásban értesíti a többi ajánlattevőt.

A' páiyőzat nyeľtese az, erki a ptiyázati felhívásban rogzített feltételek teljesítése mellett a véte|ár

összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Ameĺľryiben a legmagasabb vételárra több aján|at is érkezik
a pźiyázat Bonyolítója az azonos ajánlattevoket behívja és az addigi legmagasabb véÍe|árat megajánló

ajánlattevőknek lehetőségiik, van a véte|árta licit formájában újabb aján|atot, ajánlatokat tenni. Az
induló vételár a beérkezett legmagasabb vételár aján|at, a licitlépcső 10'000,- Ft, azaz tizezer forínt,

negatív licit nem lehetséges. A licit nyeľtese az, az aján|attevő, aki a legmagasabb összeget aján|ja'

9.
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A Versenytárgyalásról jegyzokönyv késztil, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzőkönywezetó, a Bonyolító jogi képviselője és az ajźtn|attevők jelen lévő képviselői írnak alá.

ABonyolító azajánlatok értékeléséľől jegyzőkönyvet (atovábbiakban: értékelési jegyzőkönyv) készít,
amely tarlalmazza

a) apáIyázati ęljárás rövid ismertetését, abeérkezett ajánlatok számźÍ,

b) abeérkezett ajánlatok ľövid értékelését,

c) a legjobb aján|atravonatkozó javaslat indokait,

d) az ellenéték (vételáľ) meghatározásának szempontjait (ideétve a véte|árat befolyásoló
kötelezettségvál lalásokat),

e) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ a döntések indokát'

g) a pźilyázati eljáľás eľedrnényének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt ptiyázó
megjelolését, ha erre mód van,

h) a bíľálatban közľemiĺk<jdok á|tal fontosnak tartott körÍilményeket, tényeket.

14. osszeféľhetetlenség

ApáIyázati eljárás során összęférhetetlenséget kell megállapítani,ha apźůyázatok ęlbíľálásában olyan
természetes személy, szervezet, illetőleg képviselójük vesz ľészt, aki maga is ajánlattevő,vagy

a) annak közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1' $ (1) 1' pont),

b) annak munkaviszony a|apján felettese, vagy alkalmazottja,

c) annak mźĺs szerzodéses jogviszony keretében foglalkoztatőja,vagy foglalkoztatottja,

d) ha bármely oknál fogva nem váľható el tőle azigy elfogulatlan megítélése.

15. A pályázatĺ eljĺĺľĺís éľvénytelenségének és eredménytelenségének eseteĺ

Érvénýelen apá|yázati eljárás, ha

a) apáIyázat elbírálásakor az osszęférhetetlenségi szabályokat megsértették,

b) valamelyik aján|attevő az e|járás tisztaséęát vagy a tobbi ajánlattevo éľdekeit slilyosan sértő
cselekméný követ el.

A kiíró eredménýelennęk nyilváníthatj a az e|játást,ha

a) nem érkezett ajánIat,

b) kizárő|ag érvénýelen aján|atok érkeńek,

c) az egyik ajánlattevő sem tett a pźiyázati felhívásban foglaltaknak megfelelő aján|atot,

d) a kiíró az e|járás éruénýelenítéséľő| döntött.

Eľedménýelen eljárás esetén a kiíró dönt a további vagyonügyletí eljárásról.

1 6. E ľedményhĺľdetés, szeľződéskötés

Apźilyázat eredményéľől a Kiíró legkésőbb 2017. április 28. napjáig dönt, amelyről Bonyolító 15
napon belüI valamennyi ajánlattevőt íľásban értesíti'

Kiíró a pá|yázat nyertesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghatározottak szerint adásvételi
szerződést kot.
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A nyertes pá|yáző visszalépése esetén az e|ađő jogosult a ptúytzati eljáľás soron következő
helyezettjével adásvételi szeľződést kötni, amennyiben a pá|yázat eredményének megállapításakoľ a
másodiklegjobbajánlatmeghatźrozźĺsľakęrtilt.

A nyertes ajánlattevő esetében abefizetettbiĺosíték az ajtn?attevő áIta| fizetendő vételár összegébe
beszámításľa keľül, azonban ha a szerzőđés megkötés e az ajánlattevőnek felróható, vagy érdekköľében
felmerült más okból hiúsul meg, ajánlattevo a biĺosítékot elveszti. Az elvesztett biztosíték a Kiírót illeti
męg.

17. Egyéb ľendelkezések
.' Azingatlan meglekintheto a Kiíľás f . pontjábanmegjelölt idopontban, de a megtekintés előtt két nappal
. a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. onkormányzati Házkeze|ó Iľodájának munkatáľsával

teleforios egyeztetés szükséges a ktivetkęző telefonszámokon: 06 | 2|0-49f8,2I0-49f9,210-4930,2|0-
4766.

Az aján|attevő az aján|atok felbontásáig köteles titokban tartani az aján|atánaktarta|mát, továbbá a Kiíľó
' á|ta| a részletęs đokumentációban vagy bármely m(don ľeildelkezéséľe bocsátott minden téný,

. ." ínformációt, adatot köteles bizalmąsan kęzęlni, arról tájékoztatást harmadik személynek nem adhat. Ez
a tilalom nem teľjeđ ki a finanszírozó bankkal és konzorciális aján|at esetén a ľésztvevőkkel való
kapcsolattartásra. Ha az ajźn|attevő vagy az érdekköľében álló más személy a páIyázat titkosságát
megsértette, a Kiíľó az ajtlnlatát érvénýelennek nyilvánítja.

A Bonyolító az ajánlatoktartalmát apźiytnatIezárástigtitkosan keze|i, tartalmukról felvilágosítást sem
kívülállóknak, sem a pá|ytzaton részľvevőknek nem adhat.

A Kiíľó az aján|atokat Lĺzźltő|ag ęlblrá|ásra haszná|hatja fel, más célú felhaszĺá|ás ęsetén az
aj tln|altev őve l kiilön me g kell anól állapodnia.

A Kiíró apźiyázati eljárás soľán készített jegyzőkonyveket, dokumentumokat köteles 5 évig megőrizni,
továbbá ilyen je|legű ellenőľzés esetén aze||enőrzéstvégző szerv, személyek rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabá|yozoÍtkérdésekben a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi
onkormányzat Képviselő-testületének 13612016. (VI. 02.) számu határozata, valamint a vonatkozó
egyéb jogszabályok rendęlkezés ei az lráĺyadőak.

Budapest,2017.
Józsefuárosi onkormányzat

nevében e|j źlr ó J őzsefu áro si G azdźikodási Közp oĺt Zrt'
..... sk.

Mellékletęk:
1. sztlmű melléklet: Jelentkezési lap
f. szźtmil melléklęt: Ajánlati összesíto
3. sztlmu męlléklet: Nyilatkozat végelszámolásľól, csődeljáľásról, felszámolásról
4, számu melléklet: Nyilatkozat a pä|yázati feltételek elfogadásáľó|, szeľződéskötésľől,

ingatlanszerzési képessé grő|, ajźtn|ati kotĺĺttségról
5. számumelléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajthatőkońartozásľól; Kiíľóval szemben

fenĺálló tartozásrő|
6. szźtmímelléklet: Nyilatkozatpénnlgyialkalmasságľól
7 ' száma melléklęt: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszám|aszámro|
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8. számű melléklet: Nyilatkozat átIáthato szervezetrő|
9. számű melléklet: Nyilatkozat a pá|yázaton meghirdetett ingatlan megtekintésérő|, á||apotźnak

megismeľéséről
10. számímelléklet: Adásvételi szerződésteľvezet
1 1. szźtm.ll melléklet: Adásvételi szerződés tewezet részletfizetéssel
I2'' számí melléklet: Adásvételi szerződés tervęzęt fliggőben taľtással (banki hiteles)
13' számumellék1ęt: tsszefogla|ó a benyújtandó ajánlat formai és täľtalmi követelményeiľől,

tájékońatásazát|áthatőszervezetfogalmáľól
14, sztlmumelléklet: Értékbecslés



1. számú melléklet
Budapest VIII. keľület, Dobozi utca 13. szálm alatti telek elidegenítése

' Jelentkezésĺ lap

Budapest,

pźiy áző aIáfu źsal c é gszeru a|źĺír źs

ĺ'-i\t.i;ĺ llr\. !

ĺ i ..'l kl
{b

Társaság neve, cégformája:

Székhelve:

Postacímę:

Tęlefonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

Statisztikai számjel:

Cégnýlvántaľtási sztlma.;

Adószáma:

Szám|av ezető bankj ának neve :

Bankszámlasztlma..

Képviselójének neve' beosztása:

Meghatalmazottnevet.

Telefonszáma:

Fax szttma:

E-mailcíme:

l Meshatalmazott ęsetén



2. száműme||é|et

Budapest VIII. kerület, Dobozĺ utca 13. szám alattĺ telek elĺdegenítése

AJÁNLATI osszBsÍľo

Alulírott. ...(névlttrsaság
neve) a Budapest VIII." keľület, Dobozi utca 13. szám a|attĺ telek elĺdegenítésére kiírt
pá|yázatra ajánlatomat az a|ábbiakban foglalom össze:

Megajánlott Vételár: ... . . . .. ..Ft

A v éte|ár megfizetésének módj a:

Budapest,

pá,Iy áző a|áfu ásal cé gszeru a|éút ás



3. számú melléklet

Budapest VIII. kerület, Dobozĺ utca 13. szám alattl telek elidegenítése

NYILATKOZAT
végelszámolásľólo csődeljáľásról, felszámolásról

Alulíľott.
(társaság neve) képviseletében kij elentem, ho gy a társaság

. végelszámolás alatt } *álllnem áll

. .ęllen csődeljárás folyamatban *vaďninos

o ellen felszámolási eljárás folyamatban xvaďnincs.

Budapest,

pźiy áző aláír ása/ c é gszeru a|áirźs

4 x-gal megjelölt résznéI a megfelelő szöveg aláhuzandő.

!
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4. számú melléklet

Budapest VIII. keľület, Dobozĺ utca 1.3. szám a|atíi telek elĺdegenítése

NYILATKOZAT
a pá|yázati feltételek e|fogadĺĺsárő|, szerződéskiitésről, ĺngatlanszeľzési képességľől'

aj ánlati ktitłittségľől

Alulíľott.

... (névltársaság neve) kijelentem, hogy a páIyázat tárgyát ľészletesen megismeľtem) az

ajánlattéte| feltételeit, apáIy'ázati kiírást magamtanézve k<jtelezőnek elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyarors zágon iĺgat|anszerzésľe jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy apáIyázati felhívásban foglalt 60 napos aján|ati kötottséget vállalom.

Budapest,

pźiy źnő a|áirásď c é gszeru a|áírás

)s -^ ./f
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5. számú melléklet

Budapest VIII. keľiilet, Dobozĺ utca 13. szám alatti telek elĺdegenítése

NYILATKOZAT
kĺíľóval szemben fennáltó tartozásľől

Alulírott (név)

mint a... (társaság neve) vezeto

ti sztsé gvi selój e kij elentem, ho gy az aj ánIattevőnek,

:.'- Kiíróval szemben tartozása (helý adó, bérleti díj stb) * vanJ nincs;
- Kiíróval szemben szeľződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * vaď nincs.

amelyeket az alábbi okiratokkal igazo|ok:

1.

2.

Budapest,

pá|y tnő a|áír ásal c é gszeru aIź,í.tás

A *-galjelĺilt részĺéI a megfelelő szĺiveg aláhuzanđő.
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Budapest VIII. kerületo Dobozĺ utca 1'3. szám alatti telek

6. számú melléklet

elidegenítése

NYILATKOZAT
pénzügyi alkalmasságról

Alulírott (név)

mint a ... (táľsaság neve) vezetó

tisztségviselóje, kijelentem, hogy a pá|yázat tárgy|átképező ingatlan vételtránakmegfizetéséľe

képes vagyok, a sziikséges anyagi eszközĺjk rendelkezésemre állnak.

A'szálm|avezető batlknáI az eImu|t 1 évben sorban állás nem volt' amelyekęt az alábbi
okiľatokkal igazolok:

Budapest,

pá|y źző a|áít tsa/ c é gszeĺu aláir źs

1.

2.

Ą4.
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7. szám.űmel]'éklet

Budapest VIII. kerület, Dobozĺ utca t3. szálm alatti telek elidegenítése

NYILATKOZAT
a kézbesítés hetyéľől és bankszámlaszámľĺíl

Alulírott .... lnévl mint a

(társaság neve) vezetó tisztségviselője kérem, hogy a PźĺIyázattal kapcsolatos mindennemű
nýIatkozatot, felhívást' értęsítést , va1y más információt, valamint a Pá|yźtzatta| kapcsolatos
esetleges jogyitában minden értesítést, idézést és bírósági hatźlrozatot, stb. az alábbi címre
kérem posttuni:

Címzett:.

Amennýben az źůtalam a fentiekben megjelölt címzett a fenti címen az iratot nem veszi át,

ennek kovetkezményeit a gazdaságítátsaságvá|Ia|ja. Tudomásul veszem' hogy amennýben a

címzęIt a fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesités a postáľa adást követő 5.

munkanapon kézbesítettnek minosül.

A pźiyázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásárlására fordított
összeset kérem az a|thbi bankszámlaszámra visszautalni:

B anksz ám 1 av ezető p énzintézet:

Bankszámlaszám:.

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

Budapest,

p á|y áző a|źir ásal c é gszeru a|áit ás
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8. számú melléklet

Budapest VIII. keľületo Dobozi utca 13. szám alatti telek elĺdegenítése

NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy cégünk anęmzęti vagyonról szóIő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja szęrinti

a.) átláthatő szerv ezetnek minő sül.

b.) nem minősül át|áthatő szervezetnek.

