
Pá'Jvízati felhívás

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormán yzat aKépvise|ő-te stu|et l2OI7 . (II. 01 .) számí
hatźlrozata alapján'nyilvános pályázatot hirdet a Budapest VIII. kerĹilęt, Dobozi utca 13. száma|atti,
3 537 9 Llr sz. -u, 9 07 mz alapteriiletii telekingatlan értéke s ítéséľe.

|. A píty álzati felhívás közzététe|e

Apá|yázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabályzat |1. pontjában foglaltaknak megfele|ően a
Budapest Fóváľos VIII. keriilet Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal hiľdetótáblájźtn, a Bonyolító
ĺ'igyfélfogadásra szo|gáló helyiségében, a Józsefuáľos című helyi lapban, az onkormźnyzat és a
Bonyolító honlapján, továbbá' az onkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes hirdetési
felületekęn, egyéb ľendelkezésre á1ló internetes hiľdetési portálokon teszi közzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljarást annak bármely szakaszábaninäokolás nétkĺil visszavonni, és
erľől köteles hiľdetméný kifiiggeszteni. A veľsenyeztetési eljáľás visszavonása esetén - ameĺmyiben a
dokumentáciőt az aján|attevő ellenérték fejében kapta meg _ a Kiíró köteles az e|Ieĺértéket visszafizetni.
ApáLyázati dokumentáció ellenéľtékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más esetben ĺemťlzeti vissza.

f. A'pályízati kiírás adatai

Apáůyázat kiíľója:

A' páiy ázat Bonyolítój a :

Apáiyánatjellege:

A pályázat célja:

A pár|yázati dokumentáciĺó rendelkezésľe
bocsátása:

Az ingatlan minĺmálĺs vételáľa:

Äz aján|atí bĺztosíték iisszege:

Az aján|ati biztosíték befizetésének módja'
szńml'ĺszálmz

A pá|y ázattal éľintett in gatlan megtekinthető :

Budapest Fováľos VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat (I08f Budapest, Baross tl. 63-67 .)

Józsefuárosí Gazdálkodási K<izpont Zrr' (1082
Budapest, Baross u. 63-67 .)

nyilvános, egyfoľdulós p á|y ázat

tulajdonj og átruházás (elidegenítés)

50.000,- Ft + AFA

I77.L^O.OOO.- Ft + ÁFA

77.72f .000,- Ft. Az aján|ati biĺosíték bęfizętése
csak magyar forintban teljesíthető, értékpapirra|,
garanciaszeľződéssel, zźiogtárggyal nem
helyettesíthető.

átutalás, a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont
ZÍt. K&H Banknál vezetett 1 0403 3 8 7-0002 8 8 5 9-
00000006 számí számláj ár a

2017 . február 09. (csütöľtok) és2017 . március 20.
(hétfő) között előzetes időpont egyeztetés
a|apján. Időpont egyeztetése a Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ ZÍt. onkormźnyzatí
Házkeze|ő Irodáján lehetséges (1084 Budapest,
Tavaszmezo u. f., Tel.: 06-I-fI0-4928, 06-I-
210-4929)
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Az ajánlati biztosíték beéľkezésének 2OI7. márcíus 20. (hétfó) f4@ őra. Az ajánIatí
hatáľideje: biztosítéknak a megjelölt határidőig a

bankszámlára meg kell érkeznie.

A'pát|yízatok' leadásának hatĺĺrĺdeje: 2017. márcil. zĺ. (t"aa) 10@ óľa

A'páůyánatok bontásának időpontjaz f017' március 21. (kedd) 10Eóra

A'páiyázatokbontrísánakhelye: Jőzsefuáľosi Gazdtikoďási Központ ZrI', |084

łäľffil,?'';' J;',ä;ľ.llľ-ĺt.'iäl'x". j 
; ff

lehetnek.

A'páiyázlteľedményét megátlapító szervezet:, Ęudapest .őY.i:9' 
.u11}.' \:.1ĺil" Józsefuáros

onkormányzat Képviselő{estülętę

A pí|yáłzat elbírá|ásánat< hatĺíľĺdeje és a f)I7.május 19.

v árhatő eredményhiľdetés :

A'páůyízati eljárás nyelve: 
magyar

A páůyázatta| kapcsolatban továbbĺ Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
infoľmáció kéľhető: Elidegenítési Iľodáján

Tel.: 06-1-216-6961

3. A páiyízattal éľintett ingatlan:

Címe: Budapest VIII. keriilet, I)obozi utca 13.

Helyľajzi szőmt.. 35379

Jellege: építési telek

Telek alapteľületez 907 rŕ
Ktizmű e|látottsága: összközműves

Teľhei: Por-, teher- és igénymentes, háromszoľ 8 m2

nagyságú területľe az ELMIJ ÍI1lĺozĺrl Kft.
javára vezetékjog került bejegyzésre az ingat|aĺ-

nyilvántartásba

Az ingat|anra vonatkozó részletes adatpkat a páIyázati kiírás mellékletét képező ingatlanfoľgalmi
s zakvélemény tarta7mazza. Az ingatlan öv ezeti besoľo lása : L 1 -V m- 5 .

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- azingatlan apá|yázatkiírásának időpontjábanazingat|an-ĺyí|vántarttls szerint kivett lakóház,udvar
megnevezésű, beépítetlen teľületté történő. nyilvánítását gyoľsított ingatlan-nyilvántartási
eljárás keretében folýatjuk le.

- a nęmzętL vagyonľól sző\ő 2Oll. CXCVI törvény 14. $ (2) bękezdése a|apján aMagyar Államot
minden elovásáľlási jog jogosultat mege|őzo e|ővásár|źlsi jog illeti meg. Az elővásáľlási jog
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gyakoľlásáľa a Magyaľ Állam részére fennálló határidő az ę|ovźstr|ási jog gyakoľlásáľa felhívó
értęsítés postára adásának napjától számitott 35 nap.

aZ egyes állami tulajdonban lévő vagyontźrgyak önkormányzatok tulajdonba adásáľól szóló 1991.
évi XXXIII. Ív.39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Főváľosi Önkoľmányzatnak elővásárlási
joga van.

Eladó az ingatlant a , fent megjelölt elővásáľlási jog jogosuttjának elővásárlásról lemondó
nyi|atkozatánakkézhezvételétől, vagy ateljes vételár beérkezésétĺll számított 40 napon belĺil adja vevő
birtokába, attól fi.iggően, hogy melyik torténik meg később. Amennyiben az e|ilvásárlásra jogosultak
báľmelyike élni kíván elővásáľlási jogéxa|, űgy az adásvételi szerzodés az e|ővásár|ásra jogosult és az
eladó kozött jön létre. Ez esętben abeflzetett aján|ati biaosítékot eladó a nyilatkozat kézhezvéte|étő|
számított 15 napon belül visszauta|jaapá|yázat nyertese részére, A beťrzetett összeg után eladó kamatot
és bármely jogcímen igényelt költséget nem fizęt.

4. Apí|yánat célja, tartalma 
'

Az elidegenítésľe kerü|ő építési telek a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi Önkoľmányzat
kizárólagos tulajdonát képezi,:elidegenítésérę a nemzeti vagyoľľól szóló 201I. évi CXCVI. tv., a
Budapest Józsefuárosi onkormáĺyzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 66lf012. (Xil. 13.) önkormźtĺyzati rendelet, valamint a Képviselő-testület 13612016. (vI.
)2.)számu határ ozata (Versenyeztętési Szabál y zat) v oĺntkozik.

Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő a véte|árat

- egyösszegben,

- részletfizetéssel,vagy

- banki hitel felhaszná|ásáva| egyenlítse ki.

A nyertes pá|yáző köteles apźiyázat e|bírźiásáről szóló étesítés kézhezvéte|ét követo 15 munkanapon
belül adásvéte|i szerződést kötni.

Vevő a véte|ár

- egyosszegben történő megfizetése esetén _ az ajfu:ťlati biaosíték ĺisszegével csĺjkkentett - vételátat
az adásvéte|i szerződés megkötéséig eladónak megťlzet,

- részlętfizetés esetén _ az ajánlati biaosíték összegével csökkentett _ vétęIár 50 %-át a szetződés
megkotéséig megfizetni. A fennmaľadó vételárhátra|ékot vevó az elővásárlási jogról lemondó
nyilatkozatok vagy az e|óvtsźrlási jog gyakoľlásáľa vonatkozó határidő eredménýelen elteltére
vonatkozó ęladói értesítés vevő részéľe tĺjľtént sikeres kézbesítését kovető 8 naptári napon belül
köteles avéteIár fermmaradó 50 yo-át, mint vételár hátralék eladó bankszám|ájára megťrzetni.

