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Embeľi Eľőforrás Bizottság vé|eményezi tr

Határozati j av asIat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Embeľi Erőfonás Bizottság javasolja a KépÜiselo-
testülętnek az e|óteriesztés megtárgy a|ásźt.

Tisztelt Képviselő-testtilet !

I. Tényátlás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormźnyzat)
tulajdonában ál1 a Budapest VIII. kerület' Víg u. 39, szźlmalatti,34919 hľsz.-ú, 555 m' alapteľületű,
a Csarnok negyedben ta|á|ható telekingatlan.

Az íngatlan forgalmi értéke a 2016. április 6-án ęlkészített értékbecslés alapján 88'050.000,- Ft
(l58'640.-Ft/m2), melyet a fi'iggetlen ingatlanforgalmi szakérto 20|6. ápfi|is 25-én 102.120.000,-
Ft <isszegre (184'000,- Ftlfiŕ) módosított.

A 20|6' ápľilis 6-án készült és 2016. április 25-én módosított étékbecslést a fiiggetlen
ingatlanfoľga|mi szakértő (MOZAIK8 Kft., Gódor LászIő) 2077. janufu16-tn a|<tva|izá|ta, amely
szerint a Budapest VIII. kenilet, Yig u. 39. szám alaÍti, 34919 hľsz.-ú, 555 m, alapteľĹiletű
telekingatlan forgalmi éľtékę l02'120.000,- Ft (184.000'- Ft/m2).

Az ingat|an-ny1|váĺtartás szerint a telek kivett beépítetlen teľĺilet megnevezésrĺ, építési övezeti
besorolása: L1 -VIII-l.
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A Képviselő.testület 20|6. szeptember 8-án hozott |76lf016, (IX.08.) sz, hatźrozatátva| döntött az
ingatlan pá|yázat útján torténő elidegenítéséről. A pźiyź.zati felhívás f016, szeptember 13. napja és
20 l 6' októb er 26. napja között kerĹilt kifiiggesztésľe.

A rendelkezésre álló határidoben a pá|yázati dokumentációt egy személy vásárolta meg, valamint az
ajánlati biztosítékot is megfizette.

Apáiyázatbontására2016. október27-én 10:15 óľakorkerĹilt sor apźůyázójelenlétében.

Apźĺ|yäzatraegyaján|atérkezetthatáľidőben:
- pá|yázatot benyújtó neve: Zesan Real Estate Ingatlanfoľga|mazó- és Építtető Korlátolt Felelősségű

Társaság
- megajánlott vételár: 126.000.000,- Ft + ÁFA
- fizetési mód: egy osszegben, az adásvételi szeľződés megkötéséig

A Képviselő-testĹilet f|6/20I6. (XI.l0.) sz. határozatában döntött a pá|yćnat éľvényességéľől és
eredményességéľől, valamint felkéľte a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az ingatlan-
adásvéte|i szerzodés a|áirásźra a Zesan Real Estate Ingatlanforga|maző- és Épífiető Koľlátolt
Felelosségű Társasággal.

Az adásvételhez szükséges szerzódés elokészítése megtörtént' tlm a tervezett idopontban tör1énő
a|źńrása bankgarancia hiányában meghiúsult. A szeľződéskotésre kijelölt újabb időpontot megelőzően,
aZesan Real Estate Kft- cégvezetó tájékoztaÍta az eladót arľól, hogy előre nem |túhatő okok miatt nem
áll módjában a szerződést megkötni. A 10.200.000,- Ft ajánlati biĺosítékľól lemondott, az
bánatpénzként az e|adőnti maradt.

A t-entebb leírtakra tekintettel a telek éľtékesítése érdekében a pá|yázatot az alź,ŕlbi feltételekkel
javasolt meghirdetni:

Apá|yázatcélja: a Budapest VIII. kerület, Víg u' 39. szźlm a|atti, 34919 hľsz.-ú telek
elidegenítése.

A minimá|is véte|áľ tisszege: 1 02.l20.000,- Ft + AFA
A pá|yázat bírá|ati szempontja: a|egmagasabb vételár.

Az éľvé nye s pálJy ázatra vo natkozó ki kötés : a péiy źzónalďvevőnek v á||a|nia ke I l, ho gy
- a te|ekin gat|an birtokbaadásátó| számított 2 éven belül jogeros építési engedélyt szetęZ,
- a jogerős építési engedé|y megszerzésétő| számított 2 éven belül jogeľős használatbavételi

engedélyt szerez,
- a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelmę esetén a kötbér

összege l5.000.000'- Ft; a jogerős hasznźiatbavételi engedély megszerzésének 60 napot
meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek
garanciaszerzodés megkötésével biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napná|
kęvesebb késedelem esetén időarányosan éľvényesíthetők'
Az előzoeken túl felmerülő, báľmely egyéb késedelęm esetén vęvo źita| fizętendo napi kötbér
ménéke 30.000'- Ft.

Javasoljuk továbbá, hogy a hirdetmény a Képviselő-testiilet |36/2016. (VI. 02.) számu, az
onkormányzat tulajdonában áI|ő ingat|anvagyon hasznosításáľa, tulajdonjogának źtruházására
vonatkozó versenyeztetés szabá|yairó| sző|ő hattrozatban (a továbbiakban: Versenyeztetési
Szabá|yzat) foglaltak szerint keľüljön megje|entetésre, azza|, hogy a felhívás nyomtatott sajtóban'
fizetős hirdetésként nem kerĺil megjelentetésľe, de kozzétételre kerül az ingat|an.com hiľdętési
portálon.



II. A beteľjesztés indoka

A telekingatlan éľtékesítésével kapcsolatos döntés meghozata|ára a Képvise|ő-testtilet jogosult,
tekintettel arra, hogy azingat|aĺ éľtéke meghaladja a 100 millió Ft-ot.

III. A dtintés célja, pénztigyi hatása

A telek értékesítésę azon önkormányzati célt és elvárást hivatott teljesíteni, hogy a keľületben
talá'Ihatő üres telkek beépítésre kerüljenek, ezźůta| Józsefuáľos atculata, optikai megítélése tovább
javuljon. Amennyiben az ingat|an éľtékesítése megtörténik, azza| az onkormányzat bevételľę tesz
szel1. Az énékesítés az onkoľmányzat2017, évi költségvetését kedvezően befolyásolja.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A Budapest Józsefuárosi Onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáľól szóló 6612012. (xII. 13.) önkorryányzati rendelet 16. $ a)pontjaa|apjźn a 100 millió
Ft feletti forgalmi értékű vagyon hasznosításával kapcsolatos döntés a Képviselő-testiilet
hatásköľébe tartozik.

A versenyeztetési eljárás lebonyolításának részletes szabźiyaira a Versenyeztetési Szabéůyzat
ľendelkezései irányadók.

A Versenyeztetési Szabéiyzat 11. pontja értelmében a nyilvános versenyeztetési eljárás kiíľását
kozzé kelltenni:

a) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján'

b) a Bonyolító ügyfélfogadásra szo|gá|ó helyiségeiben,

c) a Jőzsefváros című lapban,

d) az onkormáĺyzat és a Bonyolító internetes honlapján,

e) az onkormányzatés a Bonyolító ľendęlkezésére á||ő egyéb inteľnetes hirdetési poľtáljain,

Đ az a) _e) pontban foglaltaktól túlmenően a Kiíró döntése szerinti más helyen i|letve módon.

Ahatározat 12. poĺtja szerint, a pźiyázati felhívásľól szóló hiľdetményeket legalább 15 napľa ki
kell függeszteni.

Fentiek a|apjánkérem a Tisaelt Képviselő-testĹiletet, hogy az ingatlan elidegenítésével kapcsolatos
péiyázatk1irćsára, és apźúyźzat feltételeire vonatkozó döntését meghozni szíveskedjen.

Ha,rÁnoza.Tl JAvASLAT

A Képviselő-tęsttilet úgy dont, hogy

L.) hozzájźml a Budapest VIII. kertilet, Víg u. 39. szttm alatti, 34919 hrsz.-ú, 555 m2 alapteľü|etű
telek nyilvános, egyfordu|ős pá|yźzat iÍján történő értékesíté séhez.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 2017. fębruár 02.

2.) elfogadj a ahatározat mellékletétképezó, a Budapest VIII. kertilet, Víg u. 39 ' szźtm a|atti,349L9
hrsz.-ú, 555 m2 alapterületű telek étékesítésére vonatkozó páIyźnati felhívást az altbbi
feltételekkel

a.) a minimális vételáľ: 102.120.000,- Ft + AFA,
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b.)aptůytnatbirá|atiszempontja:alegmagasabbmegajźn|ottvéte|fu ,

c.) apá|yázónalďvevőnek vál|alnia kell, hogy
ca.) a telekingatlan birtokbaadásätő| szźmított 3 éven be|ül jogerős építési engedélyt

szerez,
cb') a jogerős építési engedé|y megszerzésétől számított 3 éven belüI jogerős

hasznźlatb avételi en gedé|yI szer ez,
cc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 90 napot meghaladó késedelme esetén a

k<jtbéľ összege 15.000.000,- Ft; a jogerős haszná|atbavételiengedély megszeľzésének
90 napot meghaladó késedelme esetén a ko1béľ osszege 7.500.000,- Ft, amely
kötelezettségek garanciaszerzodés meskötésével biĺosítandók. A
garanciaszerződésben foglaltak 90 napná| kevesebb késedelem esetén időaľányosan
éľvényesíthetok. Az előzőeken túl fe|meľülő bármely egyéb késedelem esetén vevő

, által Íizetendő napi kötbéľ mértéke 30.000,- Ft.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdtikođźlsi igazgatőja
Határidő: 2017. február 02.

3.) apźiytzati felhívást a Képviselő=testt'ilet L36l20I6. (VI.02.) szétmuhattrozatćlban foglaltak
szerint teszikozzé.

Fęlelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźůkođźlsi igazgatőja
Hatźridő: 2017 . február 02.

4.) felkéri aJőzsęťvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t, a versenyeztetési eljáľás lebonyolításźra, és
a pźiyázat eredményéľe vonatkoző javasIatźt terjessze a Képviselő-testtilet elé jóváhagyás
céljából. Amennyibenapá|yázat eredménýe|enu|zárul,fe|hata|mazzaaYźtosgazdálkodási és
P énnlgyi Bizottságot a ptůyźnatot lęzérő eredmény megźůIapitására.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyoĺgazđźúkodźlsi igazgatőja
Határidő: 201 7. május 1 5.

A döntés végrehajtásátvégzó szervezeti egység: Józsefuáľosi GazdálkodásiKözpoĺtZrt'

Budapest, 2017. janufu 23.

AIśń-W
ígazgatőság elnöke

T<irvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edĺna
jegyző

nevében és megbízálsából :

/ 3r .^
)ĺ, ďpfar*,-,
"đr. Mészár Erika

a|jegyző 1Í|11 l l1017 lĺľĺ z l
Melléklet:

- Víg u.39' szám alatti telek pźiyázati felhívása
- Ingatlanforgalmiértékbecslésésaktualizálás
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A Budapest Főváľos VIII.
számű |latátozata

39' szám a|atti. 34919 hľsz.-ú. 555

|. A' pá|y áizati fe|hívás kőzzététe|e

A pá|yázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabályzat | 1' pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi Polgármesteľi Hivatal hirdetőtáb|týán, a Bonyolító
ügyfelfogadásľa szolgáló helyiségében, a Józsefuáľos címiĺ helyi |apban, az Önkormányzat és a
Bonyolító honlapján, továbbá az onkormányzat ésa Bonyolító számárae|érhető koltségmentes hirdetési
felületeken, egyéb rendęlkezésľę álló intemetęs hirdętési portálokon teszikozzé.

A Kiíró jogosult a versenyeńetési eljarást annak bármely szakaszábanindokolás nélktil vissżavorľri' és
eľről kciteles hiľdetméný kifüggeszteni. A veľsenyeztetési eljárás visszavonása eseten - aĺnennyiben a
dokumentáciőt az aján|attevő ellenérték fejében kapta meg - a Kiíró kötęles az ę||ęnértéket visszafizetni.
ApáIyázati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más esetben nem fizeti vissza.

Pá.lyäzati felhívás

kertilet Józsefuáľosi onkormányzat a Képviselőtestület
aĺapján nyilvános pá|yázatot hirdet a Budapest VIII. keľület, Víg u.
m2 alapteľĹilettĺ telekingatlan értéke sítéséľe.

2. Apí|yázati kiírás adatai

Apá|yíztt kĺíľója:

A pály ázat Bonyolítója :

Ä'pár|yázatjellege:

A'páiyárzat cé|jaz

A pí|yázati dokumentáció rendelkezésľe
bocsátása:

Az ingatlan minimális vételára:

Az ajánliati biztosíték iisszege:

Az ajánlatl biztosíték befizetésének módjao
szám|aszímz

A pá|y ánattal éľintett ĺngatlan megtekinthető:

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

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt. (|082
Buđapest, Baross l,l' 63.67.)

nyilvános, egyfordulós pá|y ázat

tulaj donj o g átruházás (elidegenítés)

50.000,- Fr + AFA

102.120.000'- Ft + ÁFA

I0.212.000,- Ft. Az ajánlati biaosíték befizetése
csak magyar forintban telj es íthető, énékpapírľal,
garanciaszerződéssel, zá|og!árggyal nem
helyettesíthető.

átutalás, a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
ZÍt. K&HBanknál vezetett 1 0403387-00028859-
00000006 számű szám|ájára

2017 . fębruár 09. (csĹitörtök) és 20i7. máĺcius 20'
(hétfő) kozött előzetes időpont egyeztetés
a|apján' Időpont egyeztetése a Józsefuárosi
Gazđálkodási Központ Zrt. onkormányzati
Házkeze|ő kodáján lehetséges (1084 Budapest,
Tavaszmező u. 2., Tel': 06-ĺ-fI0-4928, 06-1-
210-4929\
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Az ajánlatĺ biztosíték beéľkezésének 2017. március 20. (hétfó) 24@ őra. Az aján|ati
hatĺ{ľĺdeje: biztosítéknak a megjelölt határidőig a

bankszámtára meg kęll éľkeznie.

Apál|yőzttok leadásának hatáľideje: 2OI7.márcíus 21. (kedd) 10@ óľa

A páiyázatok bontásának időpontja z 2017. márcíus 21 . (kedd) 10D óra

A páiyátzttok bontásának helye: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ ZÍt', Io84
Budapest, or u. 8. I. em. Elidegenítési koda. Az
ajánlattevők a pá'|yázatok bontásán jelen
lehetnek.

Apá'Iyízat eľedményét megállapító szervezet: Budapest Fóváros VIII. kertilet Józsefuáros
onkoľmányzat Képviselő-testülete

A pá|yőzat elbírálásánať. hatáľideje és a fOI7. áprílis 28.
v árható eľedm ényhiľdetés :

A p áiry ázatielj árás nyelve :
magyaÍ

A páiyázatta| kapcsolatban további Józsefuárosi Gazdálkodásí Központ Zrt.
infoľmácĺó kéľhető: Elidegenítési Iľodaján

Tel.: 06-1-216-6961

3. Ä' pá|y áłzattal éľintett Íngatlan:

Címe: Budapest VIII. keľület, Víg u. 39.

Helyrajzi szźlma: 34919

Jellege: építési telek

Telek alapteľülete: 555 mz

I(tizmű ettátottsága: osszközműves

Terhei: per-, teheľ- és igénymentes

Az ingatlanľa vonatkozó részletes adatokat a pá|yázati kiírás mellékletét képező ingatlanforgalmi
szakvélemé rly tarta|mazza. Az ingatlan övezeti besorolása: L 1 .VIII- 1 .

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- anemzęti vagyonľól szóló 2011. CXCVI törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján aMagyar Államot
minden elővásárlási jog'jogosultat megelőzó e|ővásárlátsi jog illeti meg. Az e|óvásárlási jog
gyakoľ|ására aMagyar Allam részére fennálló hatáľido az e|ővásátr|ásijog gyakorlására felhívó
értesítés postára adásának ĺapjtúőI sztmított 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak onkoľmányzatok tulajdonba adásáróI sző|o |99|,
évi XXXIII, tv.39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fovárosi onkoľmányzatnak elővásáľlási
joga van.

Eladó aZ ingatlant a fent megjelölt elővásárlási jog jogosultjának elővásárlásľól lemondó
nyi|atkozatétnakkézhezvéte|éto|, vagy a teljes vételáľ beéľkezésétő| sztlmított 5 napon belül adja vevő

lvz
6



birtokába, attól fiiggően, hogy melyik történik meg később. Amennyiben az elővásár|ásrajogosultak
bármelyike élni kíván elővásárlási j ogźxa|, űgy az adásvételi szerződés az e|ővásálrIásľa jogosult és az
eladó közott jĺĺn létre. Ez esetben abeťlzeteÍt ajánlati biztosítékot eladó a nyilatkozat kézhezvéte|étő|
számitott 15 napon belül visszauta|ja apá|yázat nyertese részérę. A befizetett összeg után eladó kamatot
és bármely jogcímen igényelt költséget nemťĺzet.

4. Apí|yázat célja, tartalma

Az elidegenítésre keri'ilő építési telek a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefvárosi onkományzat
kizárólagos tulajdonát képezí, elidegenítésére a nęmzeti vagyonról szóló 2011. évi.CXCVI. tv., a
Budapest Józsęfuárosi onkormányzat vagyoÍLáról és a vagyoÍL feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szőIő 6612012. (XII. 13.) ĺinkormányzati rendelet, valamint a Képviselő-testület |3612016. (vI.
02.)számllhatározata(VersenyeztetésíSzabályzat)vonatkozik.

Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevo a véte|árat

- egyösszegben,

- részletfizetéssel, vagy 
]

- banki hitel felhaszĺáIásával egyenlítse ki.

A nyertes pá|yázo köteles a pá|yázat e|birálásáről szó|ó értesítés kézhezvételét követő 15 munkanapon
beliil adásvéte|i szerződést kĺjtni.

Vevő a véte|ár

. egyösszegben töľténő megťrzetése esetén _ az ajánlati biaosíték összegével csökkentett -vétę|árat
az adásvételi szerződés megkötéséig eladónak megťlzet,

- részletfizetés esetén - az aján|ati biztosíték összegével csökkentett _ vételźn 50 %.át a szerződés
megkötéSéig megfizetni. A fennmaradó vételárhátralékot vevő az elovásárlási jogľól lemondó
nyi|atkozatok vagy az e|ovźsár|ási jog ryakorlására vonatkozó hatáľido eredménýelen elteltére
vonatkozó eladói étęsítés vevő részére t<jrtént sikeres kézbesítését követő 8 naptári napon belül
köteles a véte|ár fennmaradó 50 yo-át, mint vételáf hátra|ék eladó bankszám|ájáramegťlzetni.

- banki hitel felhasznáúása esetén, az adásvéte|i szęrződés fiiggőben taľtással keľül megkötésre. A
foglaló összegéve| csökkentett véte|ár kiegyenlítésére vevőnek 90 nap áll rendelkezésére. Az eladó
a tulajdonjog bejegyzésére vonatkoző hozzájźlrulását a teljes vételáľ beéľkezését követő 5

munkanapon belül adja ki vevo részéľe'

Az ingat|an bitokbaadásának időpontja: az elővásárlási jog lemondására vonatkoző ny1|atkozat
kézhezvéte|étől, i|letve a teljes vételár beéľkezését kovető 5 munkanapon be|til, attól fuggően, hogy
melyik töľténik meg később'

Az adźsvételi szerződés megkötésével a vevőt terhelő kötelezettségek:

a) a telekingatlaĺ birtokbaadźsáto| számitott 3 éven belül jogeľős építési engedélyt szerez)

b) ajogerős építéSi engedély megszerzésétó|számitott 3 éven be|ül jogerős haszná|atbavételi engedélý
szerez,

c) a jogerős építési engedély megszeľzésének 90 napot meghaladó késedelme esetén a kĺjtbér összege
15'000.000,- Ft; a jogerős hasznźúatbavételi engedély megszerzésének 90 napot meghaladó
késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek garanciaszerződés
megkötésével biztosítandók' A garunciaszerződésben foglaltak 90 napná| kevesebb késedelem
esetén időarányosan érvényesíthetők. Az e|ózőeken túl felmeriilő késedelem esetén vevő által
fizetendő napi kötbéľ mértéke 30.000,- Ft.

Az adásv ételi szerzódés me gkötéséve l kapc solatban felmeľü lő költségek :

- I.670,-FtlszeméIy JÜB eljárási díj,
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- 5.500,- Ft + AFA eIjtrási dij,

- 6.600,- Ftlingat|anl ftjldhivatali eljárási illeték A Kiíró felhívja a pá|yázők figyelmét, hogy a
vétęIárat AFA terheli

A Kiíľó kiköti továbbá,hogy

a) a nyeľtes aján|attevő visszalépése esetén jogosult a veľsenyeztetési eljáľás soľon következő
helyezettjével szerződést kötni,

b) jogosult ana,hogy a versenyeztetési eljarást eredménýelęnnęk nyilvánítsa,

c) szükség esetén az ajźn|attevőtő| az ajánlat lényegét nem érintő technikai-formai kéľdésekben

' írásban felvi|ágosítást kérhet annak e|őrebocsátásával, hogy azajánIattevo ezze| kapcsolatos írásbeli
vá|asza semmilyen formában nem eredméĺyezheti a Versenyeztetési eljarásban tett ajttn|atábaĺ
megfogalmazott feLtéte|ek olyan megväItozásźlt, ame|y az értéke|és során a beérkezett ajánlatok
sorrendj ét rnódosítaná.

đ) aPtk. 6:74. $ (2) bekezdése alapján, apźilyázati felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb
ajánlattevővel szemben is fenntaltja a jogźtarľa, hogy ne kossön szeľződést.

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

a) az ajźn?attétęli határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghos szabbíthĄa, amit - az indok
megjelölésével_ a Kiírás közlésével megegyezo helyeken, az eredetibenyújtási hatáľidő |ejátae|őtt
legalább 5 nappal kötelęs hiľdetményben megjelentetni;

b) jogosult az aján|attételi felhívását az aján|attételi határidő előtt visszavonni, de eľról a kiíľás
közlésével megegyezó módon az ajánlattételi hatáľidő |ejárta előtt köteles hirdetméný
megjelentetni,

c) apá|yázatibiaosítékot a kiírás visszavonás a, az e|járás eredménýelenségének megállapítása esetén,
illetve _ az aján|atok elbírálását követően - a nem nyertes ajánlattevők részére 15 munkanapon belül
visszaťlzęti,

az ajźn|ati biaosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetésihatáridőt elmulasaja,

a nyeľtes ajźtn|attevő esetében a befizetett biztosítékot az aján|aÍtevő álta| fizetendo vételárba
beszźlmítja,

Đ nem fizeti vissza a nyeľtes által teljesített biztosítékot, ha a szerződés megkötése a nyertesnek
felróható vagy érdekkörében felmerült okbólhiúsul meg. A vevőnek felróható ok az is, haavéte|árat
banki hitel felhasználásával kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt határidőben nem kapja meg,
va1y az a fizetési határidő napjának 24 őráig nem érkezik meg eladó bankszám|ájára.

5. Az ajín|at benyújtásának előfeltételei

Az ajánlat benyújtásának elengedhetetlen feltéte|e az aján|ati biĺosíték határidőig tĺifténő befizetése.

A Kiíró az ajáĺIati biaosítékot a pźiyźnati felhívás visszavonása, az eljárás eľedménýelenségének
megá|Iapítźlsa esetén, illetve _ az aján|atok elbíľálását követően _ a nem nyertes ajánlattevők részére
köteles 15 munkanapon belül visszafizetni.

ApáIyázaton való részvétel további előfeltétele, hogsĺ az ajánlattevő megismerje apá'Iyázattárgyát, az
aján|attéte| feltételeit - vagyis apáIyázati dokumentációt - és aztmagźra nézve köte|ezőnektekintse.

A nemzeti vagyonľól sző|ó 2011. évi CXCVI. tĺirvény 1 1 ' $ (10) bękezdése aIapján a pá|yázaton csak
át|áthatő szervezet vehet ľészt.

Az ajánlat benyíljtási hatźłridő leteltét követően ajźln|atot a Kiíľó nem vesz át.

d)

e)

ľ/
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6. A páiyázaton ttirténő ľészvétel feltételei

Az ajźnlattevő részt vehet a pźiyázaton amennyiben

a) az ajźtn|ati bizosíték osszeget határidőben megfizeti, és az beérkezik a Kiíró által megjelölt
bankszám|ára,

b) az aján|atok leadásának határidejéíg az ajáĺiatát benýjtja.

7. Äz ajáłn|at taľta|mi kiivete|ményei

Az aján|attevőnek

a) az ajánIatbaĺ közölníe kell a nevét/cégnevét, Iakcimétlsz.ékhelyét, ađőszáméltladóazonosító jelét,
cég esetében cégegyzékszámát, képviselőjének nevét és eléľhetőségét, bankszétm|a szämát,
elektronikus levelezésí címét, ha ilyennel renđelkezik.

b) azajźn|athoz csatolni kell azaján|atibiztosíték befizetéséľől szóló visszavonhatatlan banki átutalást
v agy a b aĺ:lkszám|a ki vonatot.

c) az .ajźn|atban nyilatkoznia kell arról' hogy váilaLja a Ptĺ|yázati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leíľt szeľződéskötési és egyéb feltéte|eket,

d) az ajtn|atbaĺ nyilatkoznia kell arľól, hogy rá vonatkozóan a2015. évi CXLIII. törvény 62. $ és 63.

$.ban foglaltkizárő korülmények nem állnak fęnn.

e) az ajánlatban nyilatkoznia kell arľól, hogy adó és adók módjára behajthatő kónatozása nincs. E
ĺyi|atkozat mellé kell csatolnia a NAV igazo|źłsát arról, hogy nem áll fenn koztartozása.

Đ az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben bérlęti díj taĺtozása nincs' továbbá a
Kiíróval szemben szerződésben vállaIt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az ajánlatához csatolni kęll a társaság 30 napnál nem régebbí hiteles cégkivonatát és a társaság
képviseletére jogosultak a|tirási címpéldányának eredeti péIdtlnyát vagy hiteles másolatát.

h) az ajćn|atbaĺ nyilatkoznia kęll arról' hogy nem á|I vége|szźmolás alatt, ellene csod-, illetve
fel számolási elj áľás ninc s folyam atb an.

Đ az ajtlĺiatbanny1|atkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 3.

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

Az aján|attevőnek a pá|yźzati eljárás soľán benýjtott ajáĺ|atát, tovźtbbá az ajánlat mellékleteként
benyújtott valamennyi nyi|atkozatát cégszeru aláírással kell ellátnia. Cégszeru a|áirás során a cég
képviseletére jogosult szeméIylszemélyek a társaság kézze|, vagy géppel íľt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve a|á nevétlĺevüket önáI|őanlegyĺittesen i4aliĄák a|á a hiteles céga|áirási
nyilatkozatuknak megfelelően.

A Bonyolító ajánlott, tértivevényes levélben, határidő kitűzésével felszólíthatja az aján|attevót az
ajánlattal kapcsolatos formai vagy lartalrmi hiányosságok pótlására, amenĺyiben a szükséges
nyilatkozatokat, igazo|ásokat nem megfelelően' illetve nem teljes köľűen csatolta. Amennyiben az
aján|attevő a felhívás kézhezvéte|ét követően az abban megjelölt határidore a hiáný nem' vagy nem
teljes köľrĺen pótolja, úgy aján|ataahiźnypőt|ási hatáľidő elteltének napjátkövető naptól érvénýelennek
minősül, és apá|yázat további ľészében nem vehet részt.

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelö|t hiányokľól, a hiánypótlási hatáľidoľől
egyidejtĺleg, kozvetlenül' írásban kciteles tájékoztatni az összes aján|attevot.

A hiánypótlás nem te{edhet 1<:' az ajár.J'at módosításaľa.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az aján|atlevő aján|ata éľvénýelennek minosül,
amermyiben

a) azaján|ati biĺosíték összege apá|yázatikiírás2. pontjában meghatźlrozott hatáľidon belül nem kerül
jőváírásra a Kiíró bankszám|ź!źn,
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b) nem jelöl meg vételárat.

Amennyiben ajánlattevő nem jeltili meg avételár megfllzetésének módját, Kiíľó úry veszi, hogy aď' az
adásvételi szerződés megkotéséig egy összegben fizeti meg.

8. Az ajánlat foľmai követelményei

Az aján|attevonek aján|atźú egy eľedeti és egy máso|ati példányban kell elkészítenie, feltüntetve az adott
példányon az,,Eľedeti aján|at,, és ,,Másolati aján|at,, megjelölést, melyeket ktilön - kĺilön sértetlen. lezárt
borítékban kell ben}.újtania. A példányok kozotti eltérés esetén az eredeti példány érvényes.

Az aján|at első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitöltĺjtt ,,Jelentkezési lapot'', a második oldalon a
kitöltött ,,Ajánlati összesítőt'', különös tekintettel a megajánlott Vételár és megfizetési módjának
meg|elölésére. Ezt köv,etően kel| elheĺyezni az aján|ati felhívás mellékletét képezó értelemszeriĺen
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban részlętęzęt1 .valamennyi dokumentumot. Az
ajánlattevonek közölnie kell a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),'ahová a pźiyázati eredmény
közlését kéľi, tovább á azt a bankszámlaszámot és a bankszámla kedvęzm ényezett'jének nevét illetve más
azonosítőját' ahova az ajáriati biĺosíték (bánatpénz) visszautalását kéń, amennyiben nem nyeľtese a
pá|yázatnak.

Az ajántat és az iisszes mettéktet minden o,ldal,tt - cisszefÍĺzve, az olda|ak számának
dokumentálásával - folyamatos szdmozd'ssal kell ellátní.

Az iratokat magyaÍ nyelven, Iezárt, sértetlen boľítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benyújtani. A borítékra kizáróIag apá|yázattárgyát kell ráírni, az a|ábbiak szerint:

,,Budapest VIII. keľület, Víg u. 39. szám alatti telek elidegenítése - pá|yázat,,

A Bonyolító |ezárat|an vagy sérült boľítékot nem veSZ át. Kiíró minden, az aján|attételi határidőn túl
benyújtott aján|atot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az ajźtn|attevő a pá|yázati e|járás bármelyik szakaszában meghatalmazott ítján jár e7, a
teljes bizonyító eľejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eľedeti pé|dányát is mellékelni kel| az
ajźnJ'athoz. A polgári perrendtartásľól szóló I95f . évi III' törvény i 96' $-a szeńnt a teljes bizonyító erejű
magánokiratnak az alábbí feltételek valamelyikének kęll megfelelnie:

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

b) két tanú az okiraton a|áírásáva| igazo|ja, hogy a kiállító a nem źLlta|aift okiratot előttük írta a|á,vagy
aláírását előttĺik sajátkezu a|áírásának ismefte e|; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell
tüntetni;

c) a kiállító a|źúrásavagy kézjegye az okiratonkozjegyző által hitelesítve Van;

d) a gazdálkođő szervezet tital'ijz|eti körében kiállított okiľatot szabá|yszerúen a|áírtźlk;

e) ĺigyvéd (ogtanácsos) az á|ta|a készitett okiľat szabá|yszeru ellenjegyzésével bizonyitja, hogy a
kiállító a nem á|ta|a irt okiratot elotte ílta a|á, vagy a|áirását előtte saját kezu a|áírásának ismefte el,
illetőleg a kiállító minősített elektronikus a|áírtsával aláírt elektronikus okiľat taĺtaIma az ijgyvéđ
álta|készitettelektronikusokiľatévalmegegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiá|lítója minosített elektronikus aláírást helyezett el.

Haaz aján|attevó gazdálkodó szervezet, apá|yázati eljárás során nevében nyilatkozatot acégtregyzékben
feltüntetett képviseletijoggal ľendelkező szemé|y, Vagy e szemé|y meghatalmazottjatehet.

9. A'z tjánlat módosítása

Az aján|attevő az ajźn|attételi hatáľi dő lejártáig módosíthatj avagy visszavonhatj apźiyázati ajáĺiatát, az
ajánlattéte|i hatáľido |eiéLrtát kovetően azonban a benýjtott ajánlatok nem módosíthatók.

Az ajźn|ati kötöttség az ajźln|attételi hatáľidő lejártának napjtwa| kezdődik.
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10. AjĺĹntati köttittség

Az ajtnlattevő legalább 60 napig terjedő ajtlnlati kötöttséget köteles vállalni, amely az aján7att'éte|i
hatáľidő lejártának napjával kezdodik. Az aján|attevő kote|es nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiíľő az
aján|atok eľedmény'ének megáIlapításźra vonatkozó hatáľidőt elhalasztotta, úgy vállalja az ajánlati
kötottség meghosszabbitź$tLt a pćiyázat eredményének megá|Iapitására vonatkozó határido
elhalasztásának napj ai sztlmáv a| megegyezoen.

Az aján|atikotöttség tartalmának meghatfuozására aPolgári Tĺirvénykcinyv rendelkezései irányadóak,
kĺilönös tekintettela 6:64. $.ra.

Az ajźĺn|at o|yan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot .je|ent, amely a t<lrvény a|apján
lényegesnek tekintett szeľződéses elemeket tartalmazza, s egyértelműen kitűnik be|őle. hogy az abban
foglaltak ügyletkötési akaratot tükröznek, tęhát a ĺyl|atkoző _ aján|ata elfogadása esętén _ ań magára
nézve köte|ezonek ismeri el.

Az aján|ati kötottség azt jelenti, hogy ha a másik fé| az adott időhatáron belül az ajánlatot elfogadja, a
szerződés a töľvény rendelkezése folyán létľejön. Az ajtn|at megtéte|éVel tehát fiiggő he|yzet alakul ki,
amely az ajźn|ati kötöttség leteltévęl ér véget.

Amennyiben az aján|attevő az aján|ati kötöttségének ideje alatt aján|atátvisszavonja , abeťlzetett aján|ati
biztosítékot elveszti.

A Kiíró az ajánLati biztosítékot a pźiyázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megá|Iapítása esetén, ílletve _ az ajźn|atok elbírását követoen - a nem nyeľtes ajánlattevők részére
kötęles 1 5 munkanapon belül visszaťlzetni. A Kiíró az ajánlatí biztosíték után kamatot ĺem ťlzet, kivéve,
ha a vi sszafi zetési határidőt elmulaszti a.

11. A pĺílyázatok bontása

Apźiyázati ajánlatokat tartatmaző zártbontékok felbontását a Bonyolíto végzi a pá|yázati felhívásban
megjelölt időpontban. Az ajźn|atok felbontásán, a Bonyolító képviselőjén kívĺil az ajánlattevok, illetve
meghatalmazottjaik lehetnek jelen' A képviseleti jogosultságot megfelelően (szemé|yi igazo|vány,
me ghatalma ztłs) igazo|ni ke||,

Az aján|attevők a bontás időpontjáról kĺ'ilön étesítést nem kapnak. Az ajttn|atok felbontásán jelen lévők
j elenlétük igazo|ásár a jelenléti iv et irnak aIá.