(a meýlelő szoveg aláhúzandó)

A jelen nyi|atkozatomat a szewezętvezető tisztségviselójeként büntetójogi felelősségem teljes
tudatában teszem.

Budapest,

páIy źnő aIáír źsal cé gszeru a|źúrts
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9. számri melléklet

Budapest VIII. keľiilet, Dobozi utca 1'3. szám alatti telek eľdegenítése

NYILATKOZAT
a pá,llyázaton meghiľdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának megĺsmeľéséľĆĺl

Alulírott apáIyázaton meghirdetett Budapest VIII. kerület, Dobozi utca |.3. szám alatti telket
elozetesen egyezÍetett időpontban megnéztem, az áIlapotát és arľa' vonatkoző muszaki
tź$ ékoztatást m egi sm eľtem.

Budapest,

pá|y énő a|áir ása/ cé gszeru a|áír ás
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10. számú melléklet

,ąnÁsvrrnĺl SZERZőDÉy
(tervezet)

amely létľejött egyrészro|
Budapest Főváľos VIII.. keľütet Jĺózsefváľosi onkoľľnányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u.
63-67., adószáma: I57357|5-f-42, KSH-száma: |57357|5.8411-321-01, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (széY,hely: 1082 Budapest'
Baross u. 63-67 ., adőszáma 25f9f499.2-42, cégtregyzék száma:01.10.048457; KSH száma: 25f92499-
6832-114.0I, képviseli: .''.), mint eladó (továbbiakban: eladó)

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

kozott az ala|fuottnapon és helyen, az a|ábbifeltételekkel:

1

Előzmények

1.1. Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefvárosi onkormáĺyzatKépviselő-testĺilete ...l20t7. (II. 01.)
számuhatáľozata a|apjttĺ egyfoľdulós, nyilvános pá|yázatot írt ki Budapest VIII. kerĹilet 35379
hĺsz.-ú, az iĺgat|aĺ nyĹ|vźntaĺtásban Budapest VI[. kęrület, Dobozi utca 13' szám alatti telek
értékesítésére az íngat|an beépítési kötelęzettségével.

I.2' A pá|yázat nyeftese a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-
testiilet ..lf0t7. (....) számú határozata szerint vevő lett. Vevő pályázatában az ingat|an cé|ra
töľténő beépítését vállalta.

2.
A szeľződés tárgyátképző ĺngatlan adatai

Címe:
Helyrajzi száma:
Jellege:
Telek alapteľülete:
Ktizmíĺ ellátottsága:

Terhei:

Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 13.
35379
telek
907 m2

összközműves

P€r-, tęheľ- és igénymentes, háromszor 8 m2

nagyságú terĺiletľe az ELMI] udĺozĺu Kft.
javára vezetékjog kęnilt bejegyzésre az ingat|an-

nyilvántartásba

3.

Jognyĺlatkozat

3.1. A nęmzęti vagyonľól sző|ó 2011' évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingat|anra az á||amnak, valamínt az I99I. évi XXXil. tv. 39' $
(2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkoľmány zatnak elovásáľlási joga van.
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Jogosult elővásáľlási jogáva|, postai küldemény esetén a küldemény postai feladásának igazo|t
napjától szźffiított' 35 napon belül éIhet. Amennyiben az e|ővásár|ás jogosultja él jogával, jelen

szęrzoóés köZte és eladó között jön létre. Ez esetben a vevő áItaI bęfizetett ..........
Ft+ÁFA, azaz ... . . .... .i. . . ... '. foľint +ÁFA összeget eladő az elővásáľlási jogra vonatkozó
nyilatkozatokkézhęzvéte|étő| számitott 15 munkanapon belül a vevő . .. által
vez,etett ......HUF számú szám|ćjtravisszautalja. A vevő tudomásul veszi,
hogy a befizetett összeg után eladó kamátot' vagy bármely jogcímen elszámolandó költséget,
kártérítést nem fizet.

3,f. E|adő e|adja, vevő megvásárolja 1/1 tulajdoni hányadban a jelen Szeľzodés 2. pontjában
me ghatár ozott ingatl ant.

3.3. Eladó kiköti' vevó tudomásul veszi, hog7ĺ az ingatlan harmadik személy részére tĺjrténő
értékesítéséhez abeépítési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájźlru|ása szükséges. Elađó abban

'ąz esetben adjahozzájárulást a továbbértékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vállalja a jelen
adásvételi szeľződésben foglalt kötelezettségeket' Amennyiben vevő elmulas.ztja eladó
hozzźĄáru|ását kérni, eladó vevőn követeli a jelen szerződésben vállalt köte|ezettségek teljesítését,
illetve eladó érvényesítheti vis szavásárl ási jogźt

Felek ľögzítik, hogy eladőhozzájáruIása nęm szükséges az ingatlan harmadik személy részére
történó vevő általi továbbéľtékesítéséhez, amennyiben az ingat|anra vevő a jogeľős haszná|atba
vételi engedélyt megszerezte' és en. az e|adő felé hitelt érdemlő módon igazo|ta.

3.4' E|adő kötelezettséget vállal, hogy jelen szerzodés a|áirását követő'8 naptári napon belül postai úton,

ajánlott téľtivevényes küldeményként megküldi a Maryar Allam és a Budapest Főváľosi
Önkormányzat részére a jelen szerzőđést azza| a felhívással, hogy a megküldéstől számított 35

naptánnapon belül nyilatkozzon, hogy kíván-e elovásáľlási jogával élni.

4.

Jog- és kellékszavatossĺíg

4.I. Az eladó kijelenti, hory az adásvéte|tárgyźltképező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az
ingatlan, peľ-, teher- és igénymentes, azon harmadík személynek nincs olyan ingatlan-
nyi|vźntartásba bejegyzett, vagy ingatlan-nyilvántartáson kívüli joga, amely a vevo birtokláSát,
va gy tulaj donj o g b ej e gy zését akađáIy ozĺá, korláto zná, va gy me ghiúsítaná.

4.2. Az eladó kijelenti és szavatosságot vźillal azért, hogy az ingatlant adó' illeték' vagy más adók
mődjára behajtható köńartozás nem terheli. Az e|adő kijelenti és szavatolja, hogy az ingat|an

tekintetében körnvezetszennvęzés nem történt.

4.3. Avevő kijelenti, hogy azingat|antjól ismeri, bejáľta, megvizsgálta, és tilta|a felméft áI|apotban, az
ingatlanról készült ingatlan étékbecslő szakvélemény ismeretében írja alá jelen adásvételi
szeľződést.

4.4, Az eladó a je\en szerzodés aláírásával kijelenti, hogy a vevőt az ingat|an minĺĺen lényeges
tulajdonságárőI tájékoztatta, be|eértvę az áIta| ísmert esetleges ľejtett hibákat is. A tájékoztatás
esetleges elmaradásából eľedő minden káľ eladót teľheli.
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5.

Az ingatlan véte|ára, tvéte|ír megÍizetése

5.1. Az ingatlan vételára ......1...i..........o-.Ft, melyet 27oÁ á|ta|ános forgalmi adő terhel, (azaz

:.. 
..... ... ..... . .... j.. .. . .... f,orint + 27o/o AFA). A vétęlár általános forgalmi adóval növelt <isszege

összesen

5 .2, Az ingatlaĺ v étęIár źlnak me gfize tése az al ább iak s zerint történik :

5.2,|, A vevő pá,|yázatának benyújtásakoľ megfizetett az e|adő szám|ájára Ft,' azaz

'...'...'....... forint összeget aján|ati.biztosíték címén. A szerzódő felek úgy
. rendelkeztęk, hogy a beÍizetett aján|ati biztosíték jogcímét foglaló jogcímre vá|toztatjźk, így

felek a befizetett összeget, bruttó ........Ft összegnek fogadják el' Előbbiek
.' a|apján tehát vevő foglaló jogcímen megÍizetett bľuttĺô ..............-Ft iisszeget

eladó ľészére. A foglaló összege a vételárba beleszámít. Szerzódő felek úgy nyilatkoznak, hogy
a foglaló jogi természętévęl tis.xában vannak. Tudják, hogy a szeľződés meghiúsulásáéľt felelős
féI az adott foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeľes ĺisszegét köteles vísszafizetni.
Amennyiben az adásvéte|i szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyéľt mindkét fél, vagy egyik
fél sem felelős, az adoÍt foglaló a vevőnek visszajár.

A foglaló teljes összegének megfizetése azadásvételi szerzodés megkötésének feltétele. Szerzodő
felek egybehangzóanrőgzit1kań aténfi, hogy a foglaló teljes összegemegťlzetésre került'

Tekintęttel arra, hogy az aján|ati biĺosíték osszege a pźiyázatről való döntés napjával váIt az
Áp.a tu. 59. $ (1) bekezdése a|apjźn meghatźrozott előleggé, eladó a foglaló összegéľő| a
pályázatrő| való döntés napjtxa| mint teljesítési nappal kcjteles előlegszámlát kiállítani vevo
ĺészére.

5.2.2. Felek egybehangzóan rögzítik azt a téný, hogy a vevo a jelen szeľzodés a|áírásáig megfizette
eladó részéľe Eladó K&H Bank Zrt-ĺé| vezetett 10403387-00028570 számubankszám|ájáraaz

, 5.1. szęrinti vételár általános forgalmi adóval növelt összegének ( .. ......''. FĐ aZ

5.2.I. szerinti foglalóval (... FĐ csökkentett összegét, azaz bruttó
Ft (azaz bruttó forint) összeget (,,vételáľ

hátľalék'o)' Felek rőgzítik, hogy vevő a teljes véte|árat megfizette eladó részére.

Eladó a véte|ár hátľalék ö,sszegéľől a bankszámláján történt jőváírás napjával, mint teljesítési
nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő részére' Továbbá eladó a birtokátruházás napjával
mint teljesítési nappal köteles végszám|át kiállítani vevő részére

6.

Beépítési kiitelezettség

6.1. A vevő vállalja,hogy azingatlantaJőzsefváros Kerületi Építési SzabáIyzatáról szóló 6612007.
(XII. 12.) onkormányzati ľendelet (JOKESZ) e|őíľásainak megfeleloen beépíti. Vevő beépítési
kötelezettsésflek az alábbiak szerint tesz eleget
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az ingatlarL biĺtokbaadásátő| szźtmitott 3 éven be|ül megszerzi az építésére vonatkozó jogerős
építési engedélý;
a jogerős építési engedély megszerzésétől számított 3 éven belül megszerzi a jogeľos
használatbavételi engedélý.

6.2. Az ingatlan beépítési feltételęi:

Az ingatlan övezeti besorolása: L1-VilI-s

A közműfejlesztéssel kapcsolatos összes koltség (pl. fejlesaésihozzájárulás, tervezés. stb.) a vevőt
tęrheli.

A beépítés százalék, építménymagasság, szintszám, szinttertilet, stb. tękintętében az országos
. 
Településrendezési és Epítési Követelményekről (OTEK) szóló 253l|997. (XII.. 20.)
Kormányrende|et,az5120|5.(II. 16.)Fov.KGY.ľendelet(BFRSZ),'ésJózsefuárosKerületiEpítési
Szabá|yzatáľól szóló 6612007. (X[. 12.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) eloíľásai azirźnyadők.

6,3. Az eladó visszavásárlási joga

Yevő az eladónak az ingat|anon jelen szerződés keltétol számitott 7 évig - a 6.1. pontban
meghatźlrozott valamely kötelezettsége teljesítésének késedelme esętére _ visszavásáľlási jogot
enged, és hozzájáruI aÍlhoz, hogy a visszavásáľlási jog az ingatIan tulajdoni lapjźra bejegyzésre
keľüljon. Vevő egyúttal már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzájäru|ását adja ahhoz ís, hogy
amenĺyiben eladó a 7.1.1. pont szerinti esetben visszavásárlási jogát je|en szerződésben
meghatározottak szęrint egyoldalú nyi|atkozattal gyakorolj a, ,Jgy ezen egyoldalú nyilatkozat
a|apjtn a füldhivatal eladó tulajdonjog visszavásárlásának tényét az ingat|an-nyi|vźntartźtsba,Il1
arźnyban, visszavásárlási jog jogcímén bejegyezze. A visszavásárlási jog az ingatlan.
nyi|vźntartásba történt bejegyzés a|apján az ingat|anon később jogot szerzókkel szemben is
hatályos.

Vevő jelen szerződés a|éirásźna|hozztĄáru| ahhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásĺĺrlási jogát
gyakorolja, úgy a jelen szeľződésben meghatáľozottvételźtrat a késedelem idejéľe meghatározott
késedelmi kötbér mértékévęl cscikkentve fizesse vissza arészérę'

7.

A szeľződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésének, i|letve késedelmes teljesítésének
jogktivetkezményei

7.|. Az beépítésí kĺjtęlezettség nęm teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén alkalmazhatő
jogkĺivetkezmények:

7 'I 1. Visszavásárlási jog

Eladó visszavásáľlási jogával ajelen szerződés 6.3. pontjábanmeghatározottak szerint élhet, ha
a vevő a 6.1' pontb an meghatźrozott valamely kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik. A
visszavásárlási ár azonos a vételárra|, de az eladó jogosult a felhalmoződott késedelmi kötbér
összegével a visszavásárlási tlrat lecsĺikkenteni a visszavásárlási jog gyakoľlása esetén' Vevő
je|en szerzódés aláíľásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ásáú adja ahhoz, hogy
amenĺyiben eladó él a visszavásárlási jogával, tulajdonjogát az ingat|an-nyilvántartásban eladó

a)

b)
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egyoldalú nyi|atkozatáva|bejegyeztesse Eladó visszavásárlásijogának gyakorlása ęsetén Fęlek
kötelesek egymással elszámolni eladó tulajdonjogának a visszajegyzését követő 30 napon be|ĺ'il.