- banki hitel felhaszntiása esetén, az adásvételi szerződés fiiggőben tartással kerül megkötésľe. A
foglaló <isszegével csökkentett vételár kiegyenlítésére vevőnek 90 nap áll rendelkezéséľe. Azeladő
a tulajdonjog bejegyzésére vonatkoző hozzájáruIását a teljes vételár beéľkezését követő 5

munkanapon belül adja ki vevő ľészéľe.

Az ingat|an biľtokbaadásának időpontja: az elővásáľlási jog lemondására vonatkoző nyi|aÍkozat
kézhezvéte|étől, illetve a teljes vételár beérkezését követő 40 munkanapoń belü|, attól fi'iggően, hogy
melyik történik meg később'

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevőt terhelő kötelezettségek:

a) a telekingatlan biĺokbaadásától számitott 3 éven belül jogeľős építési engedélý szeÍez,

b) ajogeľős építési engedély megszerzésétő| számított 3 éven beltiljogeľős használatbavételi engedélyt
szeręz'

c) a jogerős építési engedély megszerzésének 90 napot meghaladó késedelmę esetén a k<itbér összege
15.000'000'- Ft; a jogerős haszná|atbavételi engedély megszeľzésének 90 napot meghaladó

\4
I .'z'(-

vidaknecs
Írógép
  



késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000'- Ft, amely kötelezettségek gaľanciaszęrzodés
megkĺitésével biaosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 90 napnálkevesebb késedelem
esetén időarányosan érvényesíthetők. Az elozőeken túl felmeriilő késedelem esetén vevő által
fizetendő napi kötbéľ mértéke 30.000,- Ft.

Az adásvéte|i szeľződés megkötésével kapcsolatban felmęrülő költségek:

- 5.500,- Ft + ÁFA eljárási díj,

- 6.600,- Ftlngatlan/ földhivatali eljárási illeték A Kiíró felhívja a páIyźzők ťrgyelmét, hogy a
véteIárat AFA teľhelí

A Kiíľó kiköti továbbá, hogy

a) a nyeľtes ajźnIattevó visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljárás soron ktivetkező
helyezettj ér,el szerződést kötni,

b) jogosult arra, hogy a versenyeztetési eljárást eľedménýelęnnek nyilvánítsa,

c) szükség esetén az ajánlattevőtő| az aján|at lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben
írásban felvilágosítást kérhet annak e|oľebocsátásával, hogy azaján|attevő ezze|kapčsolatos írásbeli
vźiasza semmilyen formában nem eľędményezheti a versenyeztetési eljaľásban tett ajźn|atában
megfogalmazott feltételek olyan megváItozását, ameIy az értékelés során a beérkezętt ajánlatok
sorrendj ét módo sítaná.

d) aPtk.6:74. $ (2) bekezdése alapján, apálryázati felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb
ajánlattevővel szemben is fenntaľtja a jogátana,hogy ne kössön szerződést.

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

a) az aján|attételi határidot indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, amit _ az indok
megjelöléséveI-aKiirás közlésével megegyező helyeken, azeredeti benyújtási hatáľidő |ejártae|őtt
legalább 5 nappal köteles hirdetményben megj elentetni;

b) jogosult az aján|attételi felhívásźtt az aján|attételi hatáľidő előtt visszavonni, de erről a kiírás
közlésével megegyező módon az aján|attéte|i hatáľidő |ejárta előtt köteles hiľdetméný
megjelentetni,

c) apáIyázatibíztosítékot a kiíľás visszavonás a, az e7jáľás eľedménýelenségének megáIIapitásaesetén,
1I|etvę - az ajánlatok e|birá|ását kĺjvetően - a nem nyeľtes ajánlattevők részére 1 5 munkanapon belül
visszaťlzeti,

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

e) a nyeľtes ajánlattevő esetében a beťlzetett biĺosítékot az ajźtn|attevó á|ta| fizetendő vételárba
beszámiĺja,

Đ nem ťlzeti vissza a nyertes által teljesített biztosítékot, ha a szerződés megkötése a nyertesnek
felľóható vagy éľdekkörében felmeľĹilt okból hiúsul meg. A vevőnek felľóható ok az is, haavételárat
banki hitęl felhasználásźna|kiváĺja kiegyenlíteni, de a banki hitelt határidőben nem kapja meg'
va1y az a fizetési hatáľidő napjának 24 őráignem éľkezik meg eladó bankszám|á!ára.

5. Az aján|at benyújtásának előfe|téte|ei

Az ajźn|at benyrijtásának elengedhetetlen feltétele az ajtn|ati biĺosíték hatáľidőig töńénő befizetése.

A Kiíró az ajáĺ|ati bizosítékot a páIyázati felhívás visszavonása, az eljárás eľedménýelenségének
megá||apítása esetén, illetve _ az aján|atok elbírálását követoen - a nem nyertes ajánlattevők részére
kciteles 1 5 munkanapon belül visszafizętni.

Apźiyázaton való ľészvétel további előfeltétele, hogy az aján|aÍtevő megismeľje a pá|yázattźlrgytú, az
aJtn|attétel feltételeit - vagyis aptiyázati dokumentációt _ és ańmagára nézve kötelezőnektekintse.
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A nemzęti vagyonról sző|ő 2071. évi CXCVI. törvény 11. $ (10) bekezdése alapján a pá|yázatoĺ csak
át|tthatő szervezet vehęt részt.

Az aján|at benyújtási hatáľidő leteltét k<jvetően aján|atot a Kiíró nem vesz át.

6. Apáiyázaton ttirténő ľészvétel feltéte|ei

Az aján|attevó részt vehet a ptůyázaton amennyiben

a) az aján|ati biaosíték összeget hatáľidőben megflzeti, és az beérk ezik a Kiíľó által megjelölt
bat.lkszám|ára,

b)azajánIatokIeadásánakhatáridejéigazajén|atátbenyujtja.

7" Az aján|ĺt tartalmi kiivetelményeĺ

Az aján|attevőnek

a) az ajźnlatban közölnie kell a nevét/cégnevét,Iakcimétĺszé|úe\yét, äi,doszaĺnát/adóazonosító jelét,
cég esetében cégsegyzékszámźú' képviselójének nevét és elérhetőségét, bankszám|a számát, 

'

ęlęktľonikus lęvelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b) azaján|athoz csatolni keI|azajtn|atíbiĺosíték befizetéséről szóló visszavonhatatlan banki átutalást
vagy a bankszámla kivonatot.

c) az aján|atban nyilatkoznia ke|I arró|, hogy vállalja a Pályázati dokumentációban, illetve
mel lékleteiben leirt szer zó déskötési é s egyéb fe ltéte leket,

d) az aján|atban nyilatkoznia kell anól, hogy ĺávoĺatkozőan a2OI5. évi CXLil. törvény 62. $ és 63.

$-ban foglaltklzárő köľülmények nem állnak fęnn.

e) az Ątn|atban nyilatkoznia kęll arról, hogy adó és adók módjára behajthatő köztartozása nincs. E
ĺyi|atkozat mellé kell csatolnia a NAV igazolásźĺt arról, hogy nem áll fęnĺ köztartoztsa.

Đ az aján|atban nyilatkoznía kell arról, hogy Kiíľóval szemben bérleti díj tartozása nincs, továbbá a
Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kcitelezettsége nincs.

g) az ajánlatźhoz csatolní kell a társaság 30 ĺaprńl nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
képviseletére jogosultak aláírási címpéldányának eredeti pé|dányát vagy hiteles másolatát.

h) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hory nem źi| vége|számolás alatt, ellene csőd-, illetve
felszámolási eljárás nincs folyamatban.

Đ az aján|atban nyílatkoznia kell arľól, hogy a nęmzeti vagyoĺľól sző|ó 2011 . évi CXCVI. törvény 3.

$ ( l ) bekezdés l . pontja szerint átláthatő szervezetnek minősül.

Az aján|attevőnek a pŕúyźzati eljárás során benyújtott ajttn|atźń, továbbá az aján|at mellékleteként
benyijtott valamennyi nyi|atkozatźtt cégszeru aláíľással kell ellátnia. Cégszeľű a|áírás során a cég
képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek a táľsaság kézze|, vagy géppel írt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve a|á ĺevétlnevüket önáIlőan/együttesen iÍJaliÍJák aIá a hiteles cégalLákási
nyilatkozatuknak megfelelően.