Az ajáĺLatok felbontásakor a Bonyolító ismerteti az aján|attevők nevét, lakóhelyét (székhelyét), az
általuk felkínált v étę|ár aj án|atot, a v étę|ár me g ťlzeté sének módj át.

Az aján|attevo a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

A Bonyolító az ajánlatok felbontásátő|, az ajánlatok ismertetett tarÍa|márő| jegyzokönyvet készít,
amelyet az aján|attevőknek erre vonatkoző igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzőkönyvet a
Bonyolító képviselője és a jegyzőkönyvvezeto irja a|á, és a bontáson megjelent ajánlattevők k<izül
kijelöltek, pedig a|tirźlsukkal hitelesítik.

lf . A' páiy ázat érv ény telensé geinek esetei

A Bonyolító az ajáĺIatokbírálatakoľ megá||apitja, hogy mely ajánlatok érvénýelenek, és ez a|apjántesz
javaslatot a Kiírónak az aján|atok érvénýelenségének megát|apítására. A Kiíró érvénýeleĺurek
ny 1|v ánitj a az aj án|atot, ha

a) azt a kiirásban meghatáÍozott, illetve szabá|yszeruen meghosszabbított ajánlattételi hatáľido után
nýjtották be.

b) ań,o|yanaján|attevő nyújtotta be, aki az onkormányzatta|szembeni, koľábbi fizetésikötelezettségét
(helyi adó, béľleti díj, stb.) nem teljesítette.
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c) az ajźlnlattevó abinosítékot nem, vagy nem az e|őirtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre.

d) a kiírásban szeľepIo adatokat, igazolásokat nem' Vagy nem az előírásnak megfe|elően csatolta,
ideértve, ha az aján|attevő nem csatolta aľľól szóló nyi|atkozatźú, hogy' nincs kĺjztaltozása (ado.,
vám-, társađalombiaosítási járulék és egyéb, az ti|anháztartás más alľendszereível szemben
fenná||ő fizętési k<ite1ezettsége),

e) az aján|at nem felel meg a kiírásban .meghatározott
ki írásban fo g laltaknak me gfe le lő aján|atot,

Đ azaján|aÍtevő valótlan adatot közölt.

feltételeknek vagy aZ aján|attevő nem tett a

g) az aján|attevő a hiánypótlási felhívásban fogla|taknak nem, Vagy nem teljes körűen tett eleget.

h) o|yan ajánlat érkezett, amely a meghatáľozottťĺzetési feltételektő| e|térő aján|atottarta|maz,

Az e|járás további szakasztlbaĺ nem vęhet részt az, aki a)-h) pontokban foglaltak szeńnt érvénýelen
páIyázati ajánlatot tett.

13. A pályázati ajőn|atok elbírálás a, az e|bírállás szempontjai

A pá|yázati ajániatokat a lehető legľĺividebb idon belül el kell bíľálni. A pá|yázat eredményének
megá||apitźlsára vonatkozőhatźridő egy alkalommal meghosszabbítható. Azűjhatáridőľol, illetve annak
fiiggvényében az aján|ati kötöttség időtaľtamának meghosszabbításźtő| a Bonyolító köteles ajánlott
levélben tájékońatni az összes pá|yázőt.

A Bonyolító a pá|yźnati fęlhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el és
ľangsoľolja azérvényespźiyázati ajánlatokat, szükség szeľint szakénők bevonásával.

Äz e|bíráiáls fő szempontja:

. Lz ajánlott vételáľ iisszege.

A Kiíró a pá|yázati felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenoen is jogosult megvizsgá|ni az
ajánlattevők alka|masságát a szerződés teljesítéséľe, és ennek során a csatolt dokumentumok
eľedetiségét is ellenőľizheti.

A Kiíró szükség esetén az ajánlattevőtő| az aján|at lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben,
írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajttn|attevő pá|yźaő ezzel kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eredményezheti az aján|atában megfoga|mazott feltételęk
olyan megváitozását, amely a pá|yźzat soľán a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíro a
felvilágosítás kérésérol, és annak tarta|márő| haladéktalanul írásban értesíti a többi ajánlattevőt.

A páilyázat nyertese az, tki a páIyázati felhívásban rogzitett feltételek teljesítése mellett a vétęIćr
összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételárra több ajánlat is érkezik
a páIyázat Bonyolítója aZ azonos ajánlattevoket behívja és az addigi legmagasabb vételárat megajánló
ajánlattevőknek lehetőségük, van a véte|ána licít formájában újabb ajht7atot, ajánlatokat terni. Az
induló véte|ár a beérkezeÍI. legmagasabb vételár ajánlaÍ", a licitlépcső 10.000,- Ft, azaz tízezer forint,
negatív licit nem lehetséges. A licit nyeľtese az, az aján|attevő, aki a legmagasabb osszeget aján|ja.

A veľsenýáľgyalásľól jegyzőkonyv készül, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselóje, a
jegyzókonyvvezető, a Bonyolító jogi képviselője és az ajánlattevők jelen lévő képviseloi ímak alá.

A Bonyolító az aján|atok éľtékelésérőIjegyzőkönyvet (a továbbiakban: éľtékelési jegyzokönyv) készít,
amely tartalmazza

a) apźiyázati eljárás ľövid ismertetését, abęérkęzętt ajánlatok számát,

b) abeérkezett ajánlatok Idvid éľtékelését,

c) a legjobb ajánIatra vonatkozójavaslat indokait,

d) az ellenérték (vételár) meghatározásának szempontjait (ideértve a vételárat befolyásoló
kötelezettségvállalásokat),
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e) a kikotött biztosítékok megfeleloségének szempontjait,

Đ a döntések indokát,

g) a pźůyázat1eljárás eredményének osszefoglaló éľtéke|ését, az elso két helyre javasolt pä|yáző
megjelĺilését, ha erre mód van,

h) abirźilatban közľeműködők álta| fontosnak tartott körülményeket, tényeket.

14. osszeféľhetetlenség

A pá|yázati e|járás során összefęrhetetlenséget kell megállapítani,ha a pá|yázatok elbírálásában olyan
természetes személy, szewezet, illetőleg képvise|őjük veszrészt, aki maga is ajánlattevő,vagy

a) annak k<izeli hozzátartozőja (Ptk. 8:l. $ (l) i. pont),

b) annak munkaviszony alapjan felettese, vagy alkalm azottja,

c) annak más szerződéses jogviszony keľetében foglalkoztatőja,vagy foglalkoztatottja,

d) ha bármely oknál fogva nem várható el tóle azugy elfogulatlan megítélése.

15. A pályázati eljrĺľás érvénytelenségének és eľedménytelenségének esetei

Érvénytelen a pá|y ázati eljár ás, ha

a) apá|yázat elbírálásakor az cisszeféľhetetlenségi szabá|yokat megsértették,

b) valamelyik ajánlattevő az e|járás tisztaságźlt vagy a többi ajánlattevő éľdekeit súlyosan sértő
cselekméný követ el.

A kiíró eredménýelennek ĺyi|váĺlithatja az eljárást,ha

a) nemérkezettaján|at,

b) kizárőIag érvénýelen ajánlatok érkeztek,

c) az egyik aján|attevő sem tett a péiyázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajźtn|atot,

d) a kiíró aze|jźtrás éľvénýelenítéséľől dontött.

Eredménýelen eljárás esetén a kiíró dönt a további vagyontigyleti eljáľásról.

1 6. Eľedményhiľdetés, szeľződéskiités

A pźilyázat eredményéľől a Kiíľó legkésőbb 20|7. ápri|is 28. napjáig dönt, amelyľől Bonyolító 15

napon belül valamennyi ajánlattevőt írásban éľtesíti.

Kiíró a pá|yázat nyertesével a jelen dokumentáciő 4. pontjában meghatározottak szerint adásvételi
szerződést kĺjt.

A nyertes pá|yźnő visszalépése esetén az e|adő jogosult a pá|yázati eljárás soron következő
he|yezettjével adásvételi szeľződést k<itni, amennyiben a pá|yázat eredményének megállapításakor a
más o dik le gj obb Ą ánlat me ghatár o zásra keľült'

A nyertes ajźn|attevo esetében abeťlzetett bizosíték azaján|atĺevő źúta| ťrzetendő véte|ár összegébe
beszámításrakerül, azonbanhaaszerződés megkötése azaján|attevőnekfelľóhatő,vagy érdekkörében
fe|merült más okból hiúsul meg, ajźn|attevő a biztosítékot elveszti. Az e|vesńett biztosíték a Kiírót illeti
meg.

17. Egy éb rendelkezések
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Azingat|an megtekinthető a Kiíľás f . pontjában megjelölt időpontban, de a megtekintés elott két nappal
a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zr1, Önkormányzati Házkezelő Iľodájának munkattrsával
telefonos egyeztetés szükséges a következő telefonszámokon: 06 I f|0.49f8,2I0.49f9,210-4930,270-
4766.

Az aján|attevő az aján|atok fęlbontásáig köteles titokban tart anl az aján|atának tartalm tlt, továbbá a Kiíró
áital a ľészletes dokumentációban vagy bármely módon ręndelkezéséľe bocsátott minden téný,
információt, adatot kotęlęs biza]masan kezelni, arĺőIrájékoztatást harmadik személynęk nęm adhat,Ez
a tilalom nem teľjed ki a finanszíľozó bankkal és konzorciális aján|at esetén a ľész|vevokkel való
kapcsolattaľtásľa..Ha az aján|attevő vagy az érdekkorében álló más személy a pá|yázat titkosságát
megsértette, a Kiíró az ajánlatát érvénýelennek nyilvánítja.

A Bonyolító az ajáĺ|atoktarÍaImát apáIyázat|ezárásáigtitkosan keze|i, tarta'lmukról felvilágosítást sęm
kívülá|lóknak' sem a pźiyázaton ľésztvevőknek nem adhat.

A Kiíľó az ajáĺ|atokat kjzárőIag elbírálásra hasznáLhatja fel, más célú felhaszná|ás ęsętén az
ajánlattevovel ktilön meg kell anóI állapodnia.

A Kiíró apillryázati eljárás során készített jegyzokonyveket, dokumenttlmokat köteles 5 évig megőrizni,
továbbá ilyenjellegű ellenorzés esetén aze||enórzéstvégző szeľv, šzemélyek rendelkezésérę bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testiiletének I36lf0I6. (VI. 02') számű határozata, valamint a vonatkoző
egyéb j ogszabályok rendelkezés eí az kányadóak.

Budapest,2017.
Józsefuárosi onkormányzat

nevében elj aľó Józsefuárosi Gazdźikodási Közpoĺt Zrt.
..... sk.

Mellékletek:
1. számű melléklet:
2. számű melléklet:
3. szźtmí melléklet:
4. számll melléklet:

5. számll melléklęt:

6. számí melléklet:
7. számu melléklet:
8. számű melléklet:
9. számű melléklet:

10. számll melléklet:
11. száműmęlléklet:
1'2. számumelléklet:
13. számts'melléklet:

14. számumelléklet:
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Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható kö^artozásról; Kiíróval szemben
fennálló tartozásről
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megismeréséről
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l. számú melléklet
Budapest VIII. keľület' Víg u. 39. szám alattĺ telek elidegenítése

Jelentkezési lap

Társaság neve, cégformája:

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

Statisztikai számjel:

Cégnýlvántaľtási száma:

Adószáma:

Szźlmlav ezető banki ának neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meghatalm azott ĺęvęl'
Telefonszáma:

Fax szźtma''

E-mail címe:

Budapest,

pź:Jy áző a|áír ásal c é gszeru a|áír ás

,r1

t3

' Meghatalmazolt ęsętén



2. szám,űme||é|et

Budapest VIII. keríilet' Víg u. 39. szám a|atti telek elidegenítése

AJÁNLATI ossznsÍľo

Alulírott. ..(név/társaság

. neve) a Budapest VIIĺ. kerület, Víg u. 39. szńm a|atfi telek elidegenítésére klfut páIyázatra
ajánlatomat az aLábbiakban foglalom ĺissze:

Megajánlottvéte|źLr: ..........Ft

A vételár megfizetésének módja:

Budapest,

pá|yáző a|áir ásal cé gszęru a|źit ás

.rť
l6



3. szźmímelléklęt

Budapest VIII. kerületo Víg u. 39. szám alatti telek elidegenítése

NYILATKOZAT
végelszámolásľól, csődelj árásľĺól, felszámolásľól

Alulírott.
(társaság neve) képvi seletében kij elentem, hogy a tźrsaság

. vógelszámolás alatt *áI|lnem á||

. ellen csődeljárás folyamatban . xvaďnincs

o ellen felszámolási eliárás folvamatban *vaďnincs.

Budapest,

pá'|y áző aláír ásal cé gszeru a|áir äs

4 x-gal megjelölt részné| a megfelelő szöveg aIáhűzanđő.

)4
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4. számú melléklet

Budapest VIII. keľület, Víg u. 39. szám alatti telek elidegenítése

NYILATKOZAT
a p,áiyánati fe|tételek elfogadásárő|, szerződéskiĺtésľől, ingatlanszerzési képességľől'

ajánlati ktitöttségľő|

Alulírott.

... (névltársaság neve) kijełentem, hogy a pt/lytĺzať tźrgyát ľészletesen megismertem, aZ

ajźn|attéte|fe1tételeit, aptiyázatíkiíľást magamra nézvek<jtelezőnek elfogadom.

Kij el entem, ho gy Magyarors zágon ingatlanszerzésre j o go sult vagyok.

Kijelentem, hogy a pá|yázati felhívásban foglalt 60 napos aján|ati kötöttséggel kapcsolatos
feltételeket vállalom.

Budapest,

pá|y áző a|áír ása/ c é gszeru a|áir ás

,lr+'
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5. számú melléklet

Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szám alatti telek elidegenítése

NYILATKOZAT
kÍíróval szemben fennállĺí tartozásrői

Alulírott

mint a ... (társaság neve)

ti sztsé gviselőj e kij elentem, ho gy az aj ánlattevonek,

- Kiíróval szeĺnben tartozäsa (helý adó, bérleti díj stb) * van/nincs;
- Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kĺjtelezettsége t vaď nincs.

amelyeket az alábbi okiratokkal igazo|ok:

Budapest,

pá|y áző aIáirása/ cé gszeru aláir ás

4 x-gal jelölt részné| a megfelelő szĺiveg a|áhuzandő.

(név)

vezető

ś
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6. számú melléklet

Budapest VIII. keľület' Víg u.39. szám alattĺ telek elidegenítése

NYILATKOZAT
pénzügyĺ alkalmasságról

Alulírott (név)

mint a .... (táľsaság neve) vezető

tisztségviselője, kijelentem' hogy a pá|yázattátrgyátképezó ingatlan véte|źrźnakmegf,rzetésére

' képes vagyok, a szükséges anyagi eszkozokrendelkezésemre állnak.

A szám|avezető bankná| az elmúlt 1 évben sorban állás nem volt, amelyeket az a|ábbi
okiratokkal igazolok:

Budapest,

pá|y áző alźirásal c é gszeru a|áírźs

1.
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7. szźlmű melléklet

Budapest VIII. keľület, Víg u. 39. szźlm z|atti telek elidegenítése

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéľől és bankszámlaszámľó!

Alulírott .... lnévl mint a
(társaság neve) vezető tisztségviselője kérem' hogy a Pá|yázattal kapcsolatos mindennemrĺ
ĺý|atkozatot, felhívást, értesítést, vaEY más informáciőt, va|amint a Ptlyźlzatta| kapcsolatos
esetleges jogvitában mindeĺl éľtesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az alábbi címre
kérem postázni:

Cimzett:.

Cím:.

Amennýben az źitalam a fentiekben megjelölt cimzętt a fenti címen az iratot nem veszi át,
ennek k<jvetkęzményeit a gazdasägi társaság vä||a|ja. Tudomásul veszem' hogy amennýben a

címzett a fenti címen az éľtesítést nem veszi át, az éľtesítés a postára adást követő 5.

munkanapon kézbęsítettnek minősül.

A pá|yazati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásérlásćra fordított
összegetkéremaza|ábbibankszźtmlaszámtavisszautalni:

Bankszámlaszttm:

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

Budapest,

pá|y áző a|áír ása/ c é gszęra aláír ás

/ť,
v'
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8. számú melléklet

Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szám alatti telek elidegenítése

NYILATKOZAT

Alulírott k|jelentem, hogy cégtink anemzeti vagyonľól szóló 20lI. évi CXCVI. törvény 3. $

(1) bekezdés 1. pontja szerinti

a.) át|tĺthato szeĺv ęzetnek minosül.

b.) nem minősüI át|ćfthatőszervezetnek

(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

A jelen nyilatkozatomat a szewezetvezető tisztségviselőjeként büntetőjogi felelősségem teljes
tudatában teszem.

Budapest,

pźiy áző a|áfu ásal cé gszerí a|tĺirás

lvł{.
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9. számú melléklet

Budapest VIII. keľület, Víg u.39. szám alattĺ telek elidegenítése

NYILATKOZAT
a pź,Jyázaton meghiľdetett ingatlan megtekintéséľől, állapotának megismeľéséľől

Alulírott a pźůyázaton meghiľdetett Budapest VIII. keľület, Víg u. 39. szźtm alatti telket
előzetesen egyeztetett idopontban megnéztem, az źilapotát és arra vonatkozó műszaki
táj éko ztatást m e gi sm ert em.