7.1.2. Késedelmi kötbér

Ha a vevő a 6:1. pontban meghatáľozott valamely kötelezettségével nęki fęlľóható okból
késedelembe ęsik' késedelmi kötbéľt köteles ťlzetnl az e|adőĺak.

A késedelmi kötbéľ mértékę:
- Ajogerős építési engedély megszerzésének 90 napot meghaladó késedelme esetén a kötbéľ

összege 15.000.000'- Ft;
- A jogeľos használatbavételi engedély megszerzésének 90 napot meghaladó késeđelme

esetén a kotbér összege 7.500.000,- Ft.

Felek rĺigzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott ĺisszegeken felül vevő
. késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbéľigénye keletkezik' úgy annak mértékę

30.000,- Ftlĺap.

Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott kötbéľ osszegét nem tekinti eltúlzottnak.

7.2. Szerzódő felek egybehangzóan rögzítik azt atényt, hogy a késedelmi kötbéľ teljesítéséhezvevő
garanciaszetzódés nyújtási kötęlezęttségének eleget tett, a Zrt. źilta|

Zrt. á|ta| kibocsátott
számu bankgaľancia jelen szerzódés aláírtsź.ľal' egyidejű|eg átadásľa került

az e|ađő részére.

A garanciaszerződés <isszege a jogerős építési engedély megszerzésére a 6.I. pont szeľint
rendelkezésľe álló határidő elteltét követő 90 napig 15.000.000,- Ft, ahasználatba vételi engedély
megszerzésére a 6'I. pont szeľinti ľendelkezésre álló határidő elteltét követő 60 napig 7.500.000,-
Ft. A garanciaszerzodés az eladó javára lehívásra kerül a je|en szerződésben meghatározott
késedelem esetén.

A garanciaszerződésbęn foglaltak 90 napnál kevesębb késedelem esetén idoarányosan
érvényesíthetők. Felek ľogzítik, hogy csak olyan bankgarancia fogadható el, amelyek alapján eladó
egyoldalú tt$ékonatő nyi|atkozatźxal a bank átuta|jaajelen szeľződésben meghatáľozott késedelmi
kötbér összegét az e|adőĺak, mindęnféle egyéb feltétel nélktil.

8.

Ingatlan-nyĺlvántaľtási bejegyzésre vonatkozó nyilatkozatok

Az ę|ađő a jelen szerzódés a|áírásáva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ását adja allhoz,
hogy vevő tulajdonjoga a 2. pontban meghatározott ingatlan tekintetében 1/1 tulajdoni arányban,
vétel jogcíménazingatlan-nyilvtntartásbabejegyzésrekeľüljön.

Felek egýttal kérik a Budapest Főváros Kormányhivata|aXl. Keľületi Hivatalát - és ehhęz
vevő is feltétlen és visszavonhatatlan hozzájtru|źtsát aďja_, hogy vevő tulajdonjogának a
bejegyzésével egyidejú|eg az ingatlan-nyilvántartásba a jelen szerzodés keltétol számított
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5 év határozott idotartamra eladó visszavásárlási joga a jelen szerzódés tźtgyéú képező
ingatl anr a b ej e gyz ésre k erülj on.

9.

Az ingatlan biľtokának átľuházása ,

Az iĺgat|an bimokának átrułlźtzása legkésőbb a Magyaľ Állam, il|ewe a Budapest Fővárosi
Önkormányzat e|óvásárlási jog gyakoľlásáról szóló nyi|atkozatźtnak Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt..hez történő megérkezését, valamint az ingat|an 4.1. pont szeľinti bérlők általi
e|hagyását követő 5 napon beltil felek á|ta| e|őzetesen egyeztetett időpontban, átadás-átvételi
jegyzőkonyvben kerĺil soľ. A birtokátruházás napjáig az ingat|alrlal kapcsolatos költségek az
eladót' a bitokátľuhźiŻás napjátkövetően felmeľiilt koltségek pedig a vevőt terhelik Vevo a birtok
átvételére köte|es és a biftokátruházás időpontjától szedi az ingatlan hasznait és viseli azok teľheit.

10.

Egyéb ľendelkezések

10'1. Az e|adő Magyarország töľvényei szerint működő helyi önkormtnyzat' Vevő képviselője
kijelenti, hogy Vevő Magyarországon nyilvántaľtásba vett jogi személy, ügyletkötési és

ingatlanszerzési képessége korlátozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a ĺemzęti vagyonĺól szóló
20II. évi CXCVL törvény 3. $ (l) bekezdés 1. pontja alapjáĺ át|áthatő szervezet. Eladó
képviselőjének eredeti cégkivonata és aláírási címpéldánya f6514l53l20l0. szám alatt, Faľkas
ors lgazgatósági tag meghatalmazása 265141212014. szám aIatt korábban csatolva lett a

Földhivatal részéľe.

I0.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett Vagyon után vagyonátruházásí illetékęt kell fizetni.
Vevő kijelenti, hogy mint ingatlana|ap az illetékekľől szőlő |990. évi XCIII. törvény 23lA $-ban
foglaltak alapjźn, kedvezményes,fo/o.osvagyonszeÍzési illeték flrzetésére jogosult.

10.3. Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizźrják mind eladó, mind vevő
fe ltűnő értékar ánýalanságon a| apu ló esetleges megtámadás i j o gáń.

I0.4. Eljáró iigyvéd tttjékońatja feleket, hogy a pénznosás és a terrorizmus ťrnanszírozása
megelőzéséľől és megakadá|yozźsáľól szóló 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezései szeľint

azonosítási kotelezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a

szerződésben helyesen keľültek ľögzítésre az éúta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|ap1án.

Felek jelen szerződés a|áirźsáva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|źsukat adják ahhoz,

lrogy eljáľó tigyvéd okirataikľól fénymásolatot készítscn, és azokban rögzitett adataikat a

szerződéssel egytitt kezelj e.
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10.5. Felek tudomásul veszik eljáľó tigyvéd tájékonatását, amely szerint adatalkat az információs
önrendęlkęzési jogról és az információs szabadságľól szóló 2011. évi CXII. törvény
ľendelkezései szerint kizárő|ag je|en szerződéshez kapcsolódó megbízźłs, illetve a
jogszabá|yokban meghattrozott kötelezettsége teljesítése érdekében kęzelheti.

Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nęm ütközik a pénzmosás és a terrorizmus ťtnanszirozása
mege|őzéséľől és megakarJá|yozás,źról szóló 2007. évi CXXXVI. tĺ-lrvénybe.

10.6. Vevo a szerződésmegkötésével kapcsolatos eljáľási kciltségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljáľási
díj összeget, 6.600,- Ft fijldhivatali eljárási illetéket és 1.670,- Ft/fo JUB eljárási đijat a szerződés
aláir ástú m e ge lőző en me gťlzetett'

I0.7. A szerződő felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés
megkötésére és a|áirására a szĹikséges fe|hata|mazásokkal ľenđelkeznek:

10.8. Je|en szerződés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok ľendelkezései megfelelően irányadóak.
i.. ..

10.9. A szerződés felek teljes megállapodását tartalmazza, A felek között a szerződés előtt létľejĺitt
szóbeli vagy íľásbeli megállapodás hatályát veszti. A szerződés módosítása kizźrő|ag íľásban
történhet. A szerződés eryes rendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti
automatikusan a szerzódés egészének érvénýelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesek az
érvénýelen rendelkezést tigyleti akaratuknak és a szerződéskötéskor fennálló céljuknak
leginkább megfelelő ľende lkezéssel helyettesíteni.

10.10. A szerződő felek jelen
ťoldhivatal előtti

Szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illetékes
képviselettel ĺigyvédet

(.... . ....... ,) bizzák meg, és meghatalmazzźtkaz illetékes ftildhivatal előtti
e|járásra is. Ellenjegyzó ugyvéd a meghatalmazźst e|fogadja.

A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerzóđést elolvasás és egyezó éftelmezés után, mint
akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezot írjźlk aIá.

Budapest,20l7

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi
Oĺ.lkormtnyzat eladó megbizásábő| eljárő
Józsefuáľosi Gazdálkod tsi Közpoft Zrt.

képviselí: Farkas oľs ígazgatósźryi tag

Eladó

Vevő

.n. 
'sĺ

3 4 ,;,#ĺ,

képviseli:



Jelen okiratot ........... budapesti ügyvéd készítettem és ellenjegyzem, Budapest,
f0I7... ...... napján
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11. számú melléklet

anÁsvÉrnĺI sZERzőDÉs
(tervezet)

tfizetéssel

amely létrejött egyrészró|
Budapest Főváľos VIII. kerÍilet Jĺózsefváľosi Onkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., adószáma: 15735715-2-42, KSH-száma: 15735715-84II-327-07, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, (széV.hely: 1082 Budapest,
Baross u.63-67 ., adőszáma:25292499-2-42, cégegyzékszáma:O1-10-048457; KSH száma:25292499-
6832-1 I 4-0|, képviseli : . . . .), mint e|adó (továbbíakban: eladó)

másrészľől
..... (székhelye: . . . . . . ...; cégjegyzékszäma: . . ...; adőszáma:
képviseli: .''.......), mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az ahiirottnapon és helyen, az a|ábbifeltételekkel:

1.

Előzmények

1.2. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkományzatKépvĺselő-testĺilete ...ĺ20|7. (il.01.)
számu hatźrozata alapjáĺ egyfordulós, nyilvános páIyázatot írt ki Budapest VIII. keľülęt 3491'9
hľsz.-ú, az íngat|an nyilvántartäsban Budapęst VIII. kerület, Dobozi utca 13. szám alatti telek
étékesítésé re az ingatlaĺ beépítési kotelezettségével.

I.2. Apéiyázat nyertese a Budapest Főváros VIII. keľt'ilet Józsefi'árosi onkormányzat Képviselő-
testiilet ..120|7. (....) számú hatátozata szeľint vevő lett. Vevő pályázatában az ingat|an cé|ra
töľténő beépítését v źi|a|ta'

ĄL.
A szeľződés tárgyátképző ingatlan adatai

Címe:
Helyľajzi szőma:
Jellege:
Telek alapterĺilete:
Kiizmű ellátottsága:

Teľhei:

Budapest VIII. kerület, Dobozi
35379
telek
907 fiŕ
összközműves

P€ľ-, teher- és igénymentes,

nagyságú területre az ELMI)

utca 13.

háromszor 8 m2

udĺozĺľI Kft'
javára vezetékjog került bejegyzésľe az iĺgatlan-
nyilvántaľtásba

3.

Jognyilatkozat

3.1. A nemzeti vagyonĺól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése a|apjáĺ a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az źil|amnak, valamint az I99|. évi XXXIII. tv. 39. $
(2)bekezdése alapján a Budapest Főváľosi onkormányzatnakelővásárlási joga van'

ő
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3.3.

Jogosult elovásárlási jogával, postai kĺildemény esetén a kĺildemény postai feladásának igazo|t
napjától számított 35 napon belül élhet. Amennyiben az e|óvásárlás jogosultja él jogával, jelen
szeľződés köĺe és eladó között jon létre. Ez esetben a vevő áIta|beťlzetett ................,- Ft+ AFA,
aZaZ ........ forint +ÁF'A összeget e|adő az elővásárlásijogra vonatkozó nyilatkozatok
kézhezvéte|étő| számított 15 munkanapon belĺ'il a vevő ... '..''....Bank Zrt ź!|tal'

vęzętett .......... HUF szám,Ú szttm|ájára yisszautalja. A vevő
tudomásul veszi, hogy a beťlzetet1 összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen

el s zámo landó kĺilts é get, kárténtést nem ťlzęt.

Eladó eladja, vevő megvásárolja 1/1 tulajdoni hányadban a jelen Szeľződés f. pontjában
me ghatár ozott in gatlant.

Eladó kiköti, vevo tudomásul yeszi, hogy az ingatlan t,u,mujik személy ľészére történő
értékesítéséhez a beépítési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájttru|ása szükséges. Eladó abban
az.esetben aĄahozzájánllást a tovább-értékęsítéshez, amennyiben a harmadik félvállalja a jelen
adásvételi szerzodésben foglalt kĺjtelezettségeket) Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzájtru|ását kérni' eladó vevőn követeli ajelen szerződésben vállalt kötelezetiségek teljesítését,
illetve eladó érvényesítheti visszavásárlási jogát'

Felek rogzítik, hogy elaďő hozztĘárulása nem sztikséges az ingatlan harmadik személy tészéte
t<jľténő vevo általi tovább-énékesítéséhez, amennyiben az ingatlanta vevő a jogeľős hasznźiatba
vételi engedélý megszeľezte, és ezt az eIadő felé hitelt érdemlő módon igazo|ta.

Eladó kĺitelezettséget vállal' hogy jelen szerzodés a|áirásátkövető 8 naptári napon belül postai liton,
ajánlott tértivevéňyes kiildeménnyel megktildi a Magyar Allam és a Budapest Főváľosi
Önkormányzat részéľe a jelen szerződést azza| a felhívással, hogy a megküldéstől számított 35

naptái napon belül nyilatko zzon, ho gy kíván-e e lovásáľl ás i j ogával élni.

4.

Jog- és kellékszavatosság

4.I. Az eladó kijelenti, hogy azingatlanüres telek'

4.2' Az eladó kijelenti, hogy az adásvéte| tźľgyát képező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az
ingat|aĺ, a 3.1. pontban rögzitetteken kívül a továbbiakban per-' teheľ- és igénymentes) azon
harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyilvántartáson kívüli joga, amely a vevő birtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadtt|yozná,

korlźúozná, vagy me ghiúsítaná.

4.3. AZ eladó kijelenti és szavatosságot váI|a| azért, hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
módjára behajtható kön.artozás nem tęrhęli. Az eladó kijelenti és szavatolja, hogy az ingat|an

tekintetébęn körnvezetszerĺrvezés nem történt.