A Bonyolító ajánlott, tértivevényes levélben, hatáľidő kittĺzésével felszó|íthatja az ajźn|attevót az
ajánlattal kapcsolatos formai vagy tartaImi hiányosságok pótlásara, amennyiben a szĺikséges
nyi|atkozatokat, igazo|ásokat nem megfelelően, illetve nem teljes k<jľrĺen csatolta. Amennyiben az
ajánlattevő a felhívás kézhezvéte|ét kovetően az abban megjelölt hatáľidőre ahiáný nem' Vagy nem
teljes körűen pótolja, tryy ajźn|ataahiánypőt|ási hatáľidő elteltének napját'követő naptól érvénýelennek
minősi'il, és apá|yázat további részében nem vehet részt'

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelö|t hiányokról, a hiánypótlási határidőľol
egyidejűleg, közvetlenü|, írásban köteles tájékoztatni az osszes ajánlattevőt.
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A hiánypótlás nem terjedhet kj az aján|at módosításara.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajttn|attevó aján|ata érvénýelennek minősiil,
amennyiben

a) azaján|atibiaosíték összege apźt|yázatikiírásf . pontjában meghatározott határidőn belülnem keľül
j óváírásľa a Kiíľó hanksz,źlmlźĄán,

b) nem jelölmeg vételárat.

Amennyiben aján|attevő iiém jelöĺi meg a vételár megťrzetésének módját, Kiíľó úgy veszi, hogy azt az
adásvételi szerzodés megkötéséig egy összegben f,rzeti meg'

8. Az ajánlat foľmai kiivetelményei

Az aján|attevőnek aján|atátegy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, feltünt etve az adott
példányon az,,Eredeti ajánlat'',és ,,Másolati ajtn|at,, megjelölést, melyeket kĺilön - kĹilön sértetlen" lezárt
borítékban kell benyújtania. A példányok köz<jtti eltérés esetén az eredetipéldány érvényes.

.'Az ajźnlat első olda|án kell elhelyezni a megfelelően kitcĺltĺĺtt ,,Jelentkezési lapot'', a második oldalon a
kitöltött ,,Ajtn|ati összesítőt'', külonös tekintettel a megajánlott vételár és megfizetési módjának
megjelölésére' Eú. követően kell elhelyezni az aján|ati felhívás mellékletét képező értelemszeľűen
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban részĺetezett valamerľryi dokumentumot. Az
ajánlattevőnek közölnie kell a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét), ahová a pá|yźuati eredmény
közlését kéri, tovább á azt abaĺ.lkszźlm|aszámot és a banksz ám|akęđvezményezettjének nevét illetve más
azonosítőját, ahova az ajánlati biĺosíték (báĺatpénz) visszautalását kér', amerľryíben nem nyertese a
pá|yázatnak.

Az ajánlat és az iisszes melléklet mínden oldalát _ összefűzve, az oldalak számának
dokumentálásával _ folyamatos szlźmozással kell ellótní'

Az iratokat magyar nyelven' Iezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benýjtani. A boľítékra kizźrő|agapá|yázatttrgyźi kęll ráírni' az a|ábbiak szerint:

,,Budapest VIII. keľület, Dobozi utca 13. szám alaffi telek elidegenítése - pá|yázat,'

A Bonyolító |ezźrat|an vagy séľült borítékot nem veSZ át. Kiírő minden' az aján|attételi határidőn túl
benýjtott ajtn|atot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az aján|aÍtevo a pźiyázati e|járźs bármelyik szakaszában meghatalmazott iltján jár eI, a

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti pé|dányát is mellékelni kel| az
ajánlathoz. A polgári perľendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. $-a szerint a teljes bizonyító eĘtĺ
magánokiratnak az a|ábbi feltétęlęk valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiratot sajátkezllleg írta és aláirta;

b) két tanú az okiľaton a|áírásávaligazo|ja, hogy a kiáIlító a nem źita|a irt okiratot előtttik irta aIá,vagy
a|áirását előttĺik sajátkezu a|áirásának ismerte el;' az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell
tÍintetni;

c) a kiál|ító a|áirásavagy kézjegye azokiratonközjegyzo á|tal hitelesítve van;

d) a gazdá|kodő szęrvezet á|taliz|eti körében kiállított okiratot szabá|yszeruen a|áiták;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az á|ta|a készített okiľat szabályszeľű elIenjegyzéséve| bizonyitja, hogy a
kiállító a nem á|ta|airt okiratot előtte íľta a|á,vagy a|áírását előtte saját kezu a|áirásának ismefte el,
illetőleg a kiállíto minősített elektľonikus a|áírásáva| aláíľt elektronikus okirat talta|ma az ugyvéd
á|ta|készitettelektľonikusokiratévalmegegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektľonikus a|áirźst helyezett el.

Ł.
\\f
iłt t

" 
I t'.1 b'

\o

vidaknecs
Írógép
   



Haazaján|attevó gazdá|kodő szervezet, apáIyázati eljárás során nevében nyilatkozatotacégtregyzékbeĺ
feltüntetett képviseleti joggal ľendelkezó szeméIy, vagy e személy meghatalmazottja tehet.

9. Az aján|at módosítás a

Az ajźn|attevő az aján?attételi hatáľid ő lejźttáigmódosíthatja vagy visszavonhatja páIyázati ajáĺllatát, az
ajźtn|attéte|i határidő |ejttrttú kovetően azonban a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

Az aján|ati kotottség az aján|attételi határidő lejártának napjával kezdődik.

10. Ajánlati kötöttség

Az aján|attevo legalább 60 napig terjedő aján|ati kötöttséget köteles vállalni, amely az ajánlattéte|i
határidő |ejártźnaknapjálva|.kezdődik' Az aján|attevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiírő az
ajánlatok eredinényének megállapitásźtra vonatkozó hatáľidőt elhalasztotta, úgy vállalja az aján|ati
kötöttség meghosszabbítását a pá|yázat eredményének megtů|apitźsára vonatkozó hatáľidő
e lhalasztásának napj ai számáx aI me gegyezően.

Az ajáĺIatikötöttség tartalmának ĺneghatáľozźsára aPolgári Torvénykönyv rendelkezései irányadóak,
ktilönös tekintettel a 6:64. $-ra.

Az aján|at olyan megállapodást kezdeményezo nyilatkozatot jelent, amely a töľvény a|apjźłn
lényegesnek tekintett szeľződéses elemekęt tarta|mazza' s egyértelműen kitűnik belőle, hogy az abban
foglaltak ügylętkötéSi akaratot tükröznek, tehát a nyilatkozó _ ajćlr.lata elfogadása esetén _ azt magára
néme kötelezőnek ismeri el.

Az ajtn|ati kötöttség azt jeIenti, hogy ha a másik fé| az adoĺt időhatáron belül az aján|atot elfogadja' a
szeruődés a törvény rendelkezése folýán létrejön. Az ajźn|at megtételével tehát fi.iggő helyzet alakul ki,
amely az ajánlati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az aján|attevő azaján|ati kötöttségének ideje a|att aján|atátvisszavonja, abeťlzeteÍtajźn|ati
biaosítékot elveszti.

A Kiíró az aján|ati biaosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megá|Iapitása esetén, illetve - az ajźn|atok elbíľását követően - a nem nyertes ajźn|attevők részére
köteles i 5 munkanapon bęlül visszafizętni. A Kiíró az aján|atibiztosíték után kamatotnemťlzet,kivéve,
ha a visszafizetési hatáľidőt elmulasztia.

1 1. A pályázatokbontása

A páIyázati ajánlatokat tarta|mazo zárt bontékok felbontását a Bonyolíto végzi a pályázati felhívásban
megielölt időpontban. Az ajźn|atok felbontásán, a Bonyolító képviselójén kívül az ajánlattevők, illetve
meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (szemé|yi igazo|vány,
meghatalmazás) igazolni kell.

Az aján|attevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. Az aján|atok felbontásán je|en lévok
j elenlétük ígazolásár a jel enléti ív et imak a\á.

Az ajáĺ|atok felbontásakoľ a Bonyolító,ismeľteti az ajźlnlaÍtevők nevét' lakóhelyét (székhelyét)

Az ajén|attevő a fenti adatok ismeľtetését nem tilthada meg.

A Bonyolítő az aján|atok felbontásáró|, az ajánlatok ismeľtetett tarta|mźlrő| jegyzőkönyvet készít,
amelyet az aján|attevőknek eľľe vonatkoző igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzőkönyvet a
Bônyolító képviselóje és a jegyzőkönyvvezető irja aIá, és a bontáson megjelent ajánlattevők köztil
kijelöltek, pedíg aItirásukkal hitelesítik.
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t2. A' pí|y átztt érv énytelenségeinek esetei

A Bonyolító az aján|atokbírálatakor m egá||apitja, hogy mely ajánlatok érvénýelenek, és ez aIapjénÍesz
javaslatot a Kiírónak az aján|atok érvénýelenségének megźi|apításáľa. A Kiíró érvénýelerľrek
nyilvánítj a az ajénlatot, ha

a) .art a kiírásban meghatáľozotÍ, i||etve sz'abźilyszerllen meghosszabbított aján|attéte|i határidő után
nýjtották be.

b) aztoĺyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az onkoľmányzattal,szembeni, korábbi fizetési kötelezettségét
(helyi adó, bérleti díj' stb.) nem teljesítette.

c) az aján|attevő abiztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta ľendelkezésre..

d) a kiírásban szereplo adatokat, igazolásokat nem' vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta,. ideértve, ha az ajźn|attevő nem csaÍolta anőI sző|ő nyi|atkozatát, hogy nincs köztartozása (adő-,
vtlm-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az á||aĺnhán.artás más alľendszereivel szemben
fennálló ťlzetési kötelezettsége),

e) az ajźn|at nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az ajánlattevo nem. tett a

ki íľásban fo glaltaknak me gfe le lő aján|atot,

Đ az ajźnlattevő valótlan adatot közölt. ': .''

g) az ajánlattevo a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem' vagy nem teljes köríĺen tett eleget.

h) olyan ajánlat érkezett, amely a meghatározottťlzetési feltételektől eltérő ajánlatottarta|maz.