Budapest,

pá|y aző aIźlít tsď c é gszeru aláít ás

)-g
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10. számú melléklet

'ąoÁsvÉrBĺl SZERZőDÉĺ
(tervezet)

amely létrejött egyrészrő|

Budapest Fĺĺváros VIII. keľĺilet Józsefuárosi Onkoľmányzat (székhelye: l082 Budapest, Baľoss u'
63-67., adőszźlma: 15735715-2-42, KSH-száma: I57357I5-84II-3f1-0I, képviseli: đr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' (székhely: 1082 Budapest,
Baross u.63-67., adőszáma:25292499-2-42,cégtregyzékszáma:01-10-048457; KSH száma:f5292499-
6832-114-01,képviselii Farkas ors igazgatósági tag), mint eladó (továbbiakban: eladó)

másrészrol

(székhelye: adőszáma:
képviseli:cégjegyzékszárĺia: . ........; statisztikai

mint vevő (továbbiakban: vevő)
számiele:.

kö zött az a|u|ir ott nap on é s hel yen, az alábbi feltétel ekkel :

1.

Előzménvek

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat Képvise|ő-testülete .../2017. (......)
számű határozata a|apjźn egyfordulós, nyilvános pá|yázatot írt ki Budapest VIII. keľület 34919
hrsz-ú, az ingat|an ĺyi|vántartásban Budapest VIII. keriilet, Víg u' 39. szám alatti telek
értékesítéséľ e az ingat|an beépítési kötelezettségével'

A pá|yázat nyertese a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi Önkoľmányzat Képvĺse|ő-
testület ....12017. (......) számú határozata szeľint vevő lett. Yevő pźiyázatźtban az ingat|an
lakóépület célra töľténő beépítését v á||a|ta.

2.

A szeľződés tárgyátképző ingat|an adatai

1.1.

1.2.

Címe:

Ilelyľajzi szíma:

Jel|ege, művelési ága:

Telek alapteľülete:

Kiizmű e|látottsága:

Terhei:

Budapest VIII. kerülęt, Víg u' 39.

34919

telek, kivett beépítetlen terület

))) m'

összközműves

per, teheľ.és igénymentes
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J.J.

3.

lognyilatkozat

3.1. A. nemzeti vagyonľól szóló 2011. éví CXCVI. torvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a helyi
,onkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az tú|amnak, valamint az |99|. évi XXXIII. tv' 39. s
(f)bekezdése alapján a Budapest Főváľosi onkormányzatnake.lővásárlási joga van.

Jogosult elővásárlási jogálval, postai ki'ildemény esetén a küldemény postai feladásának igazolt
napjátó| számitott 35 napon belül élhet. Amennyiben az e|ővásáľlás jogosultja él jogával, jelen
szerződés közte és eladó között jön létľe. Ez esetben a vevő áIta| ber|zetett ..........

, Ft+ÁFA, azaz ... ... .. '.. .. ..... forint +ÁFA összeget e|adő az elővásárlási jogra vonatkozó, 
nyilatkozatokkézhezvételétól számított 15 munkanapon belül a vevő ......... áItaI
vezętętt '... ... ...1....... '.. '..HUF szttmű szám|étjźravisszautalja. A vevő tudomásulveszi,
hogy a befizętett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen ęlszámolanđó költséget,
kártérítést nem ťlzet.

3.2. Eladó eladja, vevo megvásárolja l/l tulajdoni hányadban a jelen Szeľzódés 2. pontjában
me ghatár ozott ingatlant.

Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik személy részére t<jľténo

értékęsítéséhez abeépitési kötelezettség teljesítéséig elađó hozzájtlruIása sziikséges. Eladó abban
az ęsetben adjahozzájárulást a továbbértékesítéshez, amerľryiben a harmadik fél vállalja a jelen
adásvételi szeľződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzájáru|ását kérni, eladó vevon követeli a jelen szeľződésbenvźila|t kötelezettségek teljesítését,
illetve eladó érvényesítheti visszavásárlási jogát

Felek rögzítik, hogy e|adő hozzt|árulása nem szükséges az ingatlan harmadik személy részére
t<jľténő vevő általi továbbértékesítéséhez, amennyiben az ingat|anra vevő a jogerős haszná|atba
vételi engedélý megszerezte, és ezt az e|adő felé hitelt éľdemlő módon igazo|ta'

Eladó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés a|áírásátköveto 8 naptári napon belül postai liton,
ajánlott téľtivevényes küldeményként megki'ildi a Magyar Állam és a Budapest Fővárosi
onkoľmányzat részére a jelen szerződést azza| a felhívással, hogy a megkiildéstől számított 35
ĺaptán napon belül nyilatkozzon,hogy kíván-e elővásárlási jogával élni.

4.

Jog- és kellékszavatosság

4.I. Az eladó kijelentí, hogy az adásvéteItźtrgyátképezó ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az
ingatlan, per-, teher. és igénymentes, azon harmadik személylrek nincs olyan ingatlan-
nyi|vántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-nyilvántaľtáson kívüli joga, amely a vevő birtoklását,
vagy tulaj donjog bejegyzését akadály ozná, kor|átozĺá, v agy meghiúsítaná'

4,2' Az eladó kijelcnti ćs szavatosságot vá||a| azért, hogy az ingatlant adó, illctćk, vagy más adók
mődjára behajtható konatozás nem terhęli. Az e|adő kijelenti és szavatolja, hogy az iĺgat|an
tekintetében körnvezetszeĺĺryezés nem tĺjrtént.

3.4.
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4.3. Avevő kijelenti, hogy azingatlantjól ismeri, bejárta,megvizsgálta,ésáIta|afelméľt ti|apotban,az
ingatlanľól készült ingatlan énékbecslő szakvélemény ismeretében íľja alá jelen adásvételi
szeľződést.

4'4. Az eladó a jelen szeľződés aláírásával kijelenti, hogy a vevőt az ingat|an minden lényeges
tulajdonságárő| tájékoztatta, beleértve az á|ta| ísmeľt esetleges ręjtętt hibákat is. A tájékońatás
esetleges elmaľadásából eľedo minden káľ eladót terheli.

3.

Az ingatlan vételára, a vételĺír megfizetése

5.1. Az ingatlan vételtra .;...,-.Ft, melyet 27yo áItalános forgalmi adő terhel, (azaz

:............... foľint + 27oÁ AFA). A vételár általános foľgalmi adóval novelt összege
ĺisszęsęn. ... ... .... .. . .-Ft, amely tisszeg a vevő pá|yázatában ajánlott vétę|ána| azonos.

5.2. Az insatlan vételáľának mesfizętése az a|tlbbiak szerint történik:

5.2.1. A vevő pá|yázatának benyújtásakor ĺnegfizeteít az eladó szám|ájára . .,- Ft, azaz
forint összeget ajánlati biztosíték címén. A szeľződő fe|ek ligy

ĺendelkeztek, hogy a befizetett ajánlati biztosíték jogcímét foglalĺó jogcímľe váItoztatják, igy
felek a befizetett összeget, bruttó ... '.-Ft osszegnek fogadják el. Elobbiek
a|apján tehát vevő fog|aló jogcímen megÍizetett bruttó .............-Ft tisszeget

. eladó részére. A foglaló összege avéte|étbabeleszámít. Szerzodő felek úgy nyilatkoznak,hogy
a foglaló jogi természetével tisztában vannak. Tudják, hogy a szerzódés meghiúsulásáéľt felelős
félr az adott foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeľes összegét köteles visszafizetni.
Amennyiben az adásvéte|i szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fél, vagy egyik
fel sem felelős, azadolt' foglaló avevőnekvisszajár.

A foglaló teljes összegének megfizętése az adásvételi szerződés megkötésének feltétele. Szerzódó
felek egybehangzőanrogzítík azt aténý, hogy a foglaló teljes összege megfizetésre került.

Tekintettel ana, hogy az aján7ati bíztosíték összege a pá|yázatről való đĺintés napjáva| vá|t az
Áľ,ł. tv. 59. $ (1) bekezdése a|apján meghatźrozott előleggé, eladó a fogta|ó összegéről a
pá|yázatróI való döntés napjźxa| mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő
részérę.

5.2.2. Fe|ek egybehangzóan rogzítik azt a tényt, hogy a vevo a jelen szerzodés aláírásáig megfizette
eladó részére Eladó K&H Bank Zrt-né| vezetett 10403387-00028570 száműbankszámlájára az
5.i. szerintí véte|ár általános forgalmi adóval növelt összegének ( ... . ....'. FĐ aZ

5.2.1' szerinti foglalóval (....... FĐ csökkęntett osszegét, aZaZ bruttó
Ft (azaz bruttó foľint) összeget (',vételáľ

hátľalék''). Felek ľtigzítĺk' hogy vevő a te|jes véte|árat megfizette e|adó ľészéľe.

Eladó a vételár hátralék összegéľol abankszámlźĘźn torténtjóváíľás napjtxa|, mint teljesítési
nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő részére' Továbbá eladó a birtokátruházás napjźna|
mint teljesítési nappal köteles végszám|át kiá|lítani vevő ľészére.
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6.

Beépítési kötelezettség

ó.1. A vevő vállalja, hogy azingat|anta Józsęfuáros Kerületi Építési Szabtiyzatáról szóló 6612007.
(XII. 12.) önkormányzati ľendelet (JOKÉSZ) előíľásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettségnek az a|ábbiak szerint tesz eleget
a) az iĺgat|an bitokbaadásźĺtő| számított 3 évęn belül megszerzi az építésére vonatkozó jogeľós

építéSi engeđélyt;
b) a jogerős építési engedély megszerzésétől számított 3 éven belül megszerzi a jogerós

használatbavételi engedélý.

6.2. Azingatlan beépítési fęltételei:

Az ingat|an<jvezeti besoľolása: VK-VIII- 1

. A kozműfejlesztéssel kapcso|atos összes kö|tség (pl. fejlesztésihozzájárulás, tervezés. stb') a vevőt
terheli.

A beépítés százalék, építmén1ľnagasság, szintszám, szintteľiilet, stb. tekintetében az országos
Településľendezési és ÉpÍtési Követelményekről (oTÉK) szőIó 25311997. (xII.. 20.)
Kormányľende|et,az512015'(II. 16.)Fov'KGY.rendelet(BFRSZ),'ésJózsefuárosKerületiEpítési
Szabályzattlról szóló 6612007. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (JoKEsZ) előírásai azirźnyadók.

6.3. Az eladó visszavásárlásí joga

Yevó az eladónak az ingat|anon jelen szerződés keltétől számítotĹ 7 évíg _ a 6.I. pontban
meghatározott valamely kötelęzettsége teljesítésének késedelme esetéľe - visszavásáľlásí jogot
enged, és hozzájáru| allhoz, hogy a visszavásárlási jog az ingat|aĺ tulajđoni |apjára bejegyzésre
keľüljön. Vevő egyúĺa|mźľ most feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulźsźLtadjaahhoz is, hogy
amennyiben eladó a 7.1.l. pont szerinti esetben visszavásárlási jogát je|en szerződésben
meghatározottak szeľint egyoldalú ĺtyilatkozattal gyakorolj a, űgy ezen egyoldalú nyilatkozat
a|apjáĺ a földhivatal ęladó tulajdonjog visszavásárlásanak tényét az ingat|an-ĺyilvántartásba, 1/1

atányban, visszavásárlási jog jogcímén bejegyezze, A visszavásáľlási jog az ingatlan-
nyilváĺtartásba töftént bejegyzés a|apján az ingat|anon később jogot szeľzőkkel szemben is
hatályos.

Vevo jelen szerződés a|áirásáva|hozzź|źlrulahhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásárlási jogát
gyakorolja, úgy a jelen szeľződésben meghatározottvéte|árat a késedelem idejére meghatározott
késedelmi kotbér mértékével cscjkkentve fizesse vissza arészérę.

7.

A szeľződésben vállalt köte|ezettségek nem teljesítésének, illetve késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményeĺ

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

.B'

,+4



7 .I.I ' Visszavásárlási jog

Eladó visszavásáľlási jogával ajelen szerződés 6.3' pontjában meghatáľozottak szerint élhet, ha
a vevő a 6.1. pontban meghatáľozott valame|y kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik. A
visszavásárlási ár azoĺos a vételárral, de az eladó jogosult a felhalmozóďott késedelmi kötbér
összegével a visszavásár|ási árat lecsökkenteni a visszavásáľlási jog gyakorlása esetén. Vevő
je\en szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájtlruIźsát aďja abhoz, hogy
amennyiben eladó él a visszavásáľlásijogával, tulajdonjogát azitgat|aĺ-ĺyilvántartásban eladó
egyoldalú nyilatkozatáva|bejegyeńesse Eladó visszavásárlásijogának gyakoľlása ęseténFelek
kötelesęk egymással elszámolni eladó tulajdonjogának avisszajegyzését követő 30 napon beltil.

7.r.2. Késedelmi kötbér

Ha a vevő a 6.l. pontban meghatározott va|amely kötelezettségével neki felróható okbóI
késedęlembe esik, késedelmi kotbért kĺjteles ťlzętni az eladőnak.

A késedęlmi kötbér méľtékę:
- A jogerős építési engedély megszerzésének 90 napot meghaladó késedęlme esetén a kötbér

cisszege 15.000.000,- Ft;
- A jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 90 napot meghaladó késedelme

esętén a kötbér összege 7.500.000,- Ft.

Felek ľögzítik, hogy amennyiben a je|en pontban meghatźtrozott ĺisszegeken feltil vevő
késedęlmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbéńgénye keletkezik, úgy annak mértéke
30.000,- Ft/nap.

Vevo kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott kötbér osszegét nem tekinti eltulzottnak.

7.2. Szetzódő felek egybehangzőan rogzítik azt a téný, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhez vevő
garanciaszerzódés nyújtási kötelezettségének eleget tett, a Zrt. źL|ta|

kibocsátott számű. valamint a Zrt. źL|ta| kibocsátott

; ;i;i; ;é';i;; . 
. . . . . .. számú bankgaľancia jelen szerzódés a|áirásáva| egyidejűleg átadásra kertilt

A gaľanciaszerzódés összege a jogeľős építési engedély megszerzésére a 6.|. pont szeľint
rendelkezésrę álló hatáľido elteltét követő 90 napig 15.000.000,- Ft, ahasználatba vételí engedély
megszerzésérę a 6.|. pont szeľinti rendelkezésľe álló határidő eltęltét követő 90 napig 7.500.000,-
Ft. A gaľanciaszerződés az eladó javáľa lehívásra kerül a je|en szerzodésben meghatáľozott
késedelęm esetén.

A garanciaszeľződésben foglaltak 90 napnál kęvesebb késede|em esetén időaľányosan
éľvényesíthetők. Felek rö gzitik,hogy csak olyan bankgarancia fogadható el, amelyek alapján eladó
egyoldalú tájékoztatónylIatkozatával a bank átuta|jaajelen szeľződésben meghatáľozott késedelmi
kötbér összegét az elađőnak, mindenféle egyéb fęltétel nélkiil.

8.

Ingatlan-nyilvĺĺntaľtási bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

Az e|ađő a jelen szerződés a|áirásźxa| feltétlęn és visszavonhatat|an hozzájáru|ását adja aklhoz,
hogy vevo tulajdonjoga a 2. pontban meghatározott ingatlan tekintetében 1/1 tulajdoni aráĺyban,
vétel jogcím én az iĺgat|an-nyilvántaľt ásba bejegyzésre kerülj ön.

24',
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Felek egýttal kĺírik aBudapest Fováros Kormányhivatala XI. KerületiHivata|át_ és ehhez
vęvő is feltétlen és visszavonhatatlan hozzéĺjárulását ađja -, hogy vevő tulajdonjogának a
bejegyzésével egyidej u|eg az ingatlan-nyilvántartásba a jelen szerződés keltétol számított
5 év hatáľozott idotaftamľa eladó visszavásárlási joga a jelen szsrzodés tárgytttképezó
ingatlanľa bej egyzésre keľüljön.

9.

Az ĺngatlan bĺrtokának átruházísá

Az. ingat|an binokának átruházása legkésőbb a Magyar Á||am, illetve a Budapest Fővárosi
onkormányzat e|óvásárlási jog gyakorlásáľól szóló nyilatkozatának Józsefuárosi Gazdálkodási
Kozpont Zrt.-hez'torténő megérkezését, va|amint aż ingatlan 4.I. pont szerinti bérlők általi
elhagyását követo 5 napon be|ül felek tl|ta| e|őzetesen egyeztetett időpontban, átadás-átvétęli
jegyzőkönyvben keľül soľ. A biľtokátľuházás ĺapjáig az ingat|aĺnal kapcsolatos költségek az
eladót, a biľtokátľuhźzźs napjźlt követően felmeľült koltségek pedig a vevőt terhelik Vevő a bitok
áwételéľe köteles és a bitokátruházás időpontjától szedi az ingatlan hasznait és viseli azok terheit.

10.

Egyéb ľendelkezések

1o.1. Az eIadő Magyaľoľszág toľvényei szeľint működő helyi önkormányzat. Vevo képviselóje
kijelenti, hogy Vevő Magyaroľszágon nyilvántartásba vett jogi személy' tigylętkötéSi és
ingatlanszeľzési képessége korlátozva nincs, kijelenti tovźlbbá, hogy a nemzeti vagyonľól szóló
20II. évi cXcVI. tĺirvény 3. $ (1) bekezđés 1. pontja a|apján át|áthatő szervęzet. Eladó
képviselőjének eredeti cégkivonata és aláírási címpéldányaf65l4l53/2010. szám alatt, Faľkas
ors Igazgatósági tag meghatalmazása 265l4lfl20I4. szám alatt korábban csatolva lett a
Földhivatal részére.