4.4. Avevő kijelenti, hogy azingat|ant jól ismeri, bejárta, megvizsgálta, és tita|a felmért á||apotban, az
ingatlanľól késziilt ingatlan énékbecslő szakvélemény ismeretében írja alá jelen adásvételi
szerződést.

3.4
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4.5. Az eladó a je|en szerződés aláíľásával kijelenti, hogy a vevőt az ingat|an minden lényeges
tulajdonságárő| tájékonafia, beleértve az á|ta| ismert esetleges rejtett hibákat is. A tájékoztatás
esetleges elmaľadásából eredő minden káľ eladót terheli.

).

Az ingatlan uéte|őrą a vételáľ megÍizetése

5.I. Az ingatlan véte|áľa rl.lrl.J.rrr.ll....,- Ft, melyet f7%o titaltnos forgalmi adő terhe|, (azaz
....... foľint + 27o/o AFA). A vételáľ általános foĺgalmi adóval növelt összege

összesęn .....................,-Ft' azaz .'. .. foľint, amely összeg a vevo pźiyázatźtban
ajánlott vételárral azonos. :

5 .2. Azingatlan vételarának megfi zetése az alábbiakszerint történik :

5.2.I. A vevo ptiyázatának benyújtásakor megfizetett az e\adő szám|ájára ...,- Ft, azilz
foľint összeget aján|ati biztosíték címén. A szerződő felek úgy

rendelkeztek, hogy a befrzetett ajánlati biztosíték jogcímét foglalró jogcímľe vá|toztatják, így
felek a beťlzetett összeget, bruttó ',- Ft összeget foglalónak fogadjak el
(,,Foglaló''). Előbbiek a|apján tehtt vevő foglaló jogcímen megfizetett bľuttĺí

.......-Ft összeget eladó részéľe. A Foglaló összege a vételárba beleszámít.
Szeľződő felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi természetéve| tisztźlban vannak. Tudják,
hogy a szerzodés meghiúsulásáért fele|ős féÍ az adott foglalót elveszti, illetve a kapott fogla|ó
kétszeres ĺisszegét köteles visszaťlzętni. Amennyibęn az adásvéte|i szerződés olyan okból hiúsul
meg, amelyért mindkét fé|,vagy egyik fél sem felelős, az adott foglaló a vevőnek visszajáľ.

A Foglaló teljes összegének megfizetése az adtsvéte|i szerződés megkötésének feltétele.
Szerzodo felek egybehangzőan rogzítik azt aténý, hogy a Foglaló teljes összege megfizetésre
kertilt.

Tekintettel ana, hogy az ajźnlati biztosíték összege a pá|yázatről való döntés napjával vá|t az
Ápn. ĺ. 59' $ (l) bekezdése a|apjźn meghatározott előleggé' eladó a Foglaló összegéről a
páIyázatrőI való döntés napjáva|, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő
tészére.

5,2.2. Fe|ek rögzitik, hogy a vevő a je|en szerződés aláirásáig megfizetett eladó K&H Baĺ.k Zrt-nél
Ft, Lzilzvezetett 10403387-000f8570 számű bankszźlmláifua bruttó

Ĺ*";i;;i.k;iä';;;;;UiläJTáil:,.,ii::;,::i:lx1:1?'1..."Tä:.1"Jä.äff x::rłł'ľ;ť;
történt jőváírás napjával, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlátkiá||itani vevo, illetőleg az
á|tala megelölt harmadik személy részére és a birtokátruházás napjáva|, mint teljesítési nappal
köteles végszám|źt kiállítani vevő ľészére.

5.2.3. Felek rögzitik, hogy vevő ,azelővźsárlási jogróllemondó nyilatkozatokvagy aze|ovásár|ási jog
gyakorlására vonatkozó határidő eľedménýelen elteltére vonatkozó eladói értesítés vevő részére
töľtént sikeľes kézbesítését kĺlvető 8 naptári napon belül kĺiteles a vételár ferľrmaradó 50 yo-át,

bruttó Ft-ot, Lzaz ........ forĺntot (,,Vételárhĺítľalék') eladó
K&H Bank Zrt-né| vez,ętętt l0403387.00028570 sz'ámll bankszámlájára megťtz'etni abban az'

esetben, ha sem a Magyar Á|lam, sem a Budapest Fővárosi onkoľmányzat nem él a jelen
szerzódés 3.1. pontjában biztosított elővásárlási jogáva|. Amerľryiben a vevő késedelembe esik a
Yéte|árhátralékkal, eladó póthatźlrido kiťuzése nélkül jogosult a jelen szerzłjdéstő| egyoldalú
ny1latkozattal.érdekmúIésbizonyitásanéllailelállni.
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Eladó a Vételár hátralék összegéről a bankszámláján töľtént jővákás napjáva|, mint teljesítési
nappal köteles előlegszámlźtkiá||itani vevő részéľe. Továbbá eladó a birtokátruházás napjźua|
mint te|jesítési nappal köteles végszátm|át kiállítani vevő részére.

6.

Beépítési ktitelezettség

6.1. A vevő vállalja, hogy aziĺgatlant aJőzsefváros Kerületi Építési Szabá|yzatáról szóló 66lfOO7.
(xII. 12.) önkormányzati ľendelet (JOKESZ) eloírásainak me"gfele|ően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget
c) 'az ingatlan biľtokbaadásátő| számított 3 éven belüI megszerzi az építéséľe vonatkozó jogerős

építési engedélý;
. d) a jogeľős építési engedély megszerzéséto| számított 3 éven beli'il megszerzi a jogeľős

hasztá|atb avételi en gedélyt.

6,f . Az ingatlan beépítési feltételei:

Az ingat|aĺ övezeti besorolása: L1 -VilI-s

A közmrífejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztésihozzźłjárulás, tervezés. stb.) a vevőt
terheli.

A beépítés száza|ék, építménymagasság, szintszám, szintteľület, stb. tekintętében az országos
Településrendezési és Építésí Követelményekľől (oTÉK) szótó f53l|997. (X[.. 20')
Kormányrende|et,az5lf0|5.0I. l6.)Főv.KGY.rendelet(BFRSZ),'ésJózsefvárosKeľiiletiEpítési
Szabá|yzatźlról szóló 6612007. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) előírásai azirányadők.

6.3. AZ eladó visszavásárlási joga

Yevő az eladónak az ingat|anon jelen szerződés keltétől számitott 7 évig - a 6.I. pontban

meghatározott valamely kotelezettsége teljesítésének késedelme esetéľe - visszavásárlási jogot

enged, és teljes, kizárólagos, feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáruIását aďja a|.lhoz, hogy a

visszavásárlási jog az ingat|an tulajdoni |apjára bejegyzésľe keriiljön' Vevő egyúttal máľ most

teljes, feltétlęn, kizárólagos és visszavonhatat|aĺhozzájáruIását adja ahhoz is' hogy amennyiben
eladó a 7.1.1. pont szeľinti esetben visszavásáľlási jogát jelen szerződésben meghatározottak szerint
egyoldalú ĺyí|atkozattal gyakorolja, lgy ezen egyoldalú nyilatkozat a|apjźlľ. a ťoldhivatal eladó
tulajdonjogvisszavásáľlásánaktényétazingat|an-ĺy1lváĺtarttlsba,1/1 aránybaĺ,visszavásárlásijog
jogcímén bejegyezze. A visszavásárlási jog az ingat|aĺ-ny1|vźtntartásba tĺjrtént bejegyzés a|apjźn
az ingatlanon később j o got szeľzőkke l szemben is hatályos.

Vevő jelen szerzódés aláirásáva|hozzźĄźru| ahhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásárlási jogát

gyakoľolja, úgy a jelen szerződésben meghatározottvéte|árat a késedelem idejére meghatáľozott
késedelmi kötbéľ mértékével csökkentve ťtzesse vissza a részére.

7.

A szeľződésben válla|t kiitelezettségek nem teljesítésének, illetve késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményei

7.I. Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esętén alka|mazhatő
jogkövetkezmények:

7 .1]. Visszavásárlási jog
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Eladó visszavásárlási jogáva| a jelen szerződés 6.3. pontjában meghatáľozottakszerint élhet, ha
a vevő a 6' 1. pontban meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik. A
visszavásárlási ár azonos a vételárra|, de az elađó jogosult a felhalmozódott késedęlmi kötbér
összegével a visszavásár|ási árat lecsökkenteni a visszavásárlási jog ryakorlása esetén. Vevő
jelen szeľzodés aláíľásával fęltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatat|aĺhozzájáru|ásttt adja
aI.lhoz, hogy amennyibęn ęladó él a visszavásáľlási jogéwal, tulajdonjogát az ingatlan-
ĺyĹ|uáfiartásban eladó egyoldalú ĺyíIatkozatáva|bejegyeńesse Eladó visszavásárlási jogának
gyakoľlása esetén Fęlęk kötelesek egymással elszámolni eladó visszavásárlásijogára vonatkozó
nyilatkozatának vevő részére történő kézbesítését követő 30 napon belül.

7.|.2. Késedęlmi kötbér

Ha a vevő a 6.|' pontban meghatározott valamely kotelezéttségével neki felľóható okból
késeđelembe esik, késedęlÍni kötbéľt köteles ťĺzetĺi az e|ađőnak.

A késedelmi kotbér mértéke:
- A jogeľős építési engedély megszerzésének 90 napot.meghaladó késedęlme esetén a kötbéľ

összege 1 5.000.000,- Ft;
: - A jogerős használatbavéte|i engedély megszeľzésének 90 napot meghaladó késedelme

esetén a k<jtbér összege 7.500.000'- Ft.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott összegeken felĹil vévő
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kotbérigénye keletkezik, úgy annak mértékę
30.000,- Ft/nap.

Vevő kijelenti, hogy a je|en pontban meghatározott kötbér összegét nem tekinti eltulzottnak.

7.2. Szerzodő felek egybehangzóan rĺigzítik azt aténý, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhez.vevő
garanciaszerződés nyijtási kötelezettségének eleget tett' a ..... Bank által kibocsátott .... szźtmil
garanciaszeľzőđésjelen szerződés a|áiľásźrya| egyidejűleg átadásra keľült az eladó részéľe.

A garanciaszerződés összege a jogeľos építési engedély megszeľzésére a 6.|. pont szerint
ľendelkezésre á||őhatáridó elteltét követő, 90 napot meghaladó késedelem esetén 15.000.000,- Ft,
a jogeľős haszná|atbavételi engedély megszerzéséľe a 6.1. pont szerinti rendelkezésre álló határidő
elteltét követő, 90 napot meghaladó késeđelem esetén 7.500.000,- Ft. A gaľanciaszerződés aze|adó
javfua lehívásra kerĺil a jelen szeľződésben meghatározoĹ1 késedelem esetén. A
garanciaszerződésben foglaltak 90 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan
érvényesíthetők. Felek ľogzitik,hogy csak olyan bankgarancia fogadhatő e|,amelyek alapján eladó
egyoldalú tájékoztatő nyi|atkozatźxal a bank źúutaljaajelen szeľződésben meghatározott késedelmi
kötbér összegét az e|adónaĘ mindenféle egyéb feltétel nélkĺil.

8.

Ingatlan-nyĺlvántaľtási bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

8.I Az eladó a jeler'.szerződés a|źúrásźxal egyidejűleg külon nyi|atkozatban (,'Bejegyzési engedély'')
feltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatat|anhozzájárulását adjaahhoz, hogy vevő tulajdonjoga
a2. pontbanmeg}latározott ingatlan tekintetében a teljes véte|ár megf,lzetését követóen vevó javára
1/1 tulajdoni aránybaĺ, vétel jogcíméĺ az ingat|an-nyi|vántartásba bejegyzésre kerüljon. Eladó a
Bejegyzési engedélý az el|enjegyző ügyvédnél, kiilön i'igyvédi |etéti szerzódés alapján ügyvédi
letétbe helyez| amelyet eIlenjegyző iigyvéd minden további feltétel kikötése néIkül köteles vevő
részére kiadni, illetvę tulajdonjog bejegyzésére az illetékes ťolđhivatali osztálynak benýjtani,
ameĺĺryiben a teljes vételár eladónak maradéktalanul megfizetésre került.

8.2 Felek egyúttal kérik a Budapest Főváľos Kományhivatala XI. Kerületi Hivatalát - és ehhez vevő is
feltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhaÍat|aĺĺhozzájćruIástlt ađja -, hogy vevo tulajdonjogának
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abejegyzésével egyideju|egaz ingatlan-nyilvántaľtásba a je|en szerzodés keltétól számított 5 év
határozoÍt időtaľtamľa eladó visszavásárlási joga a jelen szeľződés tárgytt képező ingatlanľa
bejegyzésre kerüljön.

8.3 Felęk hozzt$áru|nak ahhoz, hogy jelen szerződés benyújtásľa keri'iljön az illetékes füldhivatalhoz,
azonban azza| a feltétellel, hogy Bejegyzési engedély vevonek töľténő kiadásáig, azonban
legfeljebb a jelen. szeľzodésnek a ťoldhivata|ba torténő benyújtásától számított 6 hőnapig, a

ftjldhivatali eljárás fi.iggőben tartásźtt kezdeményezik az ingatlan.nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. törvény 47lA. s (l) bekezdés b) pontja szerint.

9

Az ingatlan biÉokának átruházźsa legkésőbb a Magyar Állam, illetve a Budapest Főváľosi

Qnkormányzat elővásárlási jog gyakorlásáľól szóló nyilatkozatának Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-hez töľténő megéľkezését, vagy a 3.4 pontĘan rogzített határidó eredménýelen
'leteltét és a teljes vételár megfizetését követő 5 napon belül, felek á|tal e|ozetesen egyeztetett
időpontban, átadás-átvéteti jegyzőkönyvben kerül soľ. A biľtokátruházźĺs napjáig az ingatLanla|
kapcsolatos költségek.az eladőt, a birtokátruházás napjźlt k<ivetoen felmeľĹilt költségek pedig a

vevőt teľhelik. Vevő a birtok átvételéľe köteies és a birtokátruházás időpontjától szedi az ingatlan
hasznait és viseli azok terheit.