Az eljárás további szakaszabaĺ nem vehet résrt az, aki a)-h) pontokban foglaltak szerint érvénýelen
p źiy ázati aj ánlatot tett.

13. A pályázati aján|atok elbíľá|ása, az e|bírá|ás szempontjai

A ptiyázati ajánlatokat a lehető legrövidebb idon belül el kell bírálni. A pá|yázat eľedményének
megái|apítźtsáľa vonatkozőhatáridó egy alkalommal meghosszabbítható. Azűjhatáridőről, illetve annak
fi'iggvényében az aján|ati kötöttség időtartamának meghosszabbitäsárő| a Bonyolító köteles ajár.J'ott

levélbęn tájékoztatni az összes pá|yázőt.

A Bonyolító a pźůyázati felhívásban meghatározott étékelésí szempontok a|apján bírálja el és
ľangsoľolja az éwényes ptúyázati ajźn|atokat, szükség szeľint szakértők bevonásával

Äz e|biráiáls fő szempontja:

. ilz ajĺínlott vételáľ összege.

A Kiíľó a pá|yázati felhívásban igényelt iľatokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgá|ni az
ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok
eľedetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíró szükség esetén az aján|aÍtevőtő| az ajánlat lényegét nem éľintő technikai-formai kérdésekben,
írásban fe|világosítást kéľhet annak előrebocsátásával, hogy az aján|attevő pá|yźnő ezzel kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eredményezheti az aján'Latában megťogaImazott feltételek
olyan megváItozását, amely a pá|yázat során a beérkezętt ajánlatok sorľendjét módosítaná' A Kiíró a
fe|világosítás kéréséľől' és annak tarta|máró| haladéktalanul írásban értesíti a többi aján|attevőt'

A pállyázat nyeľtese tz, aki a ptiyázati fęlhívásban rögzitett feltételek teljesítése mellett a véte|ár
összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Ameĺľlyiben a legmagasabb vételána több ajánlat is érkezik
a pá|yázat Bonyolítója az azonos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb véte|árat megajánló
ajźn|attevőknek lehetőségük, van a véte|ána licit formájában újabb aján|atot, ajánlatokat tenni. Az
induló vételár a beérkezett |egmagasabb vételár ajźn|at, a licitlépcső 10.000,- Ft, azaz tízezer forint,
negatív licit nem lehetséges. A licit nyeľtese az, az ajttn|aÍtevo, aki a legmagasabb összeget aján|ja.
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A versenytárg}alásról jegyzőkonyv készül, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzőköny wezetó, a Bonyolító jogi képviselője és az aján|attevők jelen lévő képviselői írnak alá.

A Bonyolító az aján|atok étékeléséľol jegyzőkönyvet (a továbbiakban: értékelési j egyzokönyv) készít,
amely tartalmazza

a) apáIyázati e|árás ľövid ismertetését, abeérkezett ajanlatok számát,

b) abeéĺkęzętt ajánlatok rövid értékelését,

c) a legjobb ajáĺ|atravonatkozó javaslat indokait,

d) aZ ęllenérték (vételár) meghatátozásának szempontjait (ideértve a vételárat befolyásoló
kötelezettségvállalásokat)'

e) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait,

3 .ĺTääi:''öll"."9,.u"yének összefoglaló értékelését, az e|sőkét helyre javasolt petyna,t,

megjelĺilését, ha erre mód van,

h) abíľá|atban közľeműködők által fontosnak tartott körülményeket, tényeket.

14. osszeféľhetet|enség

A pályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani,ha a pá|yázatok elbíráIásában olyan
természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is ajánlattevo,vagy

a) annakkozeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. $ (1) 1. pont),

b) anĺak munkaviszony a|ap1án felettese, vagy alkalmazottja,

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

d) ha bármely oknál fogva nęm váľható el tőle azugy elfogulatlan megítélése.

15. A pályázati eljírás érvénytelenségének és eredménytelenségének esetei

Érvénytelen a páIyázati elj árás, ha

a) apályázat elbírálásakor az osszeférhetetlenségi szabályokat megsértették,

b) valamelyik aján|attevő az e|járás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő éľdekeit súlyosan séľtő
cselekméný követ el.

A kiíró eredménýelerľrek nyilváníthatj a az e|jtrást,ha

a) nemérkezettaján|at,

b) klzárőIag érvénýelen ajánlatok érkeztek,

c) az egyik aján|attevo sem tett a pá|yźuati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot,

d) a kiíró az e|járás érvénýelenítéséről dontött.

Eredménytelen eljárás esetén akiirődönt a további vagyonügyleti eljárásról.

16. Ered ményhirdetés, szeľződéskiités

Apá|yázat eredményéről a Kiíľó legkésőbb f0|7. őpri|ĺs 28. napjáig dönt, amelyről Bonyolító 15

napon beli'il valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti.

Kííró a páIyázat nyertesével a jelen dokumentáciő 4. ponÍjában meg|.ntározottak szerint adásvétęli
szerződést köt.
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A nyeľtes páIyáző visszalépése esetén az e|ađő jogosult a pá|yźzati eljáľás soľon kĺivetkezo
helyezettjével adásvételi szerződést kötni, amennyiben a pá|ytzat eredményének megállapításakor a
más o dik le gj obb aj áĺ|at me ghatár ozá sra keľtilt.

A nyeľtes ajánlattevo esetében a beťlzetett biztosíték az aján|attevő á|ta| fizetendő vételár összegébe
beszámitásra keriil, azonban ha a szerződés megkötése az aján|atÍevonek felľóhatő,vagy érdekköľében
felmerült más okból hiúsul meg, aján|attevo a biaosítékot elveszti. Az elvesztett biztosíték a Kiírót illeti
meg.

17. Egyéb ľendelkezések

Azingat|an megtekinthető a Kiírás 2' pontjźtban megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt két nappal
a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt. Önkományzati Házkezeló Iľodájának munkatźľsttva|
telefoĺĺos egyeztetés szükséges a következő telefonszámokon: 06 | 210-49f8,270-4929,210-4930,2|0-
4766.

Az aján|aÍtevo az aján|atok felbontásáig köteles titokban tartani az aján|atánaktarta|mét, továbbá a Kiíró
źůta| a részletes dokumentációban vagy bármely mpdon refldęlkezésére bocsátott minden téný,

- információt, adatotkoteles bizalmésan kezelni, aĺĺ:ólrtájékonatást harmadik személynek nem adhat.Ez
a tilalom nem terjed ki a finanszíľozó bankkal és konzoľciális ajtn|at esetén a résztvevőkkel való
kapcsolattartásra. Ha az ajźn|attevő vagy az érdekkörében ál1ó más személy a páIyázat titkosságát
megséľtette, a Kiíró az ajáĺ|atát érvénýelennek nyilvánítja.

A Bonyolító az ajtnlatoktarta|mát a pá|yázatlezáĺtsáig titkosan keze|i, tartalmukról felvilágosítást sem
kívülállóknak' sem a pá|yázatonrésztvevőknek nem adhat.

A Kiíľó az ajtnlatokat t'lzźrő|ag elbká|tsra haszná|hatja fel, más célú fęlhasználás ęsetén az
ajánlattevővel ktilön meg kell aról állapodnia.

A Kiíľó apá|yázati eljárás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig megőľizni'
továbbá ilyen jellegű ellenőľzés esetén aze||enőrzéstvégző szerv, személyek ľendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabá,|yozott kéľdésekben a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testületének |36120|6. (VI. 02.) számí határozata, valamint a vonatkozó
egyéb jogszabályok rendelkezés ei az lrányadőak.

Budapest,20i7.
Józsefu áľo si onkormányzat

nevében e|j árő J őzsefu árosi G azdá|ko dási KozponÍ' Zrt.
..... sk.

Mellékletek:
1. számu melléklet:
2. számtĺ melléklet:
3. számű melléklet:
4. számu melléklęt:

5. számu melléklęt:

számu melléklet:
számu męlléklęt:

6.