I0.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruházási illętéket kellťrzetni.
Vevő kijelenti, hogy mint ingatlanalap az illetékekľol szóló 1990. évi XCIII. törvény 23lA $-ban
foglaltak a|apján, kedvezményes,2oÁ.osva1yonszerzési illęték f,rzetésére jogosult.

10'3. Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevő
feltűno éftékar ánýalanságon alapu ló esetleges megtám adás i j ogát.

I0.4. Eljáró iigyvéd tájékoztaÍja felęket' hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséľől és megakadtiyozásáľól szóló 2007 , évi CXXXVI' töruény rendelkezései szerint
azonosítási kötęlezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szerződésben helyesen keľĺiltek ľögzítésre az tita|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apján.
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Felek jelen .szeruodés a|áírásźxal feltétlen és visszavonhatatlan hozzájźru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsęn, és azokban rogzített adata1kat a
szerződéssel eryĺitt kezelj e.

10.5. ľelek tudomásul veszik eljáľó ügyvéd tájékoń,atását, ame|y szerint ađataikat az infoľmációs
önľendelkezési jogról és az irrformácíós szabadságról szóló f0II. évi CXII. törvény
ľendelkezései szerint kizárőIag jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás, illetve a
jogszabályokban meghatározott kötęlezettsége teljesítése érdekében kezelheti.

Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás és a teľrorizmus ťtĺanszirozása
megelőzéséről és megakadéilyozásáról szóló 2007. évi CXxxvI' törvénybe.

10.6. Vevo a szeľződés megkötésével kapcsolatos eljáľási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljárási
, díj összeget' 6.600,- Ft foldhivatali eljárási illetéket és I.670,- Ft/fő JÜts eljáľási díjat a szerződés

aláír ástú me gelőzően me gfi zetett.
'j

|o.7. . A szerződő felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szęrződés
me gköté s éľe és a|áir ásár a a szüks é ges f ęIhata|mazás okkal rendelkeznek.

10.8. Je|en szerzódés a Ptk. és a vonatkoző egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően iľányadóak.

10.9. A szerzođés felek teljes megállapodásáttarta|mazza. A felek között a szerződés előtt létrejött
szóbeli vagy íľásbeli megállapodáshatźiyát veszti. A szeľződés módosítása kizfuő|ag íľásban
történhet. A szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti
automatikusan a szerződés egészének érvénýelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesek az
éľvénytelen rendelkezést ügyleti akaratuknak és a szerzódéskötéskor fennálló céljuknak
leginkább megfelelo rendelkezéssel helyettesíteni.

10.10. A szerződo felek jelen
ftildhivatal elótti

Szerződés elkészítésével és ellenjegyzéséve|, valamint az illetékes
képviselettel ügyvédet

(... )bízzák meg, és meghatalmazzźtkaz illetékes ťoldhivatal előtti
eljárásľa is. Ellenjegyző ügyvéd a meghatalmazást e|fogadja.

A szęrzodő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szeľződést elolvasás és egyező éftelmezés után, mint
akaľatukkal és nyilatkozataikkal mindenben egy ezőt irják a|á.

Budapest,2017

Budapest Főváľos VIII. kert'ilet Józsefvárosi
onkormtnyzat eladó megbizástlbőI eljárő
Józsefvárosi Gazdálkod ási Központ Zrt.

Vevő
képviseli:

.2ś, /
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képviselí: Faľkas ors igazgatősági tag

E1adó

Jelen okiľatot ...........rlrlrororollllr budapesti ügyvéd készí|.ęttem és ellerljegyzerr1 Budapest,
2017. ... ..... napján

t-/
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11. számú melléklet

,é,nÁs vÉ rn ĺ I sZ E RZ ó D E s
(tervezet)

részletfrzetéssel

amely létrej ött egyľészről

Budapest Főváľos VItr. keľüleÉ Józsefvárosĺ onkorm ányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.

63'67., aďőszźlma: 157357|5-2-42, KSH-szźma: 157357I5-84II-32I-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljáró Józsefuáľosi GazdáIkodźtsi Kcizpont Zrt. (szék,hely: 1082 Budapest,
Baross u' 63-67.,adőszáma:f5f92499.2.4f, cégtregyzékszáma:01-10-048457; KSH száma:25f92499-
6832.114-07,képviseli: Farkas ors igazgatósági tag), mint eladĺó (továbbiakban: eladó)

másrészľól

(székhelye: adőszźma:

.., mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az altilírott napon és helyen, az a|ábbi feltétęlekkel:

1.1.

1.

Előzménvek

Budapest Fováľos VIII. kęrület Józsefváľosi onkormányzat Képviselő-testiilete ...ĺf017. (......)
számuhatározata a|apjáĺl egyfoľdulós, nyilvános pá|yázatot írt ki Buđapest VIII. kęrület 34919
hrsz-ú, az ingatlan ĺyI|vántartásban Budapęst VIII. kerület, Víg u. 39. szám alatti telek
értékesítéséľ e az iĺgatlan beépítési kötelezettségével.

A' pá|yézat nyertese a Budapest Főváľos VIII. keriilet Jőzsefvárosi onkormányzat Képvise|ő-
testület ..../2017. (......) számű határozata szeľint vevő lett. Yevő pá|yázatában az ingat|an

lakóépület célľa t<jrténő beépítését v ti|a|ta.

2.

A szerződés tárgyátképzií ingat|an adatai

r.f.

Címe:

Helyľajzi számt:

Jel|ege, művelési ága:

Telek alapteľülete:

Közmű ellátottsága:

Teľhei:

Budapest VIII' kerület, Víg u. 39.

34919

telek, kivett beépítetlen teľület

))J m-

összközműves

per, teher-és igénymentes

W
OoJJ)
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3.

Jognyilatkozat

3.1. A nemzeti vagyonľól szőIő 2OI1. évi CXCVI' tĺirvény 14. $ (2) bekęzdése a|apján a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanľa az á||amnak, valamint az |99I. évi XXXIII. tv. 39. $
(2)bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkományzatnakelővásáĺlási joga van.

Jogosult elővásárlási jogával, postai küldemény esetén a küldemény postai feladásának igazo|t
napjátő| szźlmitott 35 napon belül élhet. Amennyiben az e|ővtsár|ás jogosultja él jogával, jelen
szeľződéskozteéSeladóközottjönlétre'Ezesetbenavevő áLta|bęfizetętt................,-Ft+AFA,

' azaz ...... foľint +AFA osszeget e|adő az ęlovásáľlásijogra vonatkozó nyilatkozatok
kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a vevő '.Bank Zrt áItaI

vezetett ..... j... HUF számű szám|ź|étra visszautalja. A vevő
tudomásul veszi, hogy a beťlzetett ĺisszeg után ęladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszámolandó kĺiltséget, káÍtérítést nem fizet.

't_."

3.2. E|adő eladja, vevo megvásárolja l/1 tulajdoni hányadban a jelen Szeľződés f. pontjában
me ghatát ozott in gatl ant.

3.3. Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik személy részére történő
éľtékesítéséhez abeépítési kotelezettség teljesítéséig eladó hozztĄtlru|źsa sztikséges. Eladó abban
az esetben adjahozzájárulást a tovább-értékesítéshez, amenrlyiben a harmadik fél vá||aIja a jelen
adásvételi szerzodésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzźĘáru|źtsát kérni, eladó vevon követeli ajelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését,
illetve eladó érvényesítheti visszavásárlási jogát.

Felek rögzítik, hogy eladő hozzájárulása nem szükséges az ingatlan harmađik személy részére
történő vevo általi tovább-értékesítéséhez, amennyiben az ingat|anľa vevő a jogeľős haszná|atba
vételi engedélyt megszerezte, és eú' az eladő felé hitelt éľdemlő módon igazo|ta'

3.4 E|adő kötelezettséget vállal, hogyjelen szerződés a|źirását k<jvető 8 naptári napon belül postai úton'
ajánlott tértivevényes küldeménnyel megkĺildi a Magyar Allam és a Budapest Fővárosi
Önkormányzat részére a jelen szerzódést azza| a felhívással, hogy a megktildéstől számított 35
naptári napon belül nyilatk ozzorL, hogy kíván-e elővásárlás i j ogával élni.

4.

Jog- és kellékszavatosság

4.I. Azeladó kijelenti, hogy az ingat|aĺüres telek.

4.f , Az eladó kijelenti, hogy az adásvéte| táLrgyźLt képező ingatlan kizáľólagos tulajdonát képezi, az
ingatlan, a 3.l. pontbanrőgzitettekęn kívtil a továbbiakban pęľ-' teher. és igénymentes, azon
harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyi|váttarIásba bejegyzett, vagy ingatlan.
nyi|váĺÍartttson kívtili joga, amely a vevő birtokláSát, vagy tulajdonjog bejegyzését akadźtlyozná,
korltl/.ozná, vagy me gľriúsítaná.
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4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot vźi|a| azért, hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
módjára behajtható koztartozás nem teľheli. Az eladó kijelenti és szavatolja' hogy az iĺgat|an
tekintetében környezetszerĺryezés nem történt.

4.4. Avevő kijelenti, hogy azingat|aŃ jól ismeľi' bejttrta, megvizsgálta, és á|tala felmért á||apotban, az
ingatlanľól készült ingatlan értékbecslo szakvélemény ismeretében írja alá jelen adásvételi
szerződést.

4.5. Az eladó a jelen szeľződés aláíľásával kijelenti, hogy a vevót az ingat|an minden |ényeges

tulajdonságárő| tĄékon.atta,bęLęértvę az á|ta| ismert esetleges rejtett híbákat is. A tájékoztatás
esetleses elmaľadásából eredo minden kár eladót terheli.

5.

Az ingatlan vételĺĺľa, a vételár megfizetése

5.I. Az ingatlan melyet 27yo á|ta|ános forgalmi adő terhel, (azaz
véte|ár általános foĺgalmi adóval növelt összegefoľint + 27o/o Ára.l. ,ą.

összesen ......,.Ft, azaz ... forint, amely osszeg a vevő ptiyázatźhan
aj áĺ|ott v éte|án aI azono s.

5.2. Az ingatlan vétęIárának megťrzetése az a|źlbbíak szeńnt töľténik:

5.2.I. A vevő pá|yázatának benyújtásakor megfizetett az e|adő szám|ájára ...,- Ft, azaz
foľint cisszeget aján|ati biĺosíték címén. A szerzódo felek úgy

ľendęlkeztęk, hogy a befizetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímľe vá|toztatják, igy
felek a befizetett összeget' bľuttó ..,- Ft összeget foglalónak fogadják el
(,,Foglaló''). Előbbiek a|apján tehát vevő foglaló jogcímen megfizetett bľuttó

.......-Ft összeget eladó részéľe. A Foglaló összege a vétęIárba belęszámít.
Szerzodő felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi természetéveltisztábat vannak. Tuđják,
hogy a szeľződés meghiúsulásáért felelős féI az adott foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló
kétszeres összegét köteles visszafizetni. Amennyiben az adásvétęIi szerződés olyan okból hilisul
meg, amelyért mindkét féll,vagy egyik fél sem felelos, az adott foglaló a vevőnek visszajáľ.

A Fog|aló teljes összegének megfizetése az adásvételi szerződés megkötésének feltétele.
Szerződő felek egybehangzőan rögzítik azt a téný, hogy a Foglaló teljes összege megfizetésľe
keľült.

Tekintettel ana,hogy az ajáriati biztosíték összege a pá|yázatről való döntés napjával vá|t az
Áp,q. tv. 59. s (l) bekezdése a|apján meghatározott előleggé, eladó a Foglaló osszegéról a
pá|yázatró| való đöntés nap1ávaI, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani VeVő
részére.

5.2.2.Fe|ekrogzítik, hogy a vevő a je|en szerződés aláírásáig megfizetett eladó K&H Bank Zrt-né|
vezętett 10403387-00028570 számll bankszámlájára bruttó Ft, azLz

forint (,,I. vételáľrészlet'') összeget, mely a beťlzetett ajźn'Lati

biaosítékkal egyiitt a teljes vételár 50oÁ-a.E|adő az I. vételárrészlet összegéľől a bankszám|áján
történt jóváírás napjával' mint te|jesítési nappa| kciteles előlegszámlát kiállÍtani vevő, i||ető|eg az
általa megjelölt harmadik személy részérę és a birtokátruházás ĺapjáva|, mint teljesítési nappal
köteles végszttmlát kiállítani vevó részérę.
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5.2.3. Felek rőgzitik, hogy vevő ,aze|ővásárlási jogľól lemondó nyilatkozatok vagy aze|ovásár|ási jog
gyakorlásáľa vonatkozó határidő eredménýelęn elteltére vonatkozó eladói értesítés vevő ľészéľe
töľtént sikeres kézbesítését követő 8 naptári napon beliil kötelęs a vételár ferľrmaradó 50 %o-át,

bruttó Ft-ot, nztz ........ forintot (,,Vételáľhátralék') eladó
K&H Bank Zĺt-né| vezętętt 10403387-00028570 számu bankszámlájtra megťlzetrĺ abbaĺ az
esetben, ha sem a Magyar Áuam' scrn a Budapcst Fováľosi ÖnkoľmányzaÍ. nem él a jelen

' szerződés 3.l . pontjában biztosított elovásáľlásij ogáva|, Amennyiben a vevő késedelembe esik a
Vételáľhátralékkal, eIadő pőthatźtridó kitiĺzése nélkül jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú
nyiIatkozattal,érdekmúIásbízonyításanélktilelállni.

Eladó a Yételár hátralék összegéről a bankszám|áján tórtént jőváírás napjáva|, mint te|jesítési
nappaĺ.kötelęs előlegszámlát kiállítani vevó ľészéľe' Továbbá elaďó a birtokátruházás napjáva|
mint teljesítési nappal köteles végszámlźú kiállítani vevő ľészéľe.

6.

Beépítési ktitelezettség

6.1. A vevő vá||a|ja, hogy az ingatlant a J,őzsgfváros KerĹileti Epítési Szabá|yzatáról szóló 6612007.
(XII. 12.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) eloírásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettsé gnek az alábbiak szerint tesz eleget
c) az ingat|an birtokbaadásától számított 3 éven belül megszerzi az építésére vonatkozó jogeľős

építési engedélyt;
d) a jogeľos építési engedély megszerzésétó| szźlmítoľt 3 éven beliil megszerzi a jogeľős

haszná|atb avételi engedélyt.

Az ingat|aĺ beépítési feltételei :

Az iĺgat|an ovezeti besoľolása: L1-VIII-1

A kozműfejlesztéssel kapcsolatos összes koltség (pl. fejlesztésihozzájárulás, teľvezés. stb.) a vevőt
terhęli.

A beépítés száza|ék, épitménymagasság, szintszźlm, szintterĹilet, stb. tekintetébeĺl, az országos
Településľendezési és Epítési Követelményekről (OTEK) szóló 25311997. (XII.. 20.)
Kormányren de|et, az 5lf0|5. (II. 16.) Fov. KGY. ľende|et (BFRSZ),.és Józsefuáros Kertileti Epítési
Szabtiyzatáľólszóló 66lf007. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) előírásai azirźnyadők.

6.3. Az eladó visszavásárlási joga

Yevő az eladónak az ingat|anon jelen szęrzódés keltétől szźlmított 7 évig - a 6.1. pontban
meghatározott valamely kötelezęttsége teljesítésének késedelme esetéľe - visszavásárlási jogot
enged, és teljes, kízárő|agos, fęltétlen és visszavonhatat|aĺ hozzájáru|ását adja a|lhoz, hogy a
visszavásárlási jog az ingat|an tulajdoni |apjára bejegyzésre keriiljön. Vevo egyúttal már most
teljes, feltétIeĺ, |<lzźrő|agos és visszavonhatatLan hozzájtru|tsát adja abhoz is, hogy amennyiben
eladó a 7' 1 .1. pont szerinti esetben visszavásárlásijogátjelen szerződésben meghatározottak szeľint
egyoldalú ny1|atkozattal gyakorolja,:ugy ezen egyoldalú nyilatkozat a|apján a foldhivatal eladó
tulajdonjog visszavásárlásának tényét azingatlan.nyi|vźtĺtarÍásba,IlI arźnyban,visszavásárlási jog
jogcímén bejegyezze. A vísszavásárlási jog az ingatlan-nyi|vtntartásba történt bejegyzés aLapján

azingat|anon késobb jogot szerzőkkel szemben is hatályos.

Vevojelen szęrződés a|áírásáva|hozzájárd ahhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásáľlásijogát
gyakorolja, úgy a jelen szeľzodésben meghatáľozott vételźrat a késedelem idejére meghatározott
késedelmi kötbér mértékévęl csökkentve fizesse vissza arészére.

6.2.

7.
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A szeľződésben vál|alt ktitelezettségek nem teljesítésének' illetve késede|mes teljesítésének
jogkiivetkezményei

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

7.|,|. Visszavásáľlásijog

Eladó visszavásárlási jogával a jelen szerződés 6'3. pontjában meghatáľozottak szerint élhet, ha
a vevő a 6:1. pontban meghatźltozott valamely kötelezettsége teljesítésével késędelembe esik. A
visszavásárlási ár azoĺos a vételárľal, de az eladó jogosult a felhalmoződott késedelmi kötbér
<isszegével a visszavásárlási áľat lecsökkenteni a visszavásárlási jog gyakorlása esetén. Vevo
jelen szeľződés aláírásával feltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatat|anhozzájtłru|ását adja
allhoz, hogy amennyiben eladó él a visszavásár|ási jogával, tulajdonjogát az ingatlan-
nyi|vántartásban eladó egyoldalú ĺyilatkozatálval'bejegyeztesse Eladó visszavásárlási jogának
gyakorlása esetén Felek kötelesek egymással elszámolni eladó visszavásáľlásijogáľa vonatkozó

'. nyilatkozatánakvevo részéľe töľténő kézbesítését követő 30 napoń beliil.