10.

Egyéb ľendelkezések

10.1. Az ę|ađő Magyaroľszágtorvényei szerint működő helyi önkormttnyzat.

Vevő Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy' ügyletkotési és ingatlanszerzési
képessége korlźiozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyoĺľól szőIő 2011. évi
CXCM. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja aIapjźnźt|áthatő szęrvezet' Eladó képviselójének
eredeti cégkivonata és aláírási címpéldánya26514153lf}|0. számalatt, Farkas Örs Igazgatósági
tagmeghata|mazása265141212014. sztlm alatt korábban csatolásra kęrült a Földhivata| részére.

IO.2. Vevő tudomásul veszi, hogy amegszerzettvagyon után vagyonátruhźLzásí illetéket kell fizetni.

10.3. Felek a Polgári Töľvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárják mind eladó' mind vevő
fe lttĺnő értékar ányĄalanságon a lapu ló esetle ges megtámadási j ogát.

t0.4. E|járć: ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy a pénznosás és a terrorizmus ťtnanszírozása
mege|őzéséről és megakadźiyozásźról szóló f007. évi CXXXVI. tciruény rendelkezései szerint
azonosítási kötęlezettség teľheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy ađataik a
szeľződésben helyesen keľültek rögzítésľe az źita|uk bemutatott személyi azonosítďokmányok
a|apján.

Felek je|en szerzódés a|áirásźtva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró tigyvéđ okirataikľól fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a

szerződéssel egyi'itt kezelj e.

10.5. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéď tájékoztatását, amely szerint adataĹkat az információs
örľendelkezési jogról és az információs szabadságró| sző(ő 20II. évi CXII. törvény
rendelkezései szerint kizźrőllag jelen szerződéshez kapcsolódó megbizás, illetve a
jogszabályokban meghatározott kötelezettsége teljesítése éľdekében kezelheti.

I.i
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Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás és a terrońzmus ťlnanszirozása
megelőzéséľől és megakadźůyozásźlľól szóló 2007, évi CXXXVI. tö,ľvénybe.

10.6. Vevő a szeruődés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5'500,- Ft + ÁFA eljárási
díj <isszeget ,6.600,- Ft fiildhivatali eljárási illetéket és I.670,- Ft/fo JÜB eljárási díjat a szerződés
a|źiľ ását me ge lőzően me gfi zetett.

I0.7' A szerződó felek- szerződést aláíľó képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés
me gkötésére és a|áit ásár a a s züksé ge s fę|hata|mazás okkal rendelkeznek.

i 0.8. Je|en szerzódés a Ptk. és a vonatkoző egyéb jogszabtilyokrendelkezései megfelelően iľányadóak.

10.9" A szerződés fełek teljes megállapodását tartalmazza, A fe|ek között a szerzódés előtt léĺ.ejött
szóbeli vagy írásbeli megállapodáshatá|yát veszti. A szeľződés módosítása kizárőlag írásban
történhet.

A szerződéś) egyes rende|kezéseinek esetleges éľvénýelensége nem jełenti automatikusan a
szerződés egészének éľvénýelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesęk az érvénýeIeĺ
rendelkezést tigyleti akaratuknak é,s aszerződéskötéskor fennálló céljuknak leginkább megfelelő
rendelkezéssel helyettesíteni.

lo.1o. A szerzódő felek jelen Szeľződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illetékes
ffildhivatal előtti képviselettel ................ iigyvédet bízzák meg, és
meghatalmazzákaz illetékes ftildhivatal előtti eljáľásľa is. Ellenjegyzőugyvéd ameghata|mazást
elfogadja.

A szerződő felek kijelentik, hogy ajelen adásvételi szerzódést elolvasás és egyező éľtelmezés után, mint
akaľatukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezót írják a|á.

Budapest,2017.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormány zat e|ađő megbizásából elj áró
Józsęfuárosi Gazdálkod ási Kozpont Zrt.

képviseli: Farkas ors igazgatősági tag

Vevő

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

okiľatkészítő ügyvéd

Eladó
.1
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12. számú melléklet
ADÁĺVETELI SZERZőDÉy

(teľvezet)

függőben táľtással (banki hitel felhasználásával)

amely létľej ött egyrészről
Budapest Főváľos VIII. keľü|et Józsefuáľosi Onkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u.

63-67., aďoszáma.. |5735715-2-42' KSH-száma: 15735715-841|-32I-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' (szét.hely: 1082 Budapest,

- Baľoss l.63-67 .,adosżáma:25f92499-f-42, cégegyzékszáma..01-10-048457; KSH száma:25f92499-
6832-II4-0L, képviseli: ....), mint eladó (továbbiakban: eladó)

másľészről
..... (székhelye: . . . . . . ..'; cégjegy zékszáma: . .,,.; adőszáma
képviseli: ..), mint vevő (továbbiakban: vevő)

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

statisztikai számjele: .......;

1.

Előzmények

1.3. Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi Önkoľmányzat Képviselő-testülete ...ĺ2017. (II.01.)

számí határozata a|apjáĺt egyfordulós, nyilvános pá|yázatot írt ki Budapęst VIII. keľület 349|9
hľsz'-ú, az iĺgatlaĺ ĺyi|vźntartásban Budapęst VIII. kerület, Dobozi utca 13. szám alatti telek
értékesítéséľ e az ingat|an beépítési kotelezęttségével.

I.2. A páiyázat nyeftese a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testület ..lf0L7. (....) számú hatźlrozata szerint vevő lett. Vevő pályázatttban az ingat|an cé|ra

töľténő beépíté sét v źńlra|ta.

a
Łl

A szerződés tárgyátképző ĺngatlan adatai

Címe:
Helyľajzĺ szíma:
Jellege:
Telek alapteľülete:
Ktizmíí ellátottsága:

Teľheĺ:

Budapest VIII. kertilet, Dobozi utca 13.

35379
telek
907 ffŕ
összközműves

P€ľ-, teher- és igénymentes, háromszor 8 ÍÍŕ

nagyságú teľületľe az ELN.4:Ű ĺłĺĺ-ozĺrl Kft.
javára vezetékjog keľi'ilt bejegyzésre az ingat|an-

nyilvántaľtásba

Jognyilatkozat

3.1. A nemzetivagyoĺľól szőIó 2OI1. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése a|ap1án a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az á||amnak, valamint az |99|. évi XXXIII. tV. 39. $

(2) bekezdés e a|apján a Budapest Fővárosi Önkormányzatnak elővásáľlásijoga van.

Jogosult elővásáľlási jogáva|, postai küldemény esetén a kĺ.ildemény postai feladásának igazo|t

napjátő| számított 35 napon belül élhet. Amennyiben az e|óvźsár|ás jogosultja él jogával, jelen

szerzódés köae és eladó közott iön létre. Ez esetben a ....... źútalbefizętętt........)-Ft, azaz

h'i
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3.3.

3.2.

foľint összeget eladő az elővásáľlási jogra vonatkoző nyi|atkozatok kézhezvéte|étő|
számitott l5 munkanapon belül az ... ..,.... által vezetett számű szám|áľa visszautalja. A

. . . .. tudomásul veszi, hogy a bęťlzęÍętt összeg után ęladó kamatot, vagy bármely j ogcímen
elszámolandó költséget, kártérítést ĺem ťlzet.

Eladó eladja, vevő megvásáro|ja lil tulajdoni hányadban ajelen Szerződés 2. pontjában
me ghatár o zott ingatl ant.

Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik személy részére toľténő
értékesítéséhez abeépitési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájáru|ása szükséges. Etadó abban
az esetben aďjahozzájźtnllást a tovább-étékesítéshez, amenĺlyiben a harmadik fel vtłIla|ja a jelen
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasĺja eladó
hozzájáru|ását kéľni, eladó vevőn követeli ajelen szeľződésben vállalt kotelezettségek téljesítését,
illętve ęladó érvényesíthetí vis szavtsárlási jogźń. ',

Felek rögzítik, hogy e|ada hozzájárulása nęm szi.iksé ges aZ ingatlan harmadik személy részére
történő vevő általi tovább.énékesítéséhez, amennyiben 'az ingat|anra vevő a jogeľos hasznáIatba
vételi engedéIyt megsze rezte, és eń az e|adő felé hitelt éľd.emlő módon igazo|ta.

Eladó kĺjtelezettséget vállal, hogyjelen szerződés a|áításátkövető 8 naptáľi napon belül postai úton,
ajánlott tértivevényes küldeménnyel megkĺildi a Magyaľ Állam és a Budapest Főváľosi
onkoľmányzatrészére a jelen szerződést azza| a felhívással, hogy a megküldéstol számított 35
naptári napon belül nyilatk ozzon ) hogy kíván-e elővásáľlási j ogával élni.

4.
Jog- és kellékszavatosság

4.1. Az eladó kijelenti, hogy az ingat|an iires telek.

4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adásvéte| ttrgyát képező ingatlan kizáľólagos tulajdonát képezi, az
iĺgatlary a 3.1' pontbanrögzitetteken kívül a továbbiakban pęr-' teheľ- és igénymentes, azon
harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántaľtásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyilvántartáson kívüli joga, amely a vevő birtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadźiyozĺlá,
korlátozná, vagy me ghiús ítaná.

4.3' Az eladó kijelenti és szavatosságot vá|Ia| azért, hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
mődjára behajtható kon'artozás nem terheli. Az e|aďő kijelentí és szavatolja, hogy az ingatlan
tekintętében körnvezetszennvezés nem történt.

4.4' A vevő kijelenti, hogy azingatlant jó| isineľi, bejárta, megvizsgálta, és źita|a felmért źi|apotban, az
ingatlanľól készült ingat|an értékbecslo szakvélemény ismeľetében íľja alá jelen adásvételi
szerzőďést.

4,5. Az eladó a je|en szerződés a|áíľásával kijelenti, hogy a vevőt az ingatl'an minden lényeges
tulajdonságćÍőI ttLjékozlatta, beleértve az á|tal- ismęľt esetleges Ętett hibákat is. A tájékoztatás
esetleges elmaradásából eredő minden kár e|adót terheli.

J.
Áz ingatlan véte|őra, a véte|ír megÍizetése

3.4
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5.L. Az ingatlan véteIára ....,- Ft, melyet f7oÁ éita|ános foľgalmi adó terhe|, (azaz

.........,?............ forint + 27o/o AFA). A vételaľ általános forgalmi adőva| novelt cisszege

összesen ......,-Ft, azaz .. .... forint, ameJy összeg a vevő pá|yázatźban

aj ánlott v éteIárr a| azonos.

5.2.Azingatianvéte|áráĺakmegfizetéseazaIábbiakszerinttörténik:

5.f.1. A vevő pä|yázatźnak benyújtásakor megfizetett az e|adó szźtm|źtjára ...,- Ft, azaz
forint összeget aján|ati biztosíték címén. A szerzódo felek úgy

rendelkeztek, hogy a befizetett ajĺínlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímľe vźitonatják, igy

. felek a beťlzetett összeget, bruttó ..,- Ft összeget foglalónak fogadják el

. ĺ.]l.1]111.]....i]1ĺi'"ä,,':'#Juä.uäni:,"J;Juo 'i*"'J,'"lu t:ä:.*;""" "ä*'ľÍo"J.ľ","Ł:Hĺ
Szeľzodo felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi természetével tisńźlban vannak. Tudják,
hogy a szeľződés meghiúsulásáéľt fele|ős féI az adott foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló
kétszeies <j.sszegét köteles visszafizetni. Amennyiben az adásvéte|i szerződés olyan okból hiúsul
meg, amelyért mindkét fé|,vagy egyik fél sem felelős, az adoIt foglaló a vevőnek visszajár'

A Foglaló teljes összegének megfizetése az adásvételi szerződés megkötésének feltétele.
Szerzodo felek egybehangzőan rögzitik azt a téný, hogy a Foglaló teljes összege megfizetésre
került.

Tękintettel arra, hogy az ajźlĺIati biĺosíték ĺisszege apá|yázatről való döntés napjával váLt az
Áľ.a. tu. 59. $ (1) bekezdése a|apjźn meghatározott eloleggé, eladó a Foglaló összegéľől a

pá|yázatrő| való döntés napjáva|, mint teljesítési nappal köteles elolegszámlát kiállítani vevo
részéľe.

5.2'2. Fe|ekrögzitik, hogy a vevo a jelen szerződés a|áirtsáig megfizette azingat|anvéte|źrának 50 oÁ-

át, bruttó ...,- Ft-ot, azaz . foľintot, amelybe beleszámít az e|őzetesen megfizetett
ajánlatíbiztosíték ( ..... .t!t......'- Ft), mintfoglaló összege is, így vevo által ajelen szerződés
a|áńľásáva| egyidejűleg fizetendő vételánészlet bruttó .. . ...,- Ft.

5.2.3 Felek rögzitík, hogy vevő avéte|ár fennmaľadó 50 oÁ-źLt, bruttó .. .,- Ft-ot, azaz ..
forintot banki hitel felhasználásáva| ťlzeti meg eladó részérę abban az esetben, ha sem aMagyar
Álla-, sem a Budapest Fővárosi Önkormányzatnemél ajelen szerzodés 3.l ' pontjában biztosított
elővásáľlási jogával. Vevő a fizetési kötelezettségének az e|adő elĺe vonatkozó felhívásának
kézhezvéte|ét követő 60 napon belül kĺjteles eleget tenni.
Amennyiben vevo nem fizeti meg a fennmaradó vételárat, eladó póthatáridő kitűzése nélkül
jogosult, jel en szerzodéstől egyoldalú nyilatkozattal, érdekmúlás bizonyítása nélkül elállni.
A véte|ár megÍizetéséľől eladó a szám|át a vételár-részbeérkezését követően źL||itjaki.