7.

Jelentkezési lap
Ajánlati ĺisszesítő
Nyilatkozat végelszámolásľól, csődelj árásľól, felszámoIásľól
Nyilatkozat a pá|yázati feltételek elfogadásáró|, szerződéskĺjtésľől,
ingatlanszeľzési képessé gro|, aján|ati kötdttségľől
Nyilatkozat adó és adók módjára behajthatőkonatozásról; Kiíróval szemben
fennálló tartozástő|
Nyilatkozat pénzllgyi alkalmasságľól
Nyilatkozat a kézbesítés helyéľő| és a bankszám|aszttmrő|
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8' számű melléklet: Nyilatkozat átlźthatő szervezetrő|
9. számű melléklet: Nyilatkozat a pá|yázaton meghiľdetett ingatlan megtekintésérol, áĺ|apotának

megismeréséről
i0. száműmelléklet: Adásvételi szerzódéstervezet
1 1. számű melléklet: Adásvéte|i szerződés tervezet részletfizetéssel
12. . számiĺmelléklet: Adásvételi szerződés tervęzet fiiggőben taftással (banki hiteles)
13. számamelléklet: osszefoglaló a benyújtandó ajánlat foľmai és täľtalmi követelményeiről'

tájékońatás az átláthatő szewezet fogalmáról
14. számimellékiet: Étékbęcslés

/J
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1. számú melléklet
Budapest VIII. keľület, Dobozĺ utca 13; szám alattĺ telek elidegenítése

' Jelentkezési lap

Budapest,

pály źnő a|áírása/ c é gszerii a|á'ír ás

l Meghatalmazott ęsetén

Ł.\, 
ĺi"l ĺ

t. i *.ł
yť
1p

Társaság neve, cégfotmája:

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

Statisztikai számjel:

C é gnýIv éntartási száma:

Adószáma:

Szźtm|av ezető banki ának neve :

Bankszámlaszáma..

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meghatalm azott nev er'.

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

vidaknecs
Írógép
   



2. szźmű mellélet

Budapest VIII. keľ{ilet, Dobozi utca 13. szám alatti telek elĺdegenítése

AJÁNLATI osszBsÍľo

Alulírott. '.......(névltfusaság
neve) a Budapest vI[. keľĺilet, Dobozi utca 13. szám alatti telek elidegenítésére kiírt
pá|yázafta ajánlatomat az a|ábbiakban foglalom össze:

Megajanlottvéte|ár: ..........Ft

A vételár megfizetésének módja:

Budapest,

pźiy áző a|áír źsal cé gszeru aláit ás

)2"
''-9*
;-**/+

vidaknecs
Írógép
   



3. számú melléklet

Budapest VIII. keľiilet, Dobozi utca 13. szám alaffi telek elĺdegenítése

NYILATKOZAT
végelszámolásľól, csődeljárásľĺil, fe|számolásľól

Alulírott.
(társaság neve) képviseletében kij elentem, ho gy a tźr saság

. végelszámolás alatt . *á||lnem źi|

. ęllen csődeljárás folyamatban *vatýninos

o ellen felszámolási eljáľás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

pá|y áző a|éir ása/ c é gszeru a|áitás

4 x-galmegjelölt részné| a megfelelő szclveg a|źthuzandő.

L4

t8

äľ, ł
t'rl I

Ĺl ,.J

vidaknecs
Írógép
  



4. számú melléklet

Budapest VIII. kerĺilet, Dobozĺ utca 1'3. szám alaffĺ telek elidegenítése

NYILATKOZAT
a pá|yázatĺ fe|téte|ek elfogadásárőI., szeľződéskötésľől, ingatlanszeľzési képességľől,

ajánlati kiittittségľől

Alulíľott.

... (névltársaság neve) kijelentem, hogy a pá|yźzat tárgyźú részletesen megismeľtem, aZ

aján|attéteI feltételeit, a páIyěnati kiírást magamra nézve kotelezőnek elfogadom.

Kij elentem, ho gy Magyaroľs zźryon ingatlansz erzésre j o go sult vagyok.

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

Budapest,

pá|y źnő aláír ása/ c é gszeru aláír źs

*í -..Č
/ 9 ,. 

ĺ--"

vidaknecs
Írógép
   



5. szźmű melléklęt

Budapest VIII. keľület, Dobozĺ utca 13. szám alatti telek elidegenítése

NYILATK OZAT
kiíľóval szemben fennálló tartozásről

AIulírott (név)

mint a .. '..:...... (társaság neve) vezető

tisztsé gviselőj e kij elentem, ho gy az ajźnIattevőnek,

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

amelyeket az a|ábbi okiratokkal igazolok:

1.

2.

Budapest,

pá|y źző a|áírźsa/ cé gszeru aIáit ás

A *-gal jelölt résznél a megfelelő szöveg a|áhuzandő.

tl . i
i'ĺ, l

| ĺ '...l

łe
é.

vidaknecs
Írógép
    



6. számumelléklet

Budapest VIII. keľület, Dobozi utca 13. szám alatti telek elidegenítése

NYILATKOZAT
pénzügyi alkalmasságľól

Alulírott (név)

mint a (trírsaság neve) vezető

. tisztségviselője, kijelentem, hogy apáIyázattárgy:źltképező ingatlan véte|ártnakmegfizetésére

képes vagyok, a szükséges anyagi eszkĺjzĺik rendelkezésemľe á|Inak.

A,számlavezető banknźú az elmúlt 1 évben soľban állás nem volt. amelyeket az alábbi
okiratokkal igazolok:

Budapest,

pá|y áző a|áir ásal cé gszęru a|áfu ás

1.

2.

Ą4.
(1t ./,ą (,!i -ź.*ł"ŕ

vidaknecs
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7. számú melléklet

Budapest VIII. keľület, Dobozi utca 13. szám alattĺ telek elidegenítése

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéľől és bankszámlaszámľól

Alulírott ....' 'lnévl mint a
(táľsaság neve) vezető tisztségviselóje kérem, hogy a PáIytnattal kapcsolatos mindennemtĺ
nýIatkozatot, felhívást, értęsítést, vagy más információt, valamint a Pá|yttzatta| kapcsolatos
esetleges jogvitában minden éľtesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az alábbi címre
kérem postázni:

Címzett:. ..... j..

Amennyiben az tita|am a fentiekben megjelölt cimzett a fenti címęn az iratot nem veszi át,
ennek következményeit a gazďasági táľsaság vźĺ||a|ja. Tudomásul Veszem' hogy amennýben a
címzett a fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postára adást kĺivető 5.

munkanapon kézbesítettnek minősül.

A pá|yázati felhívás visszavonása ęsętén a Kiíľó a dokumentáció megvásárlźsára fordított
összeget kérem az alźhbi bankszámlaszámta visszautalni:

B ankszáml av ezető p énzintézet: .

Bankszámlaszttm:

Bankszámlával rendelkęznij ogosult:
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

pá|y áző a|áir ásal cé gszeru a|áit és

I\ii\łĺ
{"l ".''ł

t{
>v

vidaknecs
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8. számú melléklet

Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 13. szám a|attĺ telek elĺdegenítése

NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy cégünk anemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI. torvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja szerinti

a.) átláthatő szerv ezętnek minősü''

b.) nem minőstil źÍIěńhatő szervezetnek. ]. .' .

(a megfelelő szoveg aláhúzandó)

A jelen nyi|atkozatomat a szęrvęzetvezető tisztségviselőjeként büntetőjogi felelősségem teljes
tudatában teszem.

Budapest,

pá|y áző a|áir ásal cé gszer(i a|źńr źs

.łq"

/2 ,ŕLJ i'.,:;ŕ'ŕ-i"

vidaknecs
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9. számú melléklet

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

NYILATKOZAT
' apá|yázaton meghiľdetett ingatlan megtekintéséľől, állapotának megismeľéséľől

Alulírott aptiyázaton meghirdetett Budapest VIII. kerület, Dobozĺ utca 13. száma|atti telket
előzetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az źůlrapotát és aľľa vonatkozó műszaki
täj éko ztatttst m e gi sm ertem.

Budapest,

pá|y áző aIáfu ása/ c é gszeru a|áit źs

N
C\h

ä
1l . I
i j. í
i'!i I

ť, ] Ítl

vidaknecs
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10. számú melléklet

ADÁýVETELI 9ZERZóDEý
(tervezet)

amely létrejött egyrészró|
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosĺ onkoľľnányzĺt (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., adőszáma: I57357I5-z-42,KSH-száma: 157357I5-84II-32I-0I, képviselí: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljáró JózsefuárosíGazdá|kodásí Központ Zrt. (szé|úely: 1082 Budapest,
Baross l.63-67 ',adószáma:25f92499-2-42, cégtregyzékszáma,.01-10-048457; KSH száma: f5292499-
6832-114-0|, képviseli: ....), mint eladó (továbbiakban: eladó)

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

között az a|u|irottnapon és helyen, az a|ábbifeltételekkel:

1.