7.I.2. Késedelmik<jtbér

Ha a vevo a 6.1. pontban meghatározott va7amely kötelezettségével neki felróható okból
késedelembe esik, késedęlmi kotbért köteles ťlzetĺn az e|adőnak.

A késedelmi kötbér mértéke:
- A jogerős építési engedély megszerzésének 90 napot meghaladó késędelme esętén a kötbér

összege 15.000.000'- Fu
- A jogeľos használatbavételi engedéIy megszerzésének 90 napot meghaladó késedelme

esetén a kĺjtbéľ összege 7.500.000,- Ft.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatźtrozott összegeken felül vevó
késedelmes teljesítésére tekintettel elađónak kötbérigénye kelętkezik, úgy annak méľtékę
30.000,- Ft/nap.

Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatttrozott kötbéľ összegét nem tekinti eltulzottnak.

7.2. Szerződo felek egybehangzőan rogzítik azt a téný, hogy a késedelmi kötbéľ teljesítéséhez vevó
garanciaszerzodés nyrijtási kötelezettségének eleget tett, a ..... Bank által kibocsátott .... számil
garanciaszerződés jelen szerzodés a|áírźstxa| egyidejűleg átadásra keľült az eladó részéľe.

A garanciaszeruodés összege a jogeľős építési engedély megszerzésére a 6.I. pont szerint
rendelkezésre álIó határido elteltét követő, 90 napot meghaladó késedelem esetén 15.000.000,- Ft,
ajogerős hasznáIatbavételi engedé|y megszerzésére a 6. l. pont szeľinti ľendelkezésľe álló határidő
elteltét kĺivető, 90 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000,- Ft. A gaľanciaszerződés aze|adő
javára lehívásra keriil a jelen szeľződésben meghatáľozott késede|em esetén. A
garanciaszerződésben foglaltak 90 napnál kevesebb késedelem esetén időaľányosan
érvényesíthetők. Felek rö gzitlk, hogy csak olyan bankg arancia fogadható el, amelyek a|apján e|adő
egyoldalú tt!ékoztatő nyi|atkozatźxal a bank átutaljaa jelen szerződésben meghatározott késedelmi
kötbér összegét az e|adőnak, mindenféle egyéb feltétel nélkĺil.

8.

Ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre vonatkozó nyilatkozatok

8.I Azeladó a je|en szerzódés a|áirásával egyidejűleg külön nyilatkozatban (,,Bejegyzési engedély,,)
feltétlen, telj es,kjzáró|agos és visszavonhatatlan hozzźĘźru|ásátadjaahhoz, hogy vevő tulajdonjoga
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af .pontbaĺmeghatározott ingatlan tekintetében a teljes vételár megfizetését k<jvetően vevő javára
1/1 tulajdoni arányban, vétel jogcíméĺ az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. Eladó a
Bejegyzési engedélý az e||enjegyző ügyvédnél, külön üryvédi |etéti szeľződés alapján ügyvédi
lętétbe helyezi, amelyet e||enjegyző ügyvéd minden további feltétel kikötése nélkül köteles vevő

. ĺészére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésére az illetékes ftildhivatali osztálynak benyrijtani,
amernyiben a telj es vételar eladónak maradćkÍalanul megfizetésre került.

8.2 Fęlek egyrittal kérik a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Keľületi Hivatalát - és ehhez vevo is
feltétlen, teljes, |<lzárő|agos és visszavonhatat|anhozzájáruLását adja_, hogy vevő tulajdonjogának
abejegyzésével egyideju|egaz,ingatlan-nyilvántartásba a jelen szerződés keltétől számitott 5 év

.' hatttozott időtartamľa eladó visszavásárlási joga a jelen szerzodés tárgyźú képező ingatlanra
bejegyzésre keľüljön.

8.3 Felek hozzájáru|nak ahhoz, hogy jelen szerződés benyújtásľa kerüljön az illętékes földhivatalhoz,

, azonban azzal a feltétellel, hogy Bejeryzési engedély vevőnek töľténő kiadásáig, azonban
legfeljebb a jelen szeľződésnek a fijldhivata|ba történő benyújtásától számított 6 hónapig, a
ftjldhivatali eljáľás fiiggőben.taltását kezdernényezik az ingat|an-nyllvántaĺtásľól szóló L997. évi
cxLI. törvény 47/A' s (1) bekezdés b) pontja szerint.

9.

Az ingatlan birtokának átruhízása

Az ingat\an birtokának túruházása legkésőbb a Magyar Ál|am, illetve a Budapest Fővárosi
onkormányzat ę|ovásáľlási jog gyakor|ásáról szóló nyilatkozatźtnak Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-hez töľténő megérkezését, vagy a 3.4 pontban rögzített határidő eľedménýelen
leteltét és a teljes véte|ár megfizetését kovető 5 napon bęlül' felek źiltal ę|ozetesen egyeztetett
időpontban, átadźs-átvételijegyzokönyvben kerül sor' A biľtokátruházás napjćtíg az ingat|annal
kapcsolatos költségek az e|adőt, a bitokátruházás napjźú kĺjvetően felmerült kĺiltségek pedig a
vevőt terhelik. Vevo a biľtok źLtvéte\ére köteles és a biľtokátrlházźs idopontjától szedi az ingatlan
hasznait és viseli azok tęľheit.

10.

Egyéb rendelkezések

10. 1 . Az ęIadó Magyarország törvényei szerint működő helyi önkom tnyzat.

Vevő Magyarországon nyiIvántartásba vett jogi személy, ügyletkötési és ingatlanszerzési
képessége kor|átozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a ĺemzeti vagyonról sző|ő 201I. évi
CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja a|apján át|áthatő szęrvęzet. Eladó képviselőjének
eľędęti cégkivonata és aláírási címpéldányaf65I4l53l2OIO' sztmalatt, Farkas ors Igazgatósági
tagmeghatalmazása 265|41212014. szź.ĺn alatt korábban csatolásra került a Földhivatal részére.

I0.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett Vagyon után vagyonátruházásí illetéket kell fizetni.

10'3' Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevő
fe ltiĺn ő értékar ánytal an s ágon alap u l ó e s et| e ge s me gtám adás i j o gát.

10.4. E|játő ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása
mege|őzéséről és megakadéůyoztsárő| sző|ő f007 ' évi Cxxxu. torvény rendelkezésęi szerint
azonosítási ktitelezettség teľheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szeľzodésben helyesen keriiltek ľögzítésľe az á|ta|uk bemutatott személyi azonosíto okmányok
alapjttn.
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Felek jelen szerzódés a|áírásźwa| feltétlen és visszavonhatatlan hozzt|áľulásukat adják ahhoz,
hogy eljáĺó ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzitett adatalkat' a
szeľzodéssel együtt kezelj e.

10.5. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd' tájékoztatását, ame|y szerint adataLkat az információs
orľendelkęzési jogról és az információs szabadságľól szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezései szerint kizárő|ag jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás, illetve a
jogszabályokban meghatározott kotelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.

Felek kijelentik,.hogy jelen jogügylet nem iitközik a pénzmosás és a terľorizmus ťlnanszirozása
megelőzéséről és megakadźiyozźsáró| szó|ó 2007. évi CXXXVI. törvénybe.

10.ó. Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljárási
díj ö.sszeget, 6.600,- Ft földhivatalí eljárási illetéket és 7.670,- Ft/fő JÜB eljárási díjat aszerződés
a|áír ását me ge lőzően me gfizetett.

I0.7. A szerződő felek' szerződést aláíľó képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerzodés
megkötésére és a|áirására a szükséges fe|hata|mazásokkal rendelkeznek.

10.8. Je|enszerzíídés a Ptk. és a vonatkoző egyéb jogszabźiyokľendelkezései megfelelően irányadóak'

l0.9. A szerződés felek teljes megállapodtłsát tafta|mazza' A felek köz<jtt a szerződés előtt létrejött
szóbeli vagy írásbeli megállapodás hatá|yát veszti. A szerződés módosítása kizárő|ag írásban
töľténhet.

A szeruődés egyes ľendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem jelenti automatikusan a
szeľződés egészének érvénýelenségét. I|yen esetben a felek kötelesek az érvénýe|en
rendelkezést Íigyleti akaratuknak és aszerzodéskötéskor fennálló céljuknak leginkább megfelelő
rendęlkęzés sel helyettesíteni.

10.10. A szerződő felek je|en Szeľződés e|készítésével és ellenjegyzésével, valamint az illetékes
ťoldhivatal etőtti képviselettel ügyvédet bizzák meg, és
meghatalmazzákaz illetékes ťo|dhivatal előtti eljáľásľa is. Ellenjegyzőngyvédameghata|mazást
elfogadja.

A szerződő felek kijelentik, hogy ajelen adásvételi szerzodést elolvasás és egyező éľtelmezés után, mint
akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezőt írjźtk a|á'.

Budapest,2017.

Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefváľosi
onkormány zat e|ado me gb izás ábó l elj áľó
Józsefuárosi Gazdálkod ási Kozpont ZrI.

képviseli : Farkas ors igazgatősági tag
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12. szám,ű melléklet
loÁsvBrrĺl 9ZERZÓDEý

(terveTet)

fĺiggőben taľtással (banki hĺtel felhasznáIásával)

amely létrejött egyrészró|
Budapest Főváľos VIII. keľĺĺlet Józsefoáľosĺ onkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.

63-67., adőszáma: 15735715-2-42, KSH-száma: 15735715-84II-321-0|, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljáró Józsefuáľosí Gazdá|kodási Kozpont Zrl. (szék'hely: 1082 Budapest,
Baross u',63-67 ., adőszáma:25292499-2-42, cégtregyzékszáma:01-10-048457; KSH száma:25292499-
6832-114-0I, képviseli: '...), mint eladó (továbbíakban: eladó)

másrészről
..... (székhelye: .........; cégjegyzékszáma: .....; adőszáma: ..;'.........; statisztikai számjele: .....'.;
képvise|i: ..), mint vevő (továbbiakban: vevo)

köz<jtt az a|lilirott napon és helyen, az alábbi feltétęlekkel:

1.

Előzmények

1.l. Budapest Fováľos VIII. keľület Józsefuárosi Önkormányzat Képvĺselő-testĺilete .../...... (......)
számllhatározata a|apjźn egyfordulós, nyilvános ptłIyźnatot írt ki Budapest VIII. kerület 34919
hľsz.-ú, az illgat|an nyi|vántartásban Budapest VIII. kerĹilet, Víg u. 39. szám alatti telek
értékesítésére az ingat|an beépítési kötęlęzettségével.

I.2, A pá,|yázat nyertese a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képvĺselő-
testület ......ĺ . .... ... (.. ..) számú határozata szerint vevő lett. Y evő pá|yázattĺban az ingat|an cé|ra

történő beépítését v á||a|ta.

f.
A szeľződés tfugyátképző ingatlan adatai

Címe: Budapest VIII. kerĺilet, Víg u. 39.
Helyrajzi száma: 34919
Jellege: telek
Tetek alapterülete: 555 m2

Közmű ellátottsága: összközműves
Teľhei: per-, teher- és igénymentes

3.
Jognyilatkozat

3.1. A nemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése alĄán a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingat|anra az tilramnak, valamint az |99|. évi XXXIII. tv. 39. $

(2)bekezdése alapján a Budapest Főváľosi onkormányzatnakelővásárlási joga Van.

Jogosult elővásárlási jogáva|, postai küldemény esetén a küldemény postai feladásának igazo|t
ĺapjátő| sztlmitott 35 napon belül élhet. Amennyiben az elővásárlás jogosultja él jogával, jelen
szerződés köZte és e|adó között jön létre. Ez esetben a....... tita| befizetett Ft, azaz

foľint összeget e|adó az elovásárlási jogra vonatkoző nyi|atkozatok kézhezvételétő|
szźtmított l5 munkanapon belül az '.. . ,. , ... tita| vezetett számű szám|źra visszautalja. A
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3.2.

'....' tudomásul veszi, hogy a befizetętt összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszámolandó köItséget' kártérítéSt nem fi zet.

Eladó eladja, vevő megvásáľolja |lI ĺilajdoni hányadban a jelen Szerződés 2' pontjában
me ghatár ozott ingatlant.

Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik szeméiy részére történő
éľtékęsítéséhez abeépítésĹ,kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájáru|ása sztikséges. Eladó abban
az esetben adjahozzájárulást a tovább-értékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vállalja a jelen
adásvételi szerződésben foglalt kcitelezettségeket. Amennyiben vevő. olmulasztja eladó
hozzájáru|źsát kérni, eladó vevőn követeli ajelen szerzodésben vállalt kötelezettségek teljesítését,
illetve eladó érvényesítheti visszavásáľlási jogát.

Felek rögzítik, lrogy eladó hozzájárulása nem szĹikséges aZ ingatlan harmadik személy részére
történő vevo általi tovább-értékesítéséhez, amennyiben az ingät|arlra vevő a jpgeľős haszná|atba
vételi engedélyt megszereńe, és eń' az e|adő felé hitelt érdemlo módon igazolta.

Eladó kötelezettséget vállal, hogyjelen szerződésa|áírźsátkövető 8 naptáľi napon belül postai úton,
ajáĺllott tértivevényes küldeménnye| megküldi a Magyaľ Állam és a Budapest Fővárosi
Önkormányzat részére a jelen szerződést azza| a felhívássaI' hogy a megktildéstől számított 35
naptári napon belül nyilatko zzon, ho gy kíván-e elővásárlás i j o gával élni.

4.
Jog- és kel|ékszavatosság

4.I. Az elađó kijelenti, hogy aziĺgat|an üres telek.

4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adäsvéte| ttrgyát képező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az
ingatlan, a 3.1. pontban rogzitetteken kívül a továbbiakban peľ-' teheľ- és igénymentes, azon
harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyi|vántaľtáson kívüli joga, amely a vevő biľtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadźiyozná,
kor|átozná, vagy me ghi űsítaná.

4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot vá|Ia| azért, hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
mőďjára behajtható końartozás nem terheli. Az e|adő kijelenti és szavatolja, hogy az ingat|an
tekintetében körnvezetszerľrvezés nem töľtént.

4.4. Avevo kijelenti, hogy azingat|ant jól ismeľi, bejtrta, megvizsgálta, és źilta|a felméľt á|Iapotban, az
ingat|anról készült ingatlan étékbecslő szakvélemény ismeretében íľja a|á jelen adásvételi
szęrzodést.

4.5. Az eladó a je|eĺ szerzodés aláíľásával kijelenti, hogy a vevőt az ingat|an minden |ényeges
tulajdonságáró| tájékoztatta, bęlęértve az á|taI ismert esetleges ľejtett hibákat is. A tájékoztatás
eset|eses e|maradásából eredő minden káľ eladót terhe|i.

5.
Az ingatlan vételára, a véte|ár megÍizetése
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5.I. Az ingatlan vétęIćra ....o- Ft, melyet flo/o á|talános forgalmi adő terheL, (azaz

:...................... 
foľint + 27oÄ AFA). A vételár általános forgalmi adóval növelt összege

összesen ......,-Ft, azaz .. ... forint, amely összeg a vevő pá|yázatábaĺ
aj áĺlIott v éte|án a| azono s.

5.2. Azingatlan vételáľának megf,rzetése az a|ábbiakszerínt történik:

5.2.I. A vevó pá|yázatának benyújtásakcr megÍizetett az e|ad,ő szźlm|ź|ára ...,,- xt, azaz
forÍnt összeget aján|ati biĺosíték címén. A szerződő felek úgy

rendelkeztek, hogy a befĺzetett ajánlatĺ bĺztosíték jogcímét foglaló jogcímľe vá|toztatják, igy
felek a befizetett összeget, bľuttó .'',- Ft cisszeget foglalónak fogadják el
(,,Foglaló''). E|őbbiek a|apján tehát vevő foglaló jogcímen megÍizetett bľuttó

.......-Ft łisszeget eladó ľészéľe. A Foglaló összege a vételárba beleszámít.
Szerzodó felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi temlészetével tisaában vannak. Tudják,
h9gy u szeľződés meghiúsulásáért felelős félr az ađott fogla|ót elveszti, illętve a kapott foglaló
kétszeres össze$ét k<iteles visszafizetni. Amennyiben dz adásvéte|i szerződéš olyan okból hiúsul
ffi€g, amelyért mindkét fé|, vagy egyik fél sem felelos, az adott foglaló a vevőnek visszajár.

A Foglaló teljes osszegének megfizetése az adásvételi szerződés megkötésének feltétele.
Szerződő felek egybehangzőan ľögzítik azt a téný, hogy a Foglaló teljes összege megfizetésre
került.

Tekintettel arľa, hogy az aján|ati biztosíték összege a páIyázatről való döntés napjával vtit az
Ár.,ą. tv. 59' $ (l) bekezdése a|apján meghatźtrozott előleggé, eladó a Foglaló összegéről a
pá|yázatrő| való döntés nap1ával, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani VeVő
részérę.