5.3'3. Az ingatlan birtokának átrubázása legkésőbb a,.Magyar Állam, illetve a Budapest Főváľosi
onkormányzat elővásátlási jog gyakoľlásáró| szóló nyi|atkozźitttnak Józsefuárosi Gazdálkodási
Kĺizpont Zrt.-heztörténő megérkezését,vagy azarratöľvényben rcgzitetthatáridő eľedménýelen
leteltét' és a teljes vételáľ megfizetését követően legkésőbb 45 napon belül, felek által elozetesen

egyeztetett idopontban, źltadáLs-źLtvételi jegyzokönyvben keľiil sor. Vevő a biľtok átvételéľe köteles
és a biľtokátruházás időpontjától szcdi az ingatlan hasznait és viseli azok terheit.

6.

Beépítési ktitelezettség
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6.1. A vevő válla|ja, hogy azingatlantJózsefuáros Kerületi Építési Szabtiyzatáról szóló 66lfoo7. (Xlľr'
I2.) önkoľmányzati rendelet (JOKESZ) előírásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettsé gnek az alábbiak szerint tesz eleget:
a) az ingatlan birtokbaadásától számított 3 éven belül megszerzi az-építésére vonatkozó jogerős

építési engedély;
b) a jogerős építési engedély megszerzéséto| számított 3 éven belül megszerzi a jogeľős

hasznźiatb avételi engedélý.

6.2, Az ingatlan beépítési feltételei:
Az ingatlan övezeti besorolása: L1-VIII-5
A közműfejlesztéssel kapcso|atos összes költség (pl. fejlesztésihozzźýtrulás, tervezés. stb.) a vevőt,
mint .nyeľtes pá|y ázőt terhęli.

A beépítés száza|ék, építménymagasság, szintszźlm, szintterüiet, Stb. tekintet ében az oľszágos
Tęlepülésľendezési és Epítési Követelményekről (OTEK) szóló f53l|997. (xII., 20.)
Koľmányren de|et, az 5lf0|5 . (II. 16.) Fov' KGY' rendelet (BFRSZ), és Józsefuáros Kerületi Epítési
Szabá|yzatáról szóló 66/f00,7. (xII. 12.) önkormányzati rendelet (JoKEsZ) előíľásai azirányadők.

6.3. Az eladó visszavásárlási joga
Yevő az eladónak az ingat|anon jelen szerzódés keltétő| sztlmitott 7 évig _ a 6.I. pontban
meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésénęk késedelme esętérę - visszavásárlási jogot
enged, és hozzájáru| aLlhoz, hogy a visszavásárlási jog az iĺgat|an tulajdoni lapjźľa bejegyzésre
kerüljön. Vevo egyútta| már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáruLástlt adja ahhoz is, hogy
amennyiben eladó a 7.1'1. pont szerinti esetben visszavásárlási jogát je\en szerződésben
meghatározottak szerint egyoldalú nyilatkozattal gyakorolja, így ezen egyolda|í nyilatkozat
a|apjźlĺ a ťoldhivatal eladó tulajdonjog visszavásárlásának tényét az iĺgat|an-ny1|vántartásba, 1/1

arányban, visszavásárlásijog gyakoľlásajogcímén bejegyezze. A visszavásárlásijog azingatlan-
nyi|vántartásba történt bejegyzés a|apján az ingat|anon később jogot szerzőkkel szemben is
hatályos.
Vevő jelen szerződés a|áírásáva|hozzźĄáru| ahhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásárlási jogát
gyakorolja, úgy a jelen szerződésben meghatározottvéte|áÍat a késedelem idejére meghatáľozott
késedelmi kötbér mértékével csökkentve fizesse vissza arészére.

7.
A. szerződésben vállalt kiĺte|ezettségek nem teljesítésének, il|etve késedelmes te|jesítésének

jogkövetkezményei

7.1. Az beépítési kötelezettség nem teljesítése' illetve késedelmes teljesítése esetén a|ka|mazhatő
jogkövetkezmények:

7 ,I.I. Visszavásárlási jog
Eladó visszavásárlási jogával ajelen szerződés ó.3. pontjábanmeghatározottak szerint élhet, ha
a vevő a 6.1. pontban meghatározottva|ame|y kötelezettsége teljesítésével késedęlembe esik. A
visszavásárlásí tn azonos a vételárral, de az elađó jogosult a felhalmoződott késedelmi kötbéľ
összegével a visszavásár|ási fuat lecsökkenteni a visszavásárlási jog ryakorlása esetén. Vevő
je|en szerződés a|áírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzźĘáru|ását adja ahhoz' hogy
amenĺyiben eladó él a visszavásárlási jogával' tulajdonjogát az ingat|aĺ-nyi|vántartásban ęladó
e gyo ldalú ny i|atkozatával b ej e gyezte s s e.

7.I,2. Késedelmi kötbér
Ha a vevo a 6.I. pontban meghatározott valamely k<itelezettségével neki felľóható okból
késedęlembe esik. késedelmi kötbért köteles ťĺzetnl az e|adőnak.
A késedelmi kötbér méľtéke:
- A jogeľős építési engedély megszerzésének 90 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér

összese 1 5.000.000"- Ft:
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- A jogerős használatbavételi engedély megszeľzésének 90 napot meghaladó késedelme
ęsetén a kotbér cisszege 7.500.000'- Ft.

Felek rogzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott összegeken felül vevő
bármely egyéb késedelmęs teljesítésére tekintettęl ęladónak kötbérigénye keletkezik, úgy
annak mértéke 30.000,. Ftĺnap.
Vevő kije|eĺti, hogy a jelen pontban meghatározott kötbér összegét közös megegyezéssel
áI|apították me g, é s aď' nem tekinti eltúlzottnak

7 .f . Szerződő felek egybehangzőan rcgzítík aú. a téný, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhez vevő

Eatanciaszerződés ny'újtási kötelezettségének eleget tett, a..... Bank által kibocsátott .,.. számtl
bankgaľanciajelen szerződésa|áírásáva|egyidejűleg átadásrakeľült aze|adőtészére.
A gaľanciaszerződés összege a jogerős építési engedély megszerzéséľe'a 6.l. pont szerint

. rendelkezésre álló határidő elteltét követő, 90 napot meghaladó késedelem ęstén 15'000.000,- Ft, a
jogeľős hasznźt|atbavételi engedély megszerzéséľe a 6'l. pont szeľinti ľendelkezésre álló határiđo
elteltét kĺivető, 90 napot meghaladó késeĺlelem esetén 7.500.000,- Ft' A gaľanciaszeruődés az e|adő
javára lehívásra kerül a jelen szeľződésben meghatározott késedelem esetén. A
garanciaszerződésben foglaltak 90 napnál kevesebb késedelęm esetén időarányosan

' ,. érvényesíthętők. Felek rögzítik, hogy csak olyan bankgaiancia fogadható el, amelyek alapján eladó
egyoldahi táj ékoztato ĺ:ľý|atkozatával a bank átuta|jaa jelen szerződésben meghatáľozott késedelmi
kötbér összegét az ę7adőnak, míndenféle egyéb feltétel nélktil.

8.
Ingatlan-nyilvĺĺntartási bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

Az e|adő a jelen szerződés aIáiľásáva| egyidejűleg ktilön nyilatkozatban (,'Bejegyzési engedély'')
feltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatat|anhozzájźtrulását adjaahhoz, hogy vevő tulajdonjoga
a2. pontbanmeghatározott ingatlan tekintetében a teljes vételár megfizetését követően vevo javära

1/1 tulajdoni arányban, vétel jogcímén az ingat|an-nyiIváĺtaľtásba bejegyzésľe keľüljön. Eladó a

Bejegyzési engedélyt az ellenjegyző igyvédnél, külön ügyvédi |etéti szerződés alapján ügyvédi
letétbe he|yezi, amelyet ellenjegyző i'igyvéd minden további feltétel kikötése nélkül köteles vevo
részére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzéséľe az illetékes ťoldhivatali osztálynak benyújtani,
amenĺyiben a teljes véte|ár ęladónak maradéktalanul megfizetésre került.

Felek egyúttal kérik a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatalát - és ehhez vevő
is feltétlęn, teljes, klzárő|agos és visszavonhatatlan hozzájáruIását adja ) hogy vevő
tulajdonjogának abejegyzésével egyidejűleg azingat|an-nyilvántartásba a jelen szerződés keltétől
számított 5 év hatźrozott idotaľtamľa eladó visszavásárlási joga a jelen szerzódés tárgyźt képezo
ingatlanľa bej egyzésre kertilj on.

Fe|ekhozzźýárulnak ahhoz, hogy jelen szerzoďés benyújtásľa kertiljön az illetékes ftjldhivatalhoz,
azonban azza| a feltétellel, hogy Bejegyzési engedély vevonek történő kiadásáig, azonban
legfełjebb a jelen szeľzodésnek a foldhivata|ba töľténő benyújtásától számított 6 hónapig, a

ftjldhivatali eljárás fuggőben taftását kezdeményezik az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. törvény 47lA. s (1) bekezdés b) pontja szerint.

9.
Az ingatlan biľtokának ítruházáłsa

Az ingatlan bitokának átruházása legkésőbb a Magyar Állarn, illetve a Budapest Fováľosi
Önkoľmányzat e|ővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozattnak Józsęfvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-hez töľténo megérkezését, vagy a 3.4 pontban rógzített határidő eľedménýelen

8.1

8.2

8.3
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leteltét és a teljes vételár megf,rzetését követo 5 napon beltil, felek źital e|őzetesen egyeztetett
időpontban, átadás-áNételi jegyzőkönyvben kerül soľ. A birtokátruházás napjáig az ingat|anna|
kapcsolatos koltségek az e|adőt, a birtokátruházás napjźń követően felmeľĺ'ilt költségek pedig a
vevőt terhelik' Vevő a. biľtok átvételéľe ktiteles és a biftokátrlházts időpontjától szedi az ingatlan
hasznait és viseli azok teľheit.

10.
Egyéb rendelkezések

10.1. Az e|adó Magyarország töľvényei szeľint működő helyi önkormźtnyzat. Vevő képviselője
kijelentí, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági táľsaság, ügyletkötési és íngatlanszerzésí
képessége korIátoz-łanincs' kijelenti továbbá, hogy aĺemzeti vagyorľól szóló 20II' évi cxCVI.
törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja a|apjáĺ ét|áthatő.szervezet. Eladó képviselójének eľedeti
cégkivonata és aláírási címpéldanya 2651415312010. szźlm alatt, Farkas orslgazgatósági tag
meghatalmazása265141212014. szám aLatt korábban csatolva lett a Földhivata| részére.

I0.2. A szerzódő felek jelen szerzodéssel kapcsolatban felmerülő költségeket maguk viselik.

1o.3. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzettvagyon után vagyonátruházási1||etéket kellfizetni.

I0.4' Felek a Polgáľi Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevő
feltűnő értékar źtnytalanságon alapuló esetleges me gtámadási j ogát.

10.5. Eljáró ĺigyvéd tájékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a tenorizmus finanszirozása
megelőzéséről és megakadá|yozásáľól szóló 2007 ' évi CXXXVI. törvény ľendelkezései szerint
azonosítási kötelezettség terheli Fęlek adatai vonatkozźlsában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szeľződésben helyesen kerültek rőgzitésre az á|taluk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apján.
Felekjelen szeľzódés a|tlirźsával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rőgzitett adataikat a
szerződéssel együtt kezelj e.

10.6. Felek tudomásul vęszik eljáró ügyvéd tájékonatását, amely szerint adataikat az infoľmációs
örľendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 201I. évi CXľ. törvény
rendelkezései szennt kĺzárő|ag jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás, illetve a
jogszabályokban meghatározott kotelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.
Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus ťlnansziĺozása
megelőzéséről és megakaďtiyozásáról szóló 2007. évi CXxxVI. törvénybe.

IO.7 ' Vevő a szerzódés megkötésével kapcsolatos eljáľási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljarási
díj összeget, 1*6.600,- Ft foldhivatali eljarási illetéket és |.670,- Ft/fő JÜB eljárási díjat a
szeľződés a|áír ását megelőzően me gťlzetett.

10.8' A szerződó felek szerződést aláíró képvise|ői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés
me gktité sére és a|áiĺ ásár a a szüksé ge s f elhatalmazásokkal ľendelkeznek.

10.9. Jelen szeľződés a Ptk. és a vonatkoző egyéb jogszabá|yok rendelkezései megfe|e|ően irányadóak.

10.10. A szerzódés Felek teljes megállapodását tartalmazza. A felek között a szerzódés előtt létrejott
szóbeli vagy írásbeli megállapodźs hatźiyźłt veszti. A szeľződés módosítása kizárő|ag íľásban
töľténhet.
A szerződés egyes rendęlkezésęinek esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szerződés egészének érvénytelenségét. Ilyen esetben a Felek kötelesek az érvénýe|en
rendelkezést iigyleti akaľatuknak és aszerzódéskotéskor fennálló céIjuknak leginkább megfelelő
rendelkezéssel helyettesíteni.
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10.11. A szerzódő felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illetékes
ťoldhivatal elótti képviselettel ...... (.. ...)bizzźk meg, és meghata|mazzák az illetékes
ťoldhivatal elotti eljárásra is. Ellenjegyző igyvéd a meghatalmazást elfogadja.

A szerzodő felek kijelentik, hogy a jelen acĺásvételi szerzodése|o|vasás és egyezőértelmezés után' mint
akaľatukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezót irják a|á.