E|őzmények

l.1. BudapestFővárosVIII.keľületJózsefvárosionkormányzatKépviselő.testülete...lf017.(IL01.)
szźlmű határozata alapjáĺ egyfordulós, nyilvános pá|yázatot írt ki Budapęst VIII. kerület 35379
Ivsz-u, az ingat|an nyi|vántarIásban Budapest VIII. keriilet, Dobozi utca ĺ.3' szám alatti telek
éltékesítésé re az ingaÍ|aĺ beépítési kötelezęttségével.

1.2. A pá|yázat nyeľtese a Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuáľosi Önkoľmányzat Képviselő-
testĺilet ..lf017. (....) számú határozata szeľint vevő lett. Yevő páIyźtzatttban az ingat|an cé|ra
történő beépítését v źi|a|ta.

f.
A szeľződés tárgyátképző ĺngat|an adatai

Címe:
Helyľajzĺ száma:
Jellege:
Telek alapteľiilete:
Kiizmű e|látottsága:

Teľhei:

Budapest VIII. kerület, Dobozi
35379
telek
907 ÍÍŕ
összközműves

PoI-, teheľ- és igénymentes,

nagyságú területľe az ELNII]

utca 13.

háromszoľ 8 m2

ĺl1|ĺozĺtl Kft.
javára vezetékjog keľült bejegyzésľe az ingat|an-

nyilvántartásba

3.

Jognyilatkozat

3.1. A nemzeti vagyoĺľól sző|ő 2OI1. évi CXCVI. torvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a helyi
önkományzat tulajdonában lévő ingatlanra az tilamnak. valamint az 1991. évi XXXII. tv. 39' $
(2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnak elővásáľlási joga van'

.zr ,ĺ
,ĺ-*,,.y,
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Jogosult elővásáľ|ási jogáva|, postai küldemény esetén a küldemény postai feladásának igazo|t
napjától számított 35 napon belül élhet. Amennyiben az e|ővásárlás jogosulda él jogával, jelen
szerzodés köĺe és eladó közott jön létre. Ez esetben a vevő tůtal beťlzetett ..........
FI+ÁFA, azaz ... . .... '.i........ forint +Áľĺ, összeget ę|adő az elővásárlási jogra vonatkozó
nyilatkozatokkézhezvéte|étó|számított 15 munkanapon belül a vevő ... ...,... á|tal
vęzetett '.......HUF számťl szám|ájáravisszautalja. A vevci trrclqmásul veszi,
hogy a bęťlzetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen elszámolandó költséget,
kártérítést nem fizet.

3.2. E|adó eladja, vevő megvásárolja 1/1 tulajdoni hányadban a jelen Szeľződés 2. pontjában
me ghatár o zott ingatl ant.

3.3. Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik személy tészére történő
értékesítéséhez abeépítési kĺitęlezettség teljesítéséig eladó hozzájárulása szükséges' Elađó abban

'ąz esetben adjahozzájárulást a továbbértékesítéshez, amennyiben a harmadik féIvá|Ia|ja a jelen
adásvételi szeľződésben foglalt k<itelezettségeket. Amennyiben vevo elmulasztja eladó
hozzá|áru|źsát kémi, eladó vevőn követeli a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítesét,
illetve eladó érvényesítheti visszavásárlási jogát

Felek ľögzítik, hogy e|adő hozzájárulása nem szükségęs az ingatlan harmadik személy részéte
töfténő vevő általi továbbértékesítéséhez, amennyiben az ingat|anra vevő a jogeros haszná|atba
vételi engedélý megszereďe, és ezt az e|adó felé hitelt érdemlő módon igazo|ta.

3.4. E|adő kötelezettséget vállal, hogy jelen szeľzodés a|éirástltkövető-8 naptári napon belül postai úton,
ajánlott tértivevényes küldeményként megktildi a Magyar Allam és a Budapest Főváľosi
Önkoľmányzat részére a jelen szerződést azza| a fe|hívással, hogy a megkĹildéstől számított 35
ĺaptáinapon belül nyilatkozzon, hogy kíván-e elovásárlási jogával élni.

4.

Jog- és ke|lékszavatosság

4,I, Az eladó kijelenti, hogy az adásvéte| tźLrgyátképező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az
ingatlan, per-, teheľ- és igénymentes, azon harmadik személynek nincs olyan ingatlan-
nylIváfiartásba bejegyzett, vagy ingatlan-nyilvántaftáson kívüli joga, amely a vevő birtoklását,
vagy tulajdonjog bejegyzését akadályozná, kor|átozná, vagy meghiúsítaná.

4.2. Az eladó kijelenti és szavatosságot vtů|al azért, hogy az íngatlant adó, illeték, vagy más adók
móďjára behajtható könatozás nęm terhelí. Az ę|adő kijelenti és szavatolja, hogy az ingatlan
tękintetében körnvezetszenÍIvezés nęm tortént.

4.3, A vevő kijelenti, hogy azingat|ant jól ismeri, bejáta, megvizsgálta,és á|ta|afelméľt źúlapotban,az
ingatlanľól készült ingatlan ér.tékbecslő szakvélemény ismeľetében írja alá jelen adásvételi
szerződést.

4,4' Az eladó a je\en szerződés a|áírásźtval kije|enti, hogy a vevőt az ingat|an minden lényeges
tulajdonságáróI tájékon,afia, beleértve az áItaL ismert esetleges Ętett hibákat is. A tájékoztatás
esetleges elmaľadásából eredő minden kár eladót terheli.

/zz
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5.

Az ingatlan véte|ára, a vételár megÍizetése

5.I. Az ingatlan véte|ára ......'..;i..........,- .Ft, melyet 27%o tita|ános forgalmi ađó terhel, (azaz

:...............rlrrldlrlrrorlr 
foľĺnt + 27oÁ AFA). A vételáľ általános foľgalmi adóval növelt összege

összesen ...............-Ft, amelyösszegavevő pá|yázatában ajánlottvéte|árra| azonos.

5 .f . Az ingat|aĺ v ételáĺ árrak megťlzetése az alábbiak szerint tĺjrténik:

5.f.1.Avevőpźł|yźvatánakbenyújtásakormegfizetettaze|aďőszám|ájára
.. ....-........... foľint összeget ajźn|ati biztosíték címén. A szerzódó felek úgy

. ľęndelkęztek, hogy a befrzetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímľe vá|toztatjtk, így
felek a befizetett összeget, bruttó
a\apján tehát vevő fogla|ó jogcímen megfizetett bľuttb ..............-Ft łisszeget
eladó ľészére. A foglaló összege avéte|árba beleszámít. Szerződő felek úgy nyilatkoznak, hogy
a foglaló jogi természetével tisńábaĺ vannak. Tudják, hogy a szeľződés meghiúsulásáért felelős
fé| az adott foglalót elveszti, illętvę a kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszaťlzetni'
Amennyiben az adásvéte|i szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fél, vagy egyik
fél sęm felelős, azadott foglaló a vevőnek visszajár.

A foglaló teljes összegének megfizetése azadásvételi szerzodés megkötésének feltétele. Szerzodő
felek egybehaĺgzőanrogzitLkaztaÍéný' hogy a foglaló teljes összegemegťtzetésre került.

Tekintettel aĺra, hogy az aján|ati biaosíték <isszege a pá|yázatről való döntés napjával vźit az
Áp.ł tv. 59' $ (1) bekezdése a|apjtn meghatározott előleggé, eladó a foglaló összegéről a
páIyttzatrő| való döntés napjával mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő
részére.

5.f .2. Fe|ek egybehangzóan rögzítik azt a téný, hogy a vevő a jelen szerződés a|źirásáig megfizette
eladó részére Eladó K&H Bank Zrt-né| vezetett 10403387-00028570 számíbaĺlkszám|ájára az

, 5.1. szerinti vételár általános forgalmi adóval növelt összegének (....... ......... FĐ az
5.2.I. szeńnti foglalóval ( . Ft) csĺikkentett összegét, azaz bruttó

Ft (azaz bľuttó foľint) összeget (,,vételáľ
hátralék''). Fe|ek rőgzítik, hogy vevő a teljes véte|árat megfizette eladó részére.

Eladó a véte|ár hátralék összegérol a bankszám|áján töľtént jőváírás napjźxal, mint teljesítési
nappal köteles előlegszámlttkiźi|itani vevo ľészéľe. Továbbá eladó a bitokátľuházás napjáva|
mint teljesítési nappal kĺjteles végszám|át kiállítani vevő részéľe

6.