5 .2.2. Fe|ek rögzitik, hogy a vevő a jelen szerződés a|áiĺásáig megťĺzette az ingat|an véte|árának 50 %-
át, bruttó '..,. Ft-ot, azaz . forintot' amelybe beleszámít az e|ózetesen megfizetett
ajźn,Lati biztosíték ( .. . .. . . . .. ...' Ft), mint foglaló összege is, így vevő által a jelen szerződés
a|áirźĺsáva| egyidejűleg fizetendo vételárľészlet bľuttó '. . '..,- Ft.

5.2.3 Felek rogzítik,hogyvevő avéte|źr fennmaradó 50oÁ-át, bľuttó ....,-Ft-ot, azaz..
forintot banki hitel fęlhasználásáva| ťtzeti meg eladó tészérę abban az esetben, ha sem a Magyar
Álla..'' sem a Budapęst Főváľosi onkormányzatnemél ajelen szeruődés 3.l ' pontjában biztosított
elővásárlási jogával. Vevo a fizetési kötelezettségének az eladó eľľe vonatkozó felhívásának
kézhezvételét követő 60 napon be|ĺil koteles eleget tenni.
Amennyiben vevo nem ťlzeti meg a fennmaradó véte|árat, eladó póthatáridő kitizése nélkül
jogosult, jelen szerződéstől egyoldalú nyi|atkozattal, érdekmúlásbizonyítása nélkül elállni.
A vételáľ megfizetéséről eladó a szám|ti a vételár-részbeérkezését követoen állítja ki.

5.3.3. Az ingatlan bi*okának źńruházźsa legkésőbb a Magyar Állam, illetve a Budapest Fővárosi
onkormányzat e|ovásárlási jog gyakorlásáľól szóló nyi|atkozatának Józsefuźtrosi Gazdtt|kodási
Központ Zrt.-heztĺjrténo rnegérkezését,vagy azarratotvényben rogzítetthatáridő eredménýe|en
leteltét, és a teljes vételár megfizetését kovetően legkésőbb 45 napon belĺil, felek által előzetesen
egyeztetettidőpontban, źltadás-átvételijegyzőkönyvben keľül sor' Vevő a birtok átvételéľe köteles
és a biľtokátruhźzás időpontjától szedi az ingatlan hasznait és viseli azok tęrheit.

6.
Beépítési kötelezettség
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6.l. A vevő vállalja, hogy azingat|antJózsefi,áľos Kerĺileti Építési Szabéúyzatáról szóló 66lf0o7. (Xlľr,
|2.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) előíľásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelęzęttsé gnek az alábbiak szęrint tesz eleget :

a) az ingat|an biľtokbaadásától számított 3 éven belül megszerzi aż építésére vonatkozó jogerős
építési engedélyt;

. b) a jogeľ.ŕis építési engedély megszeľzésétől számított 3 éven beltil megszerzi a jogerós
haszná|atb avételi en gedélý.

6.2. Azingatlan beépítési feltételei:
Az ingatlanöveżeti besorolása: L l -V[l- 1

A közműfejlesztéssęl kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztésihozzájáľu|ás, teruezés. stb.) avevőt,
mint nyeľtes pá|yázót terheli.

A.beépítés száza|ék, épitmérĺymagasság, szintszám, szintteĺĹilet, stb. tekintętében az országos
Településľendezési és Építési Követe|ményekről (oTÉK) szóló f53l|997. (XIr' 20.)
Kormányrende|et, az5lf015.(II. 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ), és Józsefuáľos Kerületi Építési
.Szabá|yzatáróI szóló 6612007. (XIr' 12.) cinkoľmányzati rendelet (JOKESZ) e|oírásai azirányađők

6.3. Azeladó visszavásárlási joga
Yevő az eladónak az ingat|anon jelen szerződés keltétől számított 7 évig _ a 6.7. pontban
meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésének késedelme esetére - visszavásárlási jogot
enged, és hozzájáru| a|.lhoz, hogy a visszavásárlási jog az ingat|aĺ tulajdoni Iapjára bejegyzésre
keľüljön. Vevő egyútta|már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzź|áru|ásźúadjaa|thoz is, hogy
amennyiben e|adó a 7.1.1. pont szerinti esetben visszavásáľ|ási jogát jelen szeľződésben
meghatározottak szerint egyoldalú nyilatkozattal gyakoľolj a, úgy ezen egyoldalú nyilatkozat
a|ap1áĺ a füldhivatal eladó tulajdonjog visszavásárlásának téĺyét az ingat|an-ny1|vántarttlsba, 1/l
arányban, visszavásárlási jog gyakorlása jogcímén bejegyezze' A visszavásárlási jog az iĺgaÍ|an-
nyi|vántartźtsba töftént bejegyzés a|apjttn az ingat|anon később jogot szerzőkkel szemben is
hatályos.
Vevő jelen szerződés a|áírásttva|hozzźĄtru| ahhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásárlási jogát
gyakorolja, úgy a jelen szerződésben meghatározottvéte|árat a késedelem idejére meghatáľozott
késedelmi kötbér métékével csökkęntvę fizesse vissza arészérę.

7.
A' szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítéséneko illetve késedelmes teljesítésének

jogkiivetkezményei

7.I. Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esętén a|kalmazhatő
jogkövetkezmények:

7 .I,|. Visszavásárlási jog
Eladó visszavásárlási jogával ajelen szerzódés 6.3. pontjában meghatározoÍÍak szerint élhet' ha
a vevő a 6.1. pontban meghatáľozott valamely köte|ezettsége teljesítésével késedelembe esik. A

. visszavásáľlási ár azonos a vételárra|, de az ę|ađőjogosult a feIhalmozódott késedęlmi kötbér
összegével a visszavásáľlási árat lecsökkenteni a visszavásárlási jog gyakoľlása esetén. Vevő
jelen szeľződés aláíľásáva| feltétlen és visszavonhatatlan hozztýáru|ását adja ahhoz, hogy
ameĺľryiben eladó é1 a visszavásárlási jogával, tulajdonjogát azingat|an-nyilvántartásban eladó
e gyo ldalú ĺy í|atkozatával bej e gyeztes se.

7.I.2. Késędęlmi kötbér
Ha a vevő a 6.1. pontban meghatározottva|amely kötelezettségével neki felróható okból
késedelembe esik, késedelmi kötbért kötelęs ťlzetni az eĺađőnak'
A késeđelmi kötbér mértéke:
- A jogeľős építési engedély megszeľzésének 90 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér

összege 15.000.000'- Ft;
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- A jogeľős használatbavételi engedély megszerzésének 90 napot meghaladó késedęlme
esetén a kötbér <isszege 7.500.000'. Ft'

Felek rögzítik, hogy amennyiben a je|en pontban meghatźrozott <ĺsszegeken fe|til vevő
. bármely egyéb késedelmes teljesítésére tekintęttel eladónak kötbérigénye keletkezik, úgy

annak mértékę 30.000,- Ftlnap.
Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatáľozott kötbéľ összegét kĺiz<is megegyezéssel
á|Lapították me g, é s azt nem tekinti e|ttńzottnak.

7 .2. Szerződo felek egybehangzóan rögzítik ań. a téný, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhez vevő
gaľanciaszeľződés nyújtási kötelezettségének e|eget tetÍ, a..... Bank á|tal kibocsátott .... számil
bankgaranciajelen szerzódés aláírásáva| egyidejtíleg átadásra keľült az e|adő tészére.
A gaľanciaszerződés összege a jogerős építési engedély megszerzésére a 6.1. pont szeľint
ľendelkezésre álló hatáľido elteltét követő, 90 napot meghaladó késedelem estén 15.000.000'- Ft, a
jogerős haszná|atbavételi engedé|y megszerzéséľe a 6.1. pont szerinti rendelkezésre álló határidő
elteltét követő, 90 napot meghaladó késedelęm esętén 7.500'000'- Ft' A gaľanciaszęrződés aze|adó
javtra lehívásľa kerül a jelen szerződésben meghatározott késedelem esetén. A
garanciaszerződésben foglaltak 90 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan
érvényesÍthetők. Felek rö gzitik, hogy csak olyan bankgarancia fogadható el, amelyek alapjan eladó

.egyoldalú té|ékoztatő nyi|atkozatźtval a bank źtutaljaa je|erl.szerzodésben meghatáľozott késedelmi
kötbéľ összegét az ęladónak, mindenféle egyéb feltétel nélkĺil.

8.
Ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre vonatkozó nyilatkozatok

Az e|adő a jelen szerzódés aláirásáva| egyidejűleg külön nyilatkozatban (,,Bejegyzési engedély'')
feltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatatlan hozzájźtru|źsát adja ahhoz,hogy vevő tulajdonjoga
a 2. pontban meghatározott ingatlan tekintetében a teljes vételár megťrzetését követően vevő javfua
1/1 tulajdoni aránybaĺ, vétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. Eladó a
Bejegyzési engedélý az e||enjegyző ügyvédnél, külĺjn ügyvédi |etéti szerződés alapján tigyvédi
letétbe he|yezi, amelyet ellenjegyző tigyvéd minden további feltétel kikötése nélki'il kĺiteles vevő
részére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésére az illetékes ftildhivatali osztálynak benyújtani,
amennyiben a teljes véte|ár eladónak maradéktalanul megfizetésre került.

Felek egyrittal kéľik a Budapest Főváros Koľmányhivatala XI. Keľületi Hivata|át_ és ehhez vevő
is feltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatatlan hozzájáru|źsát adja -' hogy vevő
tulajdonjogának a bejegyzésével egyidejűIeg azingat|an-nyilvántaľtásba ajelen szerzódés keltétől
számitott 5 év határozott időtartamra eladó visszavásáľ|ási joga a jelen szerzódés tárgyát képező
ingatlanĺa bej egyzésľe kerülj ön.

Fe|ekhozzájárulnak ahhoz, hory jelen szerződés benyújtásra kerüljön az illetékes ťoldhivatalhoz,
azonban azza| a feltétellel, hogy Bejegyzési engedély vevonek toľténo kiadásáig, azonban
legfeljebb a jelen szerzodésnek a ftjldhivata|ba történő benyújtásától számított 6 hónapig, a
foldhivatali eljárás fiiggőben tartását kezdeményezik az ingatlan-nyilvántartásľól szóló 1997 ' évi
CXLI. törvény 47lA. s (1) bekezdés b) pontja szerint.

9.
Az ingatlan birtokának átruhízísa

Az ingat|an bitokának átruházása legkésobb a Magyar Állam, illetve a Budapest Fováľosi
onkormányzat e|ővásáľlási jog gyakorlásáról szóló nyi|atkozatának Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-hez történő megéľkezését, vagy a 3.4 pontban rögzitett hatźridő eredménýe|en
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leteltét és a teljes vételáľ megfizetését kovető 5 napon beltil, felek tita| e|őzetesen egyeztetett
időpontban, źtadás-áwételi jegyzőkönyvben kerül sor. A biľtokátruházás ĺlapjáig az ingatlanna|
kapcsolatos költségek az e|adőt, a birtokátruházás napját kovetően felmerült költségek pedig a

' : vevőt terhelik. Vevő a biľtok átvételére köteles és a birtokátľuhźnás időpontjától szedi az ingatlan
hasznait és viseli azok teľheit.

10.
Egyéb ľendelkezések

10.1. Az e|adő Magyaľország törvényei szeľint működo helyi önkormźnyzat. Vevő képviselője
kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, iigyletkötési és ingatlanszęrzési
képessége korlátozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonľól szóló 207I. évi CXCVL
törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja aIapjáĺ át|áthatő szewezet. EIadó képviselójének eredeti
cégkivonata és aláírási círnpéldánya 2651415312010. szám ala{t, Farkas ors lgazgatósági tag

. meghatalmazása265141212014' szźlm a|att koľábban csatolva lett.a FöldhivaÍa|részéte

Io.2. A szerzđd,őfelek jelen szeľződésseI kapcsolatban felmeriilő költségeket maguk viselik.

10.3. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzełt'vagyon után vagyon átruházásí,',"i.oo kell fizetni.

I0.4. Felek a Polgári Töľvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizfuják mind eladó, mind vevő
fe ltűno értékar ánýalanságon alapuló esetlege s megtámadási j ogát.

l0.5. Eljáľó ügyvéd tájékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása
megelozéséľől és megakadźiyozźsźlľól szóló 2007. évi CXxxVI. törvény ręndelkezései szerint
azonosítási kötęlezettség teľheli Felek adataí vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy ađataik a
szerzodésben helyesen keľtiltek rogzítésre az á|ta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apján,
Felek jelen szerződés aláírástya| feltétlen és visszavonhatatlan hozzájćľu|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikľól fenymásolatot készítsęn, és azokban rogzitett adataikat a
szeľzodéssel együtt kezelj e.

10.6. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tájékońatását, ame|y szerint adataikat az információs
öĺľendelkezési jogról és az információs szabadságró| sző|ó 20II. évi CXII. törvény
rendelkezései szerint kizárő|ag jelen szerződéshez kapcsolódó megbizás, illetve a
jogszabályokban meghatározott kĺjtęlęzęttsége teljesítése érdękébęn kezelheti.
Felek kijelentik, hogy jelen jogtigylet nem ütközik a pénzmosás és a terľorizmus ťnanszirozása
megelőzéséről és megakadá|yozźsáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvénybe.

IO.7. Vevő a szerzodés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.500,. Ft + ÁFA eljárási
díj összeget' 1*6.600,- Ft ftjldhivatali eljárási illetéket és |.670,- FVfő JÜB eljáľási díjat a
szęr zó dé s aláir źs át m e ge l őzoen me gťlzeteÍt,

10.8. A szerzodó fe|ek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés
megkötésére és aláírására a szĹikséges fę|hata|mazásokkal ręndelkeznek.

1 0.9' Je|en szerzódés a Ptk. és a vonatkozo egyéb jogszabályok ľendelkezései megfelelően iľányadóak.

10.10. A szerződés Felek teljes megállapodását tartalmazza. A felek között a szerződés elott létľejött
szóbeli vagy írásbeli megállapodás hattiyát veszti. A szerzódés módosítása kizfuő|ag íľásban
történhet.
A szerződéS egyes rendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem je|enti automatikusan a
szerződés egészének érvénýelenségét' Ilyen esetben a Felek kötelesek az érvénytelen
ľende|kezést ĺ'igyleti akaľatuknak és aszerzodéskötéskor fennálló céljuknak leginkább megfelelő
rendelkezéssel helvettesíteni.
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10.11. A szerződó felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illetékes
ťoldhivatal előtti képviselettel ... . ( ' ...) bízzźk meg, és meghatalmazzźtk az illetékes
fi'ldhivatal előtti eljáľásra is. Ellenjegyző ügyvéd a meghatalmazást elfogadja.

A szerződófe|ek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szeruődéselolvasás és egyező éľtelmezés után, mint
akaľatukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezot írjźtk a|á.

Budapest, 2017..

.. Budapest VIII. keľület Józsefvárosi
onkormány zat eIadő me gb izásźlb ó1 elj áró
Józsefuárosi Gazdálkod ási Központ Zrt.

képviseli:

képviseli: ....

Jeien.okiratot .... (...........)'budapestiĺigyvéd készítettem és ellenjegyzem, Budapest,2017.. .''.

okiľatkészítő üryvéd
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13. számú melléklet

Osszefog|aló a benyújtandó ajánlat foľmai és tartalmi ktĺvete|ńényeÍľől, tájékoztatás az
átl,áúhaltő szeľvezet fo galmáľól

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

Az aján7atnak folyamatos sorszámozással kell ręndelkeznie

A borítékon nem szerepelhet a benýjtóra vonatkoző jelzés.

Az ajáĺIatot két példányban, kĹilön Lezártbontékban kell benýjtani, az egyik példányon fęltüntetve az

,,Eredeti példány'', a másikon a ,'Másolati példány'' szĺiveget.

A borítékon a következő szĺiveget kell és lehet felttintetni: ,,Budapęst VIII., Víg u. 39,,szám alatti telek
elidegenítés e - p á7y ázat,,

Az aján|atotsértetlen borítékban kell benyújtani, sérült, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át.

Aho| aznincs j-elezve, hogy rnásolat is elegendő, az ercdeti igazo|ástkeli csato|ni az aján|athoz.

Az ajźn|atibiaosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kelt beírni: aján|ati biztosíték

Az aján\attarta|mźlt a következo sorľendben kell összefűzni:

1. Jelentkezési lap

2. Ajánlati osszesítő

3, Eľedeti, 30 napnál nem régebbi cégkivonat

4' Eľedeti a|álrási címpéldány

5. A Pp. előíľásai szerinti bizonyítő erejű meghata|mazás, amennyiben az aján|atot nem a cég
képviselóje írjaa|á

6' PáIyázati dokumentáció megvásárlásáról szóló bevéte|ipénztźrbizonylat máso]ata

7. Ajánlati biaosíték beťrzetéséről szóló igazo|ás másolata

8. Nyilatkozatvégelszámolásról, csődeljáľásról, felszámolásról

9. Nyílatkozat apá|yázati feltétęlek elfogadásáról, szerződéskcitésről, ingatlanszerzési képességľől,
aján|ati kötöttségľől

10. Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható koztartozásről; Kiíróval szemben ferľrálló tartozásróI

11' NAV igazolása

12. Helyi adóigazo|ás (beszeľezhető: Budapest Józsefváľosi onkormányzatPo|gármesteri Hivatala
1082 Budapest, Baross 1.63-67.)

i3. Béľbeadóval szemben fennálló tartozás igazo|ása (beszeľezhető: Jőzsefvárosi Gazdá|kodási
Közpoĺt Zrt. 1083 Budapest, .Losonci \.. 2., és Budapest Józsefvárosi onkormányzat
Polgáľmesteń Hivatala Pénzügyi Ugyosztály 1082 Budapest, Baľoss v 63-67.II. em.)