Budapest,2017

. Budapest VIII. kertilet Józsefuáľosi
onkormány zat e|adó megbizásából elj áró
Józsefuárosi Gazdálkođá si Közpoĺt Zrt.

képviseli:....

képviseli:

Jelen okiratot'.''. (...........) budapesti ügyvéd készítettem és ellenjegyzeń, Budapest,f0|7.. ..'.

okiratkészítő ügyvéd
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13. szźmű melléklet

osszefoglaló a benyújt"'ou 
?#a:*ffi"..':?ľ#il::äitelményeiľő|otájékoztatás 

az

Az aján|atot a táľsaság képvise|óje minden oldalon kézjegyével köteles ellátni.

Az ajźnIatnak folyamatos sorszámozással kell rendelkeznie.

A borítékon nęm szerepelhet a benýjtóľa vonatkoző je|zés.

Az ajánlatot két példányban, ki.ilön |ezártbontékban kell benyújtani, az egyikpéldányon feltüntetve az :

,,Eredeti pé|dány,,, a másikon a,,Másolati példány'' szöveget.

A.boľítékon a következő szöveget kęll és lehet feltüntetni: ,'Budapest VIII.,Dobozi utca 13. számalatti
telek elídegenítése - páIyázat,,

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

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

Az aján|ati biaosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beírni: aján|ati biĺosíték

Az aján|attarta|mát a következő soľľendben kell <ĺsszefűzni:

1. Jelentkezési lap

2. Ajánlati összesítő

3, Eredeti, 30 napnál nem ľégebbi cégkivonat

4, Eredeti a|ákási címpéldány

5. A Pp. eloíľásai szerinti bizonyító erejrĺ meghata\mazźĺs, amennyiben az aján|atot nem a cég
képviselője irjaa|á

6. PáIyázatidokumentáció megvásárlźsáróI szóló bevéte|i pénnźrbizonylat másolata

7. Ajánlati biĺosíték befizetéséľőt szóló igazo|ás másolata

8. Nyilatkozatvégelszámolásról, csódeljáľásľól' felszámolásról

9. Nyilatkozat apá|yázati feltételek elfogadásáró|, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességről,
aján|ati kotöttségről

10. Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható kőztartozásról; Kiíróval szemben fennálló tartozásről

1 1. NAV igazolása

12. Helyi adóigazo|ás (beszerezhető: Budapest Józsefuárosi ÖnkoľmányzatPolgármesteri Hivatala
1082 Budapest, Baľoss l.63-67.)

13. Bérbeadóval szemben fennálló tartozás igazo|ása (beszerezhető: Jőzsefvárosi Gazdálkodási
Kozpont Zrt. 1083 Budapest, 'Losonci !.' 2,, és Budapest Józsefuárosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala P éĺlzlgyi U gy o sztá|y 1 0 8 2 Budapest, B aross u. 63 -67 . II. em.)

14. Nyilatkozat péĺnigyialkalmasságról

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyérőI és a bankszám|aszámró|

16. Nyilatkozat át|tthatő szervezetrő|

17 . Az adásvéte|i szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosításíjavaslatok

At|áthatő szervęzet:
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A20I1. évi CXCVI. tv. 3. $ rendelkezései alapján ź.ĺLáthaÍő szęrvezet:

1. átlútható szervezet:

a) ?z á|Iam, a kdltségvetési szerv' a köztestület, a helyi önkormányzat, aĺemzetiségi önkormáĺyzat, a

társulás, az egyházijogi személy, az olyaĺ gazđá|koďő szeÍvezet, amelyben az áIIam vagy a helyi
onkoľmányzat kiilön-kĺĺlön vagy egyĹitt 100%-os részesedésselrendelkęzik, a nemzetközíszervezet,
a hilťoldi á|Iam, a ktilťoldi helyhatóság, a hilft'ldi á||ami vagy helyhatósági szerv és az Európai
Gazđasägi Térségľol szóló megál|apodásban részes állam szabá|yozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénýársaság,

b) az olyan be|ftĺldi vagy külftildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ľende|kező gazdálkodó
, szenĺezet, amely megfelel a következő fe|tételeknek:

ba) tu|ajdonosi szeľkezete, a pénzmosás és a terľoľizmus finan szírozása megelőzéséľől és
. . . megakadźúya;zásáról szóló töľvény szeľint meghatározott'tényleges tulajdonosa megismeľheto,

bb) azEurópai Unió tagállamában, azEurőpaiGazdasági Térségrôl szóló.megáIlapodásban ľészěs
államban' a Gazdasźęi Együttműködési és Fejlesĺési Szervezet tagá||amźlban vagy olyan
államban ľendelkezik adóilletőséggel, amellyel Maryaľoľszágnak a kettos adőnatás
elkerüléséľol szóló egyezménye van, i

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóľól szóló töľvény szerint meghatáľozott
ellenorzött külfr ldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezętbęn közvetlenĺil vagy kĺizvetetten több mint f1oÁ-os tulajdonnal,

befolyással vagy szavazati jogga| bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdá|kodő szęrvezet tekintetében a ba), bb) és bc) aIpont szerinti feltételek fennállnak;

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

c a) v ezeto tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civ1| szervezet és a vizitársulat, va|amint ezek vezető tisztségviselői nem át|áthatő

szęrvezetben nem ľendelkeznek 25oÁ-ot meghaladó részesedéssel,

cc) széI<he|ye az Európai Unió tagá||amában, az Európai Gazdasági Téľségľől sző|ő
megállapodásban részes źi|amban, a Gazdasźęi Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

tagźi|amźban vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás
elkertilésérol 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 á|asztására és visszahívásár a, v agy

b) a jogi személy más tagjaival vagy részl,ényeseivel kötott megállapodás a|apjtlĺl egyedül ľendelkezik
a szavazatoktöbb mint otven százalékźxa|:

3. $ (2) Az (I) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésrő| a szerződő
félnek cégszerűen aláíľt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyiIatkozat alapján kötött

szerzódés semmis.
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1. Eŕékbecslés felülvizsgálat

Készĺilt: Budapest VIII. Doboziu.13. HRSZ: 35379
szám alatti építési telek éľtékbecslés felülvizsgál atáv a| kapcsolatban

Értékbecslő : Toronyi Ferenc ingatlanforgalmi szakéľtő ( 1.. éľtékbecslés)
Bárfai Lász|ő ingatlanforgalmi szakértő 1ż. ertetbecslés)

1. éľtékbecslés
2013. 04.03. _án készĺilt éľtékbecslés szeľinti nettó foľg.. éľték:

fajl. foľg. érték:

2. értékbecslés
2016.12.21.-án készült értékbecslés szeľĺnti nettó foľg. éľték:

fajl. forg. éľték:

46.000.000 Fr
50.717 Ft/m2

177.220.000Ft
195.391 F't/m2

A felülvizsgěiatta|, kapcsolatban -kiilönös figyelemme|azéĺtékek jelentős különbségére-
az alábbiakat rögzítem:

1, Az éľtékbecslések feltilvizsgáiatát elvégezve megĺĺllapítható, hogy az értékbecslésben
rögzĺtett ingatlannď kapcsolatos miiszaki alapadatok, teriiletek, beépíthetőségek rögzítése
rnegfelelőek.

2, Az értékęk k<izötti jelentős ktilönbség a 2OI3. évi és a 2016. évi jelentősen e1téľő
íngatlanpiaci helyzetben keresendő:

o 2013. évben az építési tęlkek piaci forgďma a VIII. keriiletben ill. a belváros máskeriileteiben is szinte nulla volt, eltekintve a fedezetként bankok áItal elvont telkek
nem ingatlanpiaci értékesítését (ezt tiikrtizi 1. értékbbcslés foľga1mi éľtékĐo normál ingatlanpiaci ,,nyugalmi'' helyzetben 3 év aLatt aközď 400 %-os áremelkedés
még építési telkeknét is indokotatlan lenne, azonban pont a vizsgált időszakban
mozdult el a negatív holtponfuól az ingatlanfoľgalom és a befektetoi a:aĺvitĺs) az ingatlanforgalom megduple!!fuu az építési telkęk iľárrti keręslet jelentősen
megemelkedett a forgalmi értékkel egyĺitt, belváľosi gazdaságosan ĺeépíthető telkekmĺír sánte csak a VIII. keriiletben találhatók 

i
3, Azéľtékbecslés 2016. évi összehasonlító ĺíľai NAV illeték 

ĺra1c, melyel az értékképzésa|apja, azonban megvizsgálhotó csctlcg közelebbi telekebáások áľai is.A befektetők telekvĺĺsárlás előtt minden esetben elvégzik a telek ĺĺÍĺínak megtéľĺilésszempontjából töľténő ellenőrzését, úgynevezett ,,maľaáváľryérték' *oa,".,,.l , aú azéľtékbecslés is tata|nazła,, mely ďátámassza az ośszehasonlíto módszeľrel meghatározottéľték nagyságľenđjét.
A vizsgált teleknél értéknövelő a Teleki téľ közelsége, a kömyező zř1|d teľiiletekľendezettsége, vďamint befektetői, kivitelezői mĺszati -,ź.*pontbol i k"d,e,(, építéskivitelezési megközelítési lehetőség a belsőbb teľtiletekkeiszemben.
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4, Telek forgalmi értékekkel kapcsolatban megvizsgáltam más értékbecslő cég által 2O|5. |2.
hónapban készített éľtékbecslés 10 db. VIII. keľĹiletiepĺtesi telek forgalmi eruiet.
Ezek ugyan jelentős szórást mutatva, de a|átámasszák a vizsgált teleřáľ nagyságľendjét.
(lásd mellék e|t táb|ázat)

Az építési telekáľ egyszeri, (első) befektetési költsége -normál ingatlanpiaci köľĺilmények
mellett- mindig magas volt, ez a belviíľosi telkek fogyásával folyamatosan tovább emelkedik.

Ą-!e1tĺ. ĺndokok figyelembe vételével az éľtékbecslésben rőgzített,nettó
177.220.;000 F.t foľgalmĺ érték ľeálÍs, az értékesítés során u,t 

^,éľtéket 
javaslom

Íiryelembe venni.

Budapest 20|7 .január 1 3.

ĺ|
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Igazságiieyl lngatlanforgalmi Szakéľtő
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Avant.|mmo Mérnokiés Igazságügyi Szakértői Kft. T: 06-30/ 908-1995
1031 Budapest, Városfal köz 5. e-mail: avantimmo@t-online. hu

|NGATLAN FoRGALMI szAKvÉleuÉruy
a Budapest Vlll. Dobozi u. 13.

35379 hrsz a|atti telekrő|

fł '/,'|{, ľ,,..

Budapest, 2016. december 21.
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Avant. |mmo . Mémciki és |gazságügyi Szakértői Kft. 2

ÉnľÉxe l Ésl slzoľ,|vĺľvÁruY

A kĺvü|jegyzett ingat|an forga|mi értékét a fordu|ónapon, az alábbiak szerint ál|apítottuk még:

tvezeti besoro|ása: Magdo|na negyed
Építésiovezet
A te|ek mérete m2

Faj|agos forgatmi éľték sú|yozott átlaga, nettó Ft/m2

A te|ek netto forgalmi értéke Ft
Atazro/o
A te|ek bruttó forga|mi értéke Ft

L1-Vilt-5
907

195 391

177 220 000
47 849 400
225 069 400

35wĄ{.-ł Lás"nL{
Bártfai Lász|ó

ok|. ü. mémök
ingat|anÍorgalmi igazságÜgyi szakértó t.

érn, 
*Đ'

ľ $4 9
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Avant'|mmo @ Méľnökiés |gazságügyi Szakéľtői Kfr.

,!. E!őznnények

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ łt. megbízási keretszeződése alapján az
Avant.lmmo Mémöki és lgazságugyi Szakértői Kft. e|készÍtette a kívti|jegyzett ingat|an for-
ga|mi értékbecslését.

2. Alape|vek, fe|téte|ek

- A megbízók á|ta| rendelkezésre bocsátott adatok va|ódiságát és teljességét nem vitattuk.
- Az átadott adatok.rogzÍtésén tú|jogi természetű vizsgálat nem történt.
- A vizsgá|at során az ingat|ant szemrevéte|ezésse| minősítettük, más jel|egű, invazív, stati-
kai diagnosztikai vizsgá|at nem tortént.
- Potenciá|isan veszéĺyes koru|mények, anyagok előfordu!ását nem rogzítettuk; ezekért, i||et-
ve a fe|fedezésukhöz szükséges szakérte|emért nem vise|tjnk fb|elősséget.
- A forgalmi érték meghatározásáná| az ingat|an egészben töĺténő értékesítését tételeztuk
fe|. Az ingat|ant tehermentes, bĺrtokba vehető á||apotban értékeltuk.
- A szakvé|emény kizáró|ag az 1' pontban |eírt cé|ra készü|t, bármely egyéb célra történő
felhasználása nem engedélyezett.
- A szakvé|eményben szerep|ő érték mindig egy adott időpontra -a fordu|ónapra- vonatkozik,
meń az érték nagysága fo|yamatosan változik. A beÍektetők és tulajdonosok az adott va-
gyontárgyat, a gazdasági, po|itikai, jogi komyezet változását és az ezekke| összefüggő koc-
kázatot minden időpontban, újabb infoľmációk birtokában másként Ítélik meg'
- Minden adat és tény, ami a szakvé|eményben szerepe|, legjobb tudomásunk szerint he|ytál-
|o és pontos. Fe|kutatásuk során az e|várható gondosságga| jártunk e|, de nem válla|unk
fele|ősséget o|yan adat, vélemény vagy becs|és pontosságáért, amit mások adtak át ré-
szünkre.
- A szakvé|emény kizáĺő|ag a megbízó részéĺe késztilt, i||etékte|enek semmi|yen formában
nem haszná|hatják fe|. Nem hozhatók nyilvánosságra sem a dokumentum részei, sem egé-
sze a készító e|őzetes írásbe|ijóváhagyása nélkül. A szakvélemény a Ptk. 86.s (1-4) bekez-
dése a|apján törvénnye| védett sze|lemi a|kotás.