Beépítésĺ ktitelezettség

6.1. A vevő vállalja, hogy azingat|antaJőzsefváros Kerületi Építési Szabá|yzatáról szóló 6612007.
(xII. 12.) önkormźnyzati rendelet (JOKESZ) előírásainak megfelelően beépíti. Vevo beépítési
kötelezettségnek az alábbiak szęrint tesz eleget

a'f
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az íngat1an biľtokbaadásźtő| számitott 3 éven belül megszetzi az építéséľe vonatkozó jogerős
építési engedélý;
a jogeros építési engedély megszerzéséto| számított 3 éven belül megszerzi a jogerős
hasznáIatbavétęli ensedélvt'

6'2. Az ingatlan beépítési fęltételei:

Az ingat|anövezeti besorolása : L 1 -VIII-5

A közműfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztésihozzájárulás, teľvezés. stb.) a vevőt
terheli.

A beépítés száza|ék, épitménymaĺasság, szintszám, szintter[ilet, stb. tekintetébęn az országos
.Településrendezési és Epítési Követelményekrol (OTEK) szóló 25311997. (XII.. 20.)
Kományren de|et, az 5l20I5, (II. 16.) Főv. KGY' rendelet (BFRSZ),'és Józsefuáľos Kerületi Epítési
Szabćiyzatáľól szóló 6612007. (xu. 12.) <inkormányzati rendelet (JOKESZ) előírásai azirányadők'

6.3. Az eladó visszavásárlási joga

Yevó az eladónak az ingatlanon jelen szerződés keltétől számitott 7 évig - a 6.I, pontban
meghatározott valamely kötęlęzettsége teljesítésének késedelme esetére - visszavásárlási jogot
enged, éshozzájáru| a|lhoz, hogy a visszavásárlási jog az ingat|an tulajdoni |apjára bejegyzésre
keľi'iljön. Vevő egylitta|már most feltétlen és visszavonhatatlan hozzájániásźúadjaahhoz is, hogy
amennyiben ęladó a 7.1.1. pont szerinti esetben visszavásárlási jogát je|en szerződésben
meghatározottak szerint egyoldalú nyilatkozattal gyakoľolja, űgy ezen egyolda|u ĺyĹIatkozat
a|apján a fijldhivatal eladó tulajdonjog visszavásáľlásának tényét. az íngat|an-nyi|vtntartásba, 1/1

arányban, visszavásárlási jog jogcímén bejegyezze. A visszavásárlási jog az ingatlan-
nyilvźtntartásba történt bejegyzés alapján az ingat|anon később jogot szerzőkkel szemben is
hatályos.

Vevő jelen szerződés a|áirásáva|hozzájźltu| allhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásiíľlási jogát
gyakorolja, úgy a jelen szerződésben meghatáľozottvételźtrat a késede|em idejére meghatározott
késedęlmi kötbéľ mértékével csokkentve fizessę vissza atészére'

7.

A szeľződésben vá|lalt kiitelezettségek nem teljesítésének, illetve késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményei

7.I. Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén a|kalmazhatő
jogkĺivetkezmények:

7 ,I.I. Visszavásárlási jog

Eladó visszavásáľlási jogával ajelen szerzodés 6.3. pontjában meghatáľozottak szerint élhet, ha
avevó a 6.1. pontban meghatáľozott valamely kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik. A
visszavásárlási ár azonos a vétęlárral, de az eladó jogosult a felhalmozőďott késedelmi kötbér
ĺisszegével a visszavásár|ási árat lecsĺjkkęnteni a visszavásáľlási jog gyakoľlása esetén. Vevő
je|en szerzódés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásźú adja ahhoz, hogy
amennyiben eladó é1 a visszavásárlási jogával, tulajdonjogát az ingaÍ|an-tyiĺvźntartásban eladó

a)

b)
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egyolđalú nyi|atkozatáva|bejegyeztesse Eladó visszavásárlásijogának gyakoľlása esetén Felek
kötelesek egymássa| e|számolni eladó tulajdonjogának a visszajegyzését követő 30 napon belü[.

7.1.2. Késedęlmi kotbér

Ha a vevő a 6:1. pontban meghatározott valamely kötelezettségével neki felróható okból
késedelembę ęsik. késedeimi kötbéľt k<jteles ťlzetru az eladőnak.

A késedelmi kötbér mértéke:
- A jogerős építési engedé|y megszeľzésének 90 napot meghaladó késedelme ęsetén a kötbér

összege 1 5.000.000'- Ft;
- A jogeros használatbavételí engedély megszerzésének 90 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbér összege 7'500.000'- Ft.

Felek ľögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott összegeken felül vevő
. késedelmes teljesítésérę tękintettel eladónak kötbéńgénye keletkezik, úgy annak mértékę

30.000,-Ftlnap.

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

7.f . Szerződő felek egybehangzőan rogzítik azt a téný, hogy a késedelmi kotbéľ teljesítéséhez vevó
garanciaszerzódés nyújtási kötelezettségének eleget tett, a Zrt. á|ta|
kibocsátott szźtmű. valamint a Zrt' źilta| kibocsátott

szźlműbankgaranciajelen szerzódés a|áirásáva| egyidejrĺleg átadásra került
az e|ađő részérę.

A garanciaszerződés összege a jogeľős építési engedéIy megszerzésére a 6.|. pont szeľint
rendelkezésre álló határidő elteltét követő 90 napig l5.000.000,- Ft, ahasználatba vételi engedély
megszerzésére a 6.|. pont szerinti rendelkezésľe álló hatáľidő elteltét követő 60 napig 7.500.000,-
Ft. A garanciaszerződés az e|adó javźra lehívásra keľĺil a jelen szeľzodésben meghatározott
késedelem esetén.

A garanciaszęrződésben foglaltak 90 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan
érvényesíthetők. Felęk rö gzitik, hogy csak olyan bankgarancia fogadható el, amelyek alapján eladó
egyoldahi tá!ékoztató nyi|atkozatźnal a bank átuta|jaajelen szeľződésben meghatáľozott késedelmi
kötbér összegét az eIadőnak, mindenféle egyéb feltétel nélktil.

8.

Ingatlan-nyilvántaľtásĺ bejegyzésre vonatkozó nyilatkozatok

Az eladő a jelen szerzőĺĺés a|áírásźxa| feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ását" adja aIthoz,
hogy vevő tulajdonjoga a2. pontban meghatározott ingatlan tekintetében 1/1 tulajdoni arányban,
vétel jogcím én az iĺgat|an-nyilvántart ásba bejegyzésľe kerülj ön.

Felek egyrittal kérik a Budapest Fováľos KormányhivatalaXl. Kerületi Hivatalát_ és ehhez
vevő is feltétlen és visszavonhatatlan hozzćĄáruIását adja _, hogy vevo tulajđonjogának a
bejegyzésével egyidej u|eg az ingatlan-nýlvántartásba a jelen szerződés keltétől számitott
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5 év határozott időtartamta eladő visszavásárlási joga a jelen szeľződés tátgyźi képező
ingat|allr a b ej e gy zésre kerülj ön.

9.

Az ingatlan birtokának ítruhízása '

Az ingat|an biľtokának átruházźlsa legkésőbb a Magyar Állam, illetve a Budapest Főváľosi
onkormányzat elóvásárlási jog gyakoľlásáľól szóló nyi|atkozatźtnak Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-hez történő megérkezését, valamint az ingat|an 4.l. pont szeľinti béľlők általi
elhagyását követo 5 napon belül felek á|ta| e|őzetesen egyeztetett időpontban, átadás-átvételi
jegyzókönyvben kerül sor. A birtokátruházás napjáig az ingatlaĺlrlal kapcsolatos költségek az
eladót, a birtokátľuháŻás napját kovetően felmeľtilt költségek pedig a vevot teľhelik Vevo a birtok
źtwéte|ére köteles és a birtokátnlházts időpontjától szedi az ingatlan hasznait és viseli azok terheit.

10.

Egyéb ľende|kezések

10.1. Az e|adő Magyaľország törvényei szerint működő helyi önkomźnyzat. Vevő képviselője
kijelenti, hogy Vevő Magyaľországon nyilváĺtartásba vett jogi szeméLy, ügyletkötési éS

ingat|anszerzési képességekor|átozva nincs' kijelenti továbbá, hogy a nemzęti vagyonról szóló
201'I. évi CxCu. t<irvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja a|apjtn át|ź./.hatő szervezet. Eladó
képviselőjének eredeti cégkivonata és aláíľási címpéldánya 265|4153l20l0. szám alatt, Farkas
Ors lgazgatósági tag meghatalmaztsa 2651412120Í4. szttm a|atÍ korábban csatolva lett a
F<jldhivatal részére'

I0.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruházási illetéket kęll fizetni.
Vevő kijelenti, hogy mint ingatlana|ap az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. töľvény 23lA $-ban
foglaltak a|apján, kedvezményes,Zo/o-osvagyonszerzési illeték fizetéséľe jogosult.