14. Nyilatkozat pénzl,lgyi alkalmasságról

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámróI

16. Nyi|atkozat átlátható szewezetró|

17. Azadásvételi szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosításijavaslatok
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Atlátható szervęzet:

A2011. évi CXCVI. tv. 3. $ rendelkezései alapján át|áthatő szęrvezet:

1. átlátható szemezet:

Đ az á||am,a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi onkormányz at, anemzetiségi önkorm ányzat, a

társulás, az egyhźnijogi személy, az olyaĺ gazdálkodó szetvezet, amelyben az źillam vagy a helyi
önkormányzat ktilön-ktilön vagy egytitt 100%-os ľészęsedésselrendelkezik, a nemzetkcizi szer:ĺezet,

a ktilföldi áI|am, a kĺilťolđi helyhatóság, a ktilťoldi állami vagy helyhaťósági szerv és az Euľópai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban ľészes állam szabá|yozotÍ. .piacára bevezetett
nyilvánosan műkodő részvénýársaság,

b) az o|yan belft'ldi vagy,külftildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ľendelkező gazdźilkodő
szervezet, amely megfelel a következo feltételeknek:

ba) tulrajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása megelőzéséľől és

megakadályozź*átő| szóló törvény szerint meghatźrozott tényleges tu|ajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamźlban, az Euľópai Gazdasági Térségről szóló tnegállapodásban ľészes. á||amban, a Gazdasźĺgi Egyĺittműködési és Fejlesztési Szervezet tagá||amátban vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyaľországnak a kettős adőnatás
e lkerüléséről szóló egy ezméĺy e v an,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóľól szóló törvény szerint meghatźtrozott
ellenőľzött kĹilff'ldi táľsaságnak,

bd) a gazdźllkodó szęrvezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%o-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati jogga| bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem ľendelkező
gazdá|kodó szeryęzettekintetében aba), bb) és bc) alpont szerinti fęltételek ferľrállnak;

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

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civi| szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviseloi nem źú|źthatő

szervezętbęn nem ľendelkezĺek 25o/o-ot meghaladó részesedéssel,

cc) szék'he|ye az Euľópai Unió tagá||amában, az Euľópai Gazdastęi Téľségről sző|ő
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagá||amźhan Vagy olyan államban van, amellyel Magyaroľszágnak a kettős adőztatás
e|kerü léséről szóló egy ezmény e v an;

9. meghatároaő befolyds: az a kapcsolat, amelynek révén természetes személy, vagy jogi személy egy
jogi személynek tagja vagy részlĺényese, és

a/ jogosult e jogi személy vezető tisfségviselői vagy felügyelobizottsága tagiai többségének
me gv á|asńásáľa és visszahívásár a, v agy

b) a jogi személy más tagjaival vagy rész:ĺényeseivel kötött megállapodás a|apján egyedül ľenđe.lkezik
a szavazatok több mint ötveĺ száza|ékával;

3. $ (2) Az (1) bękezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésľől a szęrzódő
félnek cégszerűen a|áiľt mődon nyl|atkoznia kell. A valótlan tartalmú nyiIatkozat alapján kotött
szerződés semmis.
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ÉnĺÉxelÉsl glzo l'lyĺľvÁľuv

A kívÜljegyzett telek netto forgalmĺ értékét a fordulonapon, az alábbiak szerint á||apítottuk

meg:
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ingatlanforgaĺmi igazságügyi szakértő

ą

besorolás: Csamok negyed

Faj|agos forga|mi érték nettó Ftlmz

Forga|miérték kerekĺtve, nettó Ft
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Avant.|mmo @ Mérnĺiki és |gazságÜgyi Szakértői Kft.

1' E|őzmények

A Józsefuárosi Gazdálkodási Központ zr1. megbízási keretszerződése a|apján az
Avant.|mmo Mémoki és lgazságtigyi Szakértői Kft. e|készítette a kívüljegyzett ingat|an for-
galmí értékbecs|ését.

2. A|apelvek, fe|téte|ek

- A megbízók álta| rendelkezésre bocsátott adatok va|ódiságát és te|jességét nem vĺtattuk.
- Az átadott adatok rogzítésén tú|jogitermészetű vizsgálat nem tortént.
- A vizsgálat során az ingatlant szemrevéte|ezéssel minosítettük, más je||egű, invazív, stati-
kaĺ diagnosztikai vizsgá|at nem tortént.

',- Potenciá|isan veszé|yes koru|mények, anyagok elófordu|ását nem rögzítettuk, ezekért, ĺ||et-

ve a fe|fedezéstikhoz szukséges szakértelemért nem vise|ünk fe|elősséget.
- A foľgalmi érték meghatározásáná| az ingat|an egészben történő éńékesítését tételeztük
fe|. Az ingatlant tehermentes, bińokba vehető á||apotban értéke|tük'
- A szakvélemény kizári|ag az 1. pontban leírt cé|ra készu|t, bármely egyéb cé|ra történő
fe|használása nom engedólyezett.. ;

- A szakvé|eményben szereplő érték mindĺg egy adott időpontra -a fordu|ónapra- vonatkozik,
mert az érték nagysága fo|yamatosan vá|tozik. A befektetők és tulajdonosok az adott va-
gyontárgyat, a gazdasági, politikai, jogi komyezet vá|tozását és az ezekkeĺ összefÜggő koc-
kázatot rnĺnden időpontbäÍl, rijabb információk birtokában másként íté|ik meg.
- Minden adat és tény, ami a szakvé|eményben szerepe|, |egjobb tudornásunk szerint he|ytál-
ló és pontos. Fe|kutatásuk során az elvárhati gondosságga| jártunk el, de nem vá|Ialunk
fele|ősséget o|yan adat, vé|emény vagy becs|és pontosságáért, amit mások adtak át ré.
szünkre.
- A szakvé|emény kizáró|ag a megbízó részére készü|t, illetéktelenek semmilyen formában
nem használhatják fe|. Nem hozhatók nyilvánosságra sem a dokumentum részei, sem egé-
sze a készítő előzetes írásbe|i jováhagyása né|kÚl. A szakvé|emény a Ptk. 86.s (1-4) bekez-
dése alapján törvénnye| védett szel|emi alkotás'

3. Tanúsítvány

A szakvé|emény készítője tanúsítja, hogy az á|ta|a tett megá||apítások igazak, és helytá|lóak,
a megbízoü fijggetlen, és díjazása nem ftjgg a megá||apított értéktől' A vé|eményben fog|a|t
e|emzéseket, vé leménya|kotásokat a kor|átozó fe|tételek hataro|ják be.

4. Aa. ingatlan |eírása

4.1. Az' ingatlan környezete

Az ingatlan természetben a kívti|jegyzett cĺmen, be|tenj|eten ta|álhato. Az úttest és a járda az
ingat|an e|őtt sziláľd gszfa|t burko|atu. Az utcában vĺzvezeték, csatoľna, elektromos és gáz-
vezeték van. Csapadékvíz-e|vezetésre egyesített vĺze|vezető rendszer szo|gál.
A tomegkoz|ekedési eszkozök megállója 5 percen be|ü| e|érhető. Szemé|ygépkocsival par-
kolniaz ingat|an tenjletén és előtte, azutcán lehet.
Élelmiszer alape||átást szolgá|ó bevásár|ási lehetőség gyalogosan, 5 percen belül, közintéz-
mények, szolgáltatások, piac, bevásár|ókozpont tömegkozlekedésĺ járművekkel 5 percen
be|til elérhető. kkornyezeti terhe|és és a |evegőszennyeződés közepes, a közbiztonsági
he|yzet a rendőrség közelsége miatt a kornyék át|agánáljobb.

Budapest, VIll. Víg u.39.34919 hrsz
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4.2. Atelek |eírása

Megnevezés Kivett beépĺtetlen tenilet

Tulajdonos Bp. V||l. ker. tnkormányzat1t1

Telek terulete 555 m2

tvezeti besoro|ás Lí-V|||-í

Párkánymagasság 19,0 m

A mel|ékelt övezeti besoro|ás szerint aĺakították ki a tárgyi telket' A telek tég|a|ap a|akú, jó

o|dalarányú. Tenge|yének tájoĺása K-Ny-i, fe|színe sík. Három olda|ró| épületekke| és tomor
kerítéssel, az utca fe|ő| drótfonattal'bekerĺtett. Ba| olda|án új építésű, pince, fö|dszint, 4 eme-
let és tetőtér=beépítéses épü|et á||. Az utcán minden kozmű a|apvezeték (vezetékes Víz, csa-
torna, elektromos áram és gázvezeték) kiépített. A te|ken ideig|enes vizőrát alakĺtott ki a bér-
|ő. A telek fe|színéről nincs panoráma. A határo|ó kerítések épü|etek fe|téte|ezhetően a jogi
birtokhatáron á||nak. Éĺeret képvise|ó novényzet a te|ken nincs.
A te|ek 1/1 önkormányzati tu|ajdon, tulajdonviszonya rendezett' Az ingatlan-nyi|vántartásba
be nem jegyzett egyéb jogokról és tényekről nincs tudomásunk.

A Józsefváľos Kerü|eti ÉpĺtésiSzabá|yzat (JóKÉSZ) szó|ó 66|2007. (xt|.12.) ök. számú ľen-
delet e|őírásai szerint az ingat|an övezeti besoro|ása L1-V|ll.1. A maximá|is beépítés mérté-
ke 65%, |egnagyobb szintterü|eti mutatoja 4,oa mzlm,, terepszint alatti beépítés mértéke
85o/o, a |egkisebb zo|dfelü|et mértéke 15o/o, azépulet párkánymagassága 19,0 m.
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Avant.|mmo @ Mérnĺikĺés |gazságÜgyĺ Szakértői Kft.

s. Értéttépzés

5.1. Az ingat|an értéke|ésének módszere

Az A||ieszkoz Értékelők Europai Csoportja (TEGOVA) ajánĺása a|apján az ingat|an je||egére
valo tekĺntette|, a piaci osszehasonlíto adatokon a|apuló érték megál|apítás módszerét a|.
ka|maztuk. Figye|erhbe vettt]k a 26|2005. (VlIl. 1 1.) sz. rende|ette| módosított 25ĺ1997 ' (v|]|.
1 .) PM és az 54ĺ1997 . (V|||. 1') FM sz. rende|et és az European Valuatĺon Standards (EVS)
2oo3. és 2006. évi értéke|ési szabvány módszertani e|őírásait'
Az íngat|anok értéke|ése összetett feladat. Ezért helyszíni szem|ét tartottunk, fényképeket
készítettunk, szóbe|i tájékoztatást kaptunk, komyezettanulmáný végeztünk, és az Önkor-
mányzatná| informá|ódtunk. A forgalmi érték megá||apításához felhasználtuk a KSH, az |||e-
tékhivata|i, a nyomtatott és az e|ektronikus szaksajtiban (|ngat|an Adatbank, TERINFO,
oriGo) fe||e|hető, va|amłnt a más szakcégek á|ta| rende|kezésünkre bocsátott árakat, és az
Avant.|mmo - Kft. adatbázisának informácioit.
Az Angol Kirá|yi Vagyonértéke|ők szövetsége (RlcS) szerint az OMV (Open Market Va|ue)
azaz a nyí|t piaci ér|ék az, az ár, ame|y összegért egy Vagyontárgyban való érdeke|tség mé|-
tányosan, magánjogi szezódés keretében készpénzért a legnagyobb va|ószínűségge| e|ad-
ható' A pontos ár csak versenyeáetésse| á|lapítható meg.

Feltételei:

- Az e|adó hajlandó az e|adásra.
- Az adásvéte|i tárgyalások |ebonyo|ĺtásához figye|embe véve a vagyontárgy je||egét, és a
piaci helyzetet, ésszerű hosszúságú idótartam ál| rende|kezésre.
- A tárgya|ás időszakában az érték nem vá|tozik.
- A vagyontárgy szabadon keni|piacra, meghirdetése megfe|elő nyi|vánossággaltörténik.
- A|ta|ánostó| e|térő speciális vevői kü|ön aján|atot nem veszünk figyelembe.

Értétmóaosító tényezők

Éĺéknovelő tényezők
Értékcsokkentő tényezők

L1-V||l-1 építési Övezet
Nincsenek

#

Budapest, Vll|. Víg u.39. 34919 hľsz
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5.2. Telek összehason|ító adatok

1
ÉÍtékelendó 1 2 3 4

2 cím Vt||. Víg u' 39. Vlĺ|' Tolnai L. u, V||ĺ. nihgdolna u. V|ĺ|. Bérkmsis u. VI||' Koszorú u.

3 Gazdasági tényezők
4 Ár(Ft) 152 400 000 76 200 000 98 000 000 1 14 000 000

5 lnformácii Íorrás Ingatlan.com lngallan.com lngallan.com Ingatlan.com

6 Ingatlan alaPterulete (m') tĄt 864 455 590 714

7 Faj|agos ár nettó (Ft/m. 167 407 176 389 167 473 í66 102 1 59 664

I Inqatlan iellege Épĺrési telek Építésĺ te|ek Építési tetek Épitési te|ek

9 Az ár ielleqe Kíná|ati ár Kĺná|ati ár Kínálati ár Kínálati ár

't0 Korrekciós tényező 0,95 0,95 0,95 0,95

11 Tulaidoniogi viszonY Tulajdon Tulajdon Tulajclon Tulaldon

12 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00

13 Terhek (szo|ga|om, haszná|at) nrncs ntncs nrncs ntncs

14 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00

15 E| adás t ď1án|at i d ö p o ntj a 2016. 2016. 2016. 2016. 2016.

16 Korrekciós ténvező 1,00 1,00 1,00 1,00

17 Korrioá|t ár í44 780 000 72 390 000 93 100 000 108 300 000

18 Korrigát egységár 1rum2) 159 036 167 569 1 59 099 157 797 151 681

19 Helyszíni tény9,ő!-
20 MegkÖze|íthetőség ua. ua. ua. ua.

21 Korrekcĺós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00

22 E|helYezkedés az utcán belti| ua. ua. ua. ua.

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

24 Infrastruktúra, kdzmúvek az utcán ua. ua. ua. ua

25 Korrekciós ténvező 't,00 1,00 1,00 1,00

26 |nfrastruKúra, kcjzmiivek a telken Vízó'a jobb jobb jobb ua.

27 Korrekciós tényező 0,95 0,95 0,95 1,00

28 Kerítés Nincs ua. ua. ua. ua.

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

30 Korrigá|t egységár (Ft/'] 152981 159 191 151 144 149 907 151 681

31
a) ua. rosszabb rosszabb rosszabb

13' Koa#głź6vező (Đ r.g 7" 1,00 í '05
í.05 1,05

34 u^.=nĄ|hąlácán fl lnknió o|ĺ]a|aránv ua. ua ua. ua.

1,00 í '00
1,00 1,00

ua.
35 Korrekciós tényező

36 Ea|czín |pifóq ua. ua. ua.

1,00 1,00 1,00 1,00
37 Korrekciós tényező

38
39

Panoráma Nincs ua. ua. ua. |'.|ä:,

Korrekciós tényező í'00
ua.

'ĺ.00 1,00 1,00

ua. ua. ua.
40 ŕ ̂ łe^.i a|Aí rĄcak kiiÍřifľeárĺÉk

1,00 1,00 1,00 1,00
41 Korrekciós tényeő
42 NÖvénwet ua. ua. ua. ua.

43 Korrekciós tényező l3 3,ŚY\ -./ ,1,a0 1,00 1,00 1,00

-/159191 158701 157 402 1 59 265
44 Tailagostorga|miértéknďrg{F!m:|-{f, k0, rł|

45 szám-'tott forga|mi érték, nettĺí. Ft |88049ł5,ą

46 ffitettforga|mi érték neffió Ft 98d50 000

€
,4 o 2,,( zc *ooo /
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Aktualizálási adatlap

J őzsefv ár osi Gazdálkodási Kĺizpo ĺt Zrt, _ Eli degenítési Iroda

ingatlan megnevezése: | építési telek

Teleptilés:
Utca, häzszám, emelet, ajtó:
HRSZ:
Telek területe:

címe. azonosítási adatai:

Az eľedetĺ éľtékbecslés adataĺ:

és béľlő adataĺ:

Budapest, VIII. kerĹilet
Víg u. 39.
34919

)))) m-

Készítętte:
Értékbecslő:

Avant. Immo Mémöki és Igazságugyi S zakéľtői Kft .

BártťaíLász|ó
Fajlagos forgalmi érték:
Az ingatlan forgalmi éĺtéke :

Dátuma:
Jóviĺhasvás (felülvizse) dátuma:

184.000,- Ft/m',
102.120.000,- Ft
2016.04.06.
2016.04.25.

Józsefu áro si onkoľm ányzat

kelésĺ foľma: Tul mi éľték

Aktualizálás éľvén : 16

*Aktualizálás:

*Aktualĺzált értékek:

Fajlagos forgalmi érték: | ....4.?.,k.,.tl.{:'Q..7.... Ft/mz

lr
Azingat|aĺforgalmiértéke: I r.9&,./Zł'.p.Pp*.. Ft 1,a.YÁ

Az aktua|izźiás az eredeti értékbecslésben rögzített teľületi adatok, és az abban rogzített
mtĺszaki állapot€lapján késziilt, az aktua|izáIás az ęľedeti érteJ<becsléssel egyiitt érvényes.záIás az ęľedeti érté/<becsléssel egy

(,vtM,
Góh8r ťaYzld

Igazs äg;l gýlngatlanfo.galmi S zakéľtő

,fu,\b
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