3. TanúsÍtvány

A szakvé|emény készítője tanúsítja, hogy az általa tett megál|apítások igazak, és he|ytá||óak,

a megbízott függet|en, és díjazása nem függ a megá||apított értéktő|' A vé|eményben fog|a|t

e|emzéseket, vé|eménya| kotásokat a korlátozó feltételek határolják be.

4. Az ingatlan leírása

4.1, Az. ingatlan k<irnyezete

Az ingat|an természetben a kívÜljegyzett címen, be|tertileten, ta|á|ható. Az úttest baza|t koc-
kakő burko|atú, vil|amos forgalom is van. Járda az ingatlan bejárata e|őtt kiépített. Az utcá-

ban vízvezeték, csatoma, e|ektromos és gázvezeték Van, a csapadékvíz-elvezetése mego|-

dott.'Az utca másik olda|án a Fiumei útig terjedő zöldterület van, amit a Magdo|na negyed
pro g ra m keretében, 2o1 4-1 S-ben, 237 M Ft-é rt új ítottak fel.

Á tomegxoz|ekedési eszközok megá||ója (autóbusz, vi||amos) 5 percen belül e|érhető. Sze-
mé|ygépkocsiva| parko|niaz ingat|an tenj|etén és előtte, azutcán lehet.

É|e|ńiszer a|ape||átást szolgáló bevásár|ási |ehetóség gyalogosan, 5 percen be|u|, közintéz-
mények, szo|gá|tatások, a Te|eki téri piac, Lidl, 5 percen belül e|érhető. A környezeti terhe-
lés, a levegőszennyezódés és a közbiztonsági helyzet a kornyék át|agának megfe|e|ő.

ť
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Avant.|mmo @ Mérnökiés |gazságiigyi Szakértői Kfr. 4

. 4.2. A te|ek |eírása

Megnevezés A tu|ajdoni |ap szerint kivett |akóházudvar

Tulajdonos Bp. V||l. Jizsefváľosi onkormányzat 1 t 1

Telek terü|ete 9OT m2

Övezeti besoro|ás L1-Vlll-5 lakoovezet

Tu|ajdoni lap Ill' rész Vezetékjog 3 x 8 m2 terü|etre ELMÜ Há|ózati Kft.

A tulajdoni lap szerinti kivett |akőház, udvar, szem|e a|apján beépÍtet|en terü|et, a szomszé-
dos pince + földszint + 3 eme|etes, magastet<ĺs, részben o|dalhatáron á||ó régi építésű |akó-

. házakka| i||. drótfonattal, az utcáfronton beton lábazatos zártszelvény oszlopos kerítésse|
bekerített' Kb. 3,50 m szé|es, egyszámyú, vas|emezze| borított kapuja van' A te|ek fe|színe
sík, hossztengelyének tĄolása ÉK-Dľĺy-i, keskény, hosszú, nagy oldalaľányú. A keskenyebb. olda|a utcafronti. Hátsó olda|áva| a Ĺujza utca felőli foghíj te|ekhez kapcsolódik. Amennyiben
kedvezóbb, együttes beépítés is |ehetséges.
A teruĺeten eňítoanyagok, épÍtési törmelék gondozat|an, természetes novényzet és zo|dhu|-
Iadék taĺá|ható.
A telek fe|színérő| nincs panoráma.

A Józsefváros Keruleti Építési Szabá|yzat (JoKÉsZ) sző]ó 66t2o07. (X|l' 12.) ok. számú ren-

deIet előírásai szerint az ingat|an övezeti besoro|ása L1-Vll|-5, |akóovezet.

Beépítési mid Zárilsoru
Maximá|is beépítés terepszint felett 50 o/o

Maximá|is beépĺtés terepszint alatt 7A o/o

SzintterÜ|etĺ mutató 3,5 mzlmz

Legnagyobbépít@ 19,50 m
Minimá|is zoldfe|ület mértéke 20 o/o

ł
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Avant'lmmo @ Mérnökiés lgazságÜgyi Szakértői Kfr'

5. Értéxrépzés

5.1. Az ingatlan értéke!ésének módszere

Az Á||oeszkoz Értéke|ők Európai Csoportja (TEGOVA) ajánlása alapján az ingat|an jel|egére
va|ó tekintette|, a forgalmi értékeÍ.összehasonlÍto és maradványérték módszerre| is meghatá-
roztuk. Figye|embe véttuk a2612005. (Vl|l. 11.) sz. ľende|ette| modosított 2511997. (V|||' 1.)
PM és az 54|1997. (VI|l. 1.) FM sz. řendelet és az European Va|uation Standards (EVs)
2oo3. és 2009. évi értéke|ési szäbvány módszertani előírásait.
Az ingatlanok értéke|ése összetett feladat. Ezéĺt helyszíni szem|ét tartottunk, fényképeket
készítettunk' szóbe|i tájékoztatást kaptunk, komyezetianu|mányt végezttink, és az Önkor-
mányzatná| informálódtunk. A forgalmi érték megál|apításához Íelhaszná|tuk a KSH, a NAV
l||etékhivatali, a nyomtatott és az elektronikus'szaksajtóban fellelhető, valamint a más szak-
'cégek álta| rendeĹkezésünkre bocsátott árakat, és azAvant.lmmo' Kft' adatbázisának infor-
mációit.
Az Angoĺ Kirá|yi Vagyonértéke|ők szövetsége (RlcS) szerint az oMV (open Market Va|ue)
azaz a nyí|t.piaci érték az, az áÍ, ame|y összegért egy Vagyontárgyban való érdeke|tség mé|-

tányosan, magánjogi szerződés kďetében készpénzért a legnagýobb valószínűséggel e|ad-

ható. A pontos ár csak versehyeäetéssel állapítható meg.

Feltéte!ei:

- Az e|adó haj|andó az e|adásra.
- Az adásvéte|i tárgyalások tebonyo|ításához figyelembe véve a vagyontárgy je||egét, és a
piaci he|yzetet, ésszenÍ hosszúságú időtartam á|| rendelkezésre.
- A tárgya|ás időszakában az érték nem vá|tozik.
- A vagyontárgy szabadon keru| piacra, meghirdetése megfe|e|ő nyi|vánosságga| történik.
- Á|talánostól eltérő speciális vevői kü|ön aján|atot nem veszünk figyelembe.

Értexmooosító tényezők

Értéknovelőtényezók

Értékcsokkentő tényezők

Egyesítés lehetősége a L$za u-i te|ekkel

Keskeny hosszú te|ek
Elhanyagolt, gondozatlan terulet
Építesĺ törmelék a telken
A tulajdoni lap szerintĺ megnevezése:
|akőház udvar

llii
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Avant.|mmo @ Mérnökiés |gazságĺigyi Szakértői Kfr. 6

5.2. Telek érték meghatároása összehasonlító árak alapján

1 Értékelendó 1 2 3 4

2 Gĺm Vltl. Dobozi u. 13. vl|l.vĺg u. vll|' BéÍkocs.ts u.
Vlll. Tolnai L.

u.
V|||. József u.

3 Gazdasági tényezők
4 Ar (Ft) 199 000 000 21 0 000 000 21 4 000 000 204 000 000

5 lnformáció forrás ľ.|AV llleték l{AV l||eték ľ{AV ll|eték NAV Il|eté|ł

6 Ingat|an a|apterü|ete (m.) 907 1 011 997 1 148 1 056

7 Faj|agos ár (Ftlm.) 19ô 765 196 835 210 632 186 411 193 182

I Ingatlan jellege Építesi te|ek Építésitetek Építési te|ek Épĺ1ési telek

I Az ár je||ege Tranzakció Tranzakció Tranzakció Tranzakció

10 Korrekciós ténvező 1,00 1,00 1,00 1,00

11 Tulaidoniogi viszony Onkorm. tul. Tulajdon Tulajdon Tulajdon Tulajdon

12 Korrekciós tényezó 1,00 1,00 1,00 1,00

13 Terhek (szo|galom, haszná|at) nincs nrncs nincs ntncs

14 Korrekciis tényező 1,00 í '00
1,00 1,00

15 EIadás/ajánlat időpontja 2016. 2416. 2016. 2016. 2016.

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

17 Korriqált ár 199 000 000 210 000 000 214 000 000 204 000 000

18 Korrigá|t egységár (FUm') 196 765 196 835 210 632 186 411 193 182

19 HelyszíW
20 Megköze|íthetóség ua. ua. ua. ua.

21 Korrekciós tényező í'00 1,00 1,00 1,00

22 Elhetvezkedés az utcán be|ü| ua. ua. ua. ua

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

24 I nfrastruKúra, kĺjzm űvek az utcán ua. ua. ua. ua.

25 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00

26 l nfrastruktúra, kcizm űvek a te|ken ua. ua. ua. ua.

27 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 ,ĺ 

'00
28 Kerítés ua. ua ntncs ua.

29 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,O2 1,00

30 Korrigá|t egységár (FUm. 197 697 196 835 210632 190 139 193 182

31 Eladhatósági tényezők
32 Piacképesség ua. jobb ua. ua.

33 Korrekciós tényezó 1,00 0,98 1,00 1,00

34 Haszná|hatóság, funkció, o|da|arány jobb jobb ua. ua.

35 Korrekciós tényező 0,98 0,98 1,00 1,00

36 Fe|szín, lejtés ua. ua. ua. ua.

37 Korrekciós tényezó 1,00 1,00 1,00 1,00

38 Panoráma Nincs ua. ua. ua. ua.

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

40 ÉníĺÁci a|i\íráą'ak kŕiÍŕittséoek ua, ua. ua. ua.

1,00 1,00 .ĺ 

'00
1,00

41 Korrekciós tényező

42 [rl^rrÁnrrzof ua. ua. ua. ua.

1,00 1,00 í '00
1,00

43 Korrekciis tényező

44 x*,igat egységár (FUm2) 194 628 192 898 202291 190 139 193 182

45 Számított forgalmi érték, nettó Ft 176 527 184

46 Kerekítďt forga|mi érték nďtó Ft í76 530 000

47 Ata27 %Ft 47 663 ĺ00

48 Bruttó forgalmi érték Ft 224 193 100
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Avant.lmmo @ Mérnĺiki és |gazságĺigyi Szakértői Kfr.

5'3. Telek érték meghatároása maradványérték módszerre|

1 ÉrtékesÍtési ár nettó Ft
2 Terĺi|etek m2 Faj|agos ár Ftlm, E|adási ár Ft

3 Telek terrilete m' 907

4 Beépíthető o/o 50o/o

5 Bruttó építménv terü|et eov szinten m2 454

6 Nettó építmény terÜ|et egy.szinten m' 385

7 Nem értékesíthető koztis terü|etek 15 % 58

8 Szintszám
Foldszint+Semelet+

tetótér

I Éńékesíthető teriiIet Iakások ĺ 900 430 000 817 168 453

10 Lakás db, át|aq 50,0 m. 38

11 Üzlet értékesíthetó a|apterü let m' 328 450 000 147 444 188

12 Értékesíthető terü|etek ôsszesen m' 2?28
13 Teremoarázs he|v db 27

14 TeremEarázs hely FVdb 2 500 000 67 458',t25

15 Terasz, |oqgia 3,0 m'l |akás 114 200 000 22 804 701

16 Felszíni oarko|ó db 10 800 000 I 000 000

'17 Összes bevéte| nettó Ft í 062 875 466

18 ÉpÍtesi költségek nettó Ft

19 Építďtterĺi|etek m2 Fajlagos át Ftlm. Építésiktg. Ft

20 Bruttó építménY terti|et fe|építmény m2 3175 190 000 ô03 155 000

21 Teremqarázs he|v db 27 1 000 000 26 983 250

22 Erké|v. terasz m2 114 38 000 4 332 893

23 Fe|színi parkoló db 11 200 000 2 200 000

24 Éoítési kö|tséq összesen nettó Ft 636 67í í43

25 Haszon o/o 15o/o 95 500 671

26 Kĺizmiivek díia Ft 3o/o 19 100 134

27 Műszakĺ e||enőri és szakéńői dĺjakf! 2o/o 12733 423

28 Tervezési dĺiak Ft 4o/o 25 466 846

29 Beruházásitartalék Ft 5o/o 31 833 ss7

30 Kamatok az építkezés teĺjes ĺdejére 1Oo/o 63 667 114

31 Járu|ékos kciltségek (2í3o. sor) Ft 248 301 746

32 Osszes kĺi|tséq nettó Ft 884 972 889

33 Maradványérték nettó Ft 177 902 577

34 Telek Íai|agos nettó értéke Ft/mz ĺ96 í44

A rnaradványérték módszerrel meghatároáuk a maximá|isan felépíthető épü|et bruttó és

nettó alapterú|etét, a kia|akítható terémgarázs helyek, |akások és tjz|etek méretét. Ezek nettó

oerertilesi koltségét |evontuk az értékeiíthetó teruletek nettó e|adási árábó|. A kü|önbség a

łeieł netto marad-Ványértéke. A számítás során 15 o/o-oS befektetői hasznot tételeztunk.
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Avant.|mmo @ Mémĺikiés lgazságügyi Szakértői Kfr. I

. 5.4, Sú|yozott át|ag számítás

Asú|yozottát|agszámításáná|azosszehasonIítoáraka|apjánszámítottforgalmiértéketésa
maraäványértéřahpján számított éńéket egýormán 50o/o-oS súlyozással vettÜk figye|embe

Forqalmiérték Ft

osszehasonlító árak 50o/o nettó Ft 176 530 000

Maradvánvérték 50% nettó Ft 177 902577

Sú|vozott át|ag. nettó Ft 177 216288

Te|ek mérete m" 907

Fai|aoos forqalmi érték netto FVm] 195 391

Átlao kerekítve nettó Ft .177 220000

Afaz7 o/o Fl 47 849 400

Bľuttó Ft 225 069 400

ft
50íĺ\, ĺ'(,.\ ĺ

ĺ ťi-. t
q i ot].
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