10.3. Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevő
feltűno értékar źnylalanságon alapuló e setleges me gtámadási j o gát.

I0.4. E|járő ügyvéd tájékońatja feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus ťrnanszirozása
megelozéséľől és megakadá|yozásáľóI szóló 2007. évi CXXXVI. törvény ľendelkezései szeľint
azonosítási kötelezettség terhelí felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szeľződésben helyesen keľĺiltek ľogzítésľe az áItaluk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apján.

Felek jelen szerződés a|áírźsáva| feltét|en és visszavonhatatlan hozzájźtu|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsęn, és azokbaĺ ĺogzitett adataikat a

szerződéssel egyĺitt kezelj e.
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10.5. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd táiékoztatását, amely szerint adataikat az informéłciős
önľendelkęzési jogról és az információs szabadságró| sző|ó 20II. évi CXII. tĺirvény
ľendelkezései szerint kizttrő|ag jelen szeľződéshez kapcsolódó megbizás, illetve a
jogszabályokban meg}latározott kötelęzettsége teljesítése érdekében kęzelhęti.

Felek kijelentik' hogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus ťlnanszirozása
megelozéséľől és megakadá|yozásáról szóló 2007. évi CXxxvI' törvénybe.

10.6. Vevő a szerződésmegkötésével kapcsolatos eljárási koltségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljárási
díj osszeget, 6.600,- Ft földhivatali eljárási illetéket és 1.ó70,- Ft/fő JUB eljárási díjataszęrzódés
a|áír ásét m e ge l ő zo en me gfi zeÍett.

IO.7. A szerződó felek szeľződést aláíľó képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szeľződés
megkötésére és a|áírására a szĹikséges fe|hata|mazásokkal rendelkeznek:

l0.8. Jelen szerződés a Ptk. és a vonatkoző egyéb jogszabálýok rendelkezései megfelelően irányadóak.
;.....

10.9. A szerződés felek teljes megállapodását tartalmazza. A felek között a szerződés előtt létrej<itt

szóbeli vagy írásbeli megállapodáshatźł|yát veszti' A szerződés módosítása kizźrőIag írásban
töľténhet. A szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti
automatikusan a szetződés egészének érvénýelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesek az
éwénýelen ľendelkezést Íigy|eti akaratuknak és a szerződéskötéskoľ fennálló céljuknak
leginkább megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni.

10.10. A szeľződo felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzéséve|, valamint az illetékes
ftjldhivatal előtti képviselettel ügyvédet
(. ..... ,,,. ,)bízzákmeg, és meghata|mazztlkaz illetékes ftildhivatalelőtti
e|j ár ásr a i s. E l l enj e gy ző u gy v é d a me ghatal m azźst e|f o gadj a'

A szerződó felek kijelentik, hogy ajelen adásvételi szerzodést elolvasás és egyezó éľtelmezés után, mint
akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezőt irják a|á.

Budapest,20l7

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi
onkormányzat eladó megbizásábóI eljáró
Józsefuárosi Gazdálkod ási Központ Zrt.

képviseli: Farkas ors ígazgatősági tag

E1adó

Vevő
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Jelen okiratot ........... budapesti ügyvéd készítettem és ellenjegyzem, Budapest,
2017. . ....... napján
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11. számú melléklet

'ąnÁsvÉrnĺI SZERZőDÉĺ
(tervezet)

részletjizetéssel

amely létrejött egyrészró|
Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefvárosi onkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., adőszáma: 15735715-2-42, KSH-száma: 157357L5-84II-32I-01, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármesteľ) képviseletében eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (széÝ'he|y: 1082 Budapest,
Baross u. 63-67 ., adőszáma: 25f92499-2-42, céĄegyzék száma:01-10-048457; KSH száma.. 25292499-
6832-|L4-0|, képviseli: ....), mint eladó (továbbiakban: eladó)

másrészrő|
..... (székhelye: . . . . . . ...; cégjegy zékszáma: . .' ..; adószáma:
képviseli: ... ... ....), mint vevő (továbbiakban: vevő)

kozött az a|u|irott napon és helyen, az a|źtbbi feltételekkel:

1.

Előzmények

1'2. Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkományzat Képviselő-testülete .../f0t7. (tr.01.)
szttmu határozata a|apján egyforđulós, nyilvános páIyázatot írt ki Budapest VIII. kęrülęt 349|9
hĺsz.-ú, az ingatlan ĺyi|vántartásban Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 13. szám alatti telek
értékesítésére az ingat|an beépítési kötelezettségével'

|,.2. A pá|yázat nyertese a Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-
testü|et ..12017. (....) számú határozata szerint vevő lett. Vevő pályázatában az ingat|an cé|ra
töľténo beépítését v źil|a|ta.

ĄŁ.
A szeľződés tárgyńtképző ingatlan adatai

Címe:
Iĺelyľajzi száma:
Jellege:
Telek alapterülete:
Közmű ellátottsága:

Teľhei:

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

összközműves

P€I., tehęr- és igénymentes, háromszor 8 m2

nagyságú területre az ELMŰ uÄl-ozdrl Kft.
javźra vezetékjog került bejegyzésre az iĺgat|an-

nyilvántartásba

3.

Jognyilatkozat

3.1. A ĺemzeti vagyonról szőlő f0I1. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a helyi
onkományzat tulajdonában lévő ingatlanľa az á||amnak, valamint az |99|' évi XXXIII. tV. 39. s
(2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormány zatnak elővásáľlási joga van.
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J.J.

Jogosult elővásárlási jogźtva|, postai küldemény esetén a küldemény postai feladásának igazo|t
napjźtő| számított 35 napon belül élhet. Amennyiben az e|ovásáľlás jogosultja él jogával' jelen
szeľződés közte és eladó közott jön létľe. Ez esetben a vevő tital'beťl'zetętt ................,- Ft+ AFA,
azaz ......... foľint +ÁFA osszeget e|adó az elővásárlásijogľa vonatkozó nyilatkozatok
kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a vevő ... ...'....Bank Zft á|ta|

vęzetett . ' HUF számí szźm|ź!ára yisszautalja. A vevő
tudomásul veszi, hogy a beťlzętętt összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen

elszámolandó koltséset. kártérítést nem ťrzet.

3.2. E|adó eladja, vevő megvásárolja l/l tulajdoni hányadban a jelen Szeľződés f. pontjában

me ghatár ozott ingatlant.

Eladó kikoti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan haľmadik személy részére tĺjľténő
értékesítéséhez abeépitési kötelezettség teljesítéséíg eladó hozzájáru|ása szükséges. Eladó abban

az.esetben adjahozzájtnllást a tovább-értékesítéshez, amertnyiben a harmadik fél vti|alja a jelen
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket) Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzájáľu|ását kémĹ eladó vevőn követeli a jelen szerzodésben vállalt kötelezettségek teljesítését,

illetve eladó érvényesítheti visszavásárlási jogát.

Felek rögzítik, hogy eladő hozzájáruIása nem sztikséges az ingatlan harmadik személy ĺészére
töľténo vevő álta|i tovább-éľtékesítéséhez, amennyiben az ingatlanľa vevő a jogeľős hasznźiatba
vételi engedélý megszerezte, és ezt az e|adő felé hitelt éľdemlő módon igazolta'

Eladó kötelezettséget vállal, hogy jelen szeruődés a|áirásátkcjvető 8 naptári napon belül postai úton,

ajánlott ténívevéňyes kĺildeménnyel megkiildi a Magyar Állam és a Budapest Főváľosi
Önkormányzat részére a jelen szerződést azza| a felhívással, hogy a megküldéstől számított 35

naptźn napon belül nyilatkozzon, hogy kíván-e elővásárlásijogával élni.

4.

Jog- és kellékszavatosság

4.I. Az eladó kijelenti, hogy az iĺgat|an üres telek.

4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyźt képező ingatlan kizáľólagos tulajdonát képezi, az

ingat|an, a 3.1. pontban rögzítetteken kívtil a továbbiakban per-' teheľ- és igénymentes, azoÍI

harmađik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyi|vźntartáson kívüli joga, amely a vevo birtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadá|yozná,

kor|átozná, vagy me ghiú sítaná.

4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot váLla| azéft,hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
móđjára behajtható köztartozás nem terhęli. Az e|adő kijelenti és szavatolja, hogy az ingatlan
tekintętében körnvezetszęnnYezés nem történt.

4.4. A vevo kijelenti, hogy azingat|ant jól ismeľi, bejtrta, megvizsgálta, és á|Íala fęlmért áI|apotban, az

ingat|anľól készült ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeľetében írja alá jelen adásvételi

szerződést.

3.4
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4,5. Az eladó a je|en szerződés aláíľásával kijelenti, hogy a vevot az ingat|an minden lényeges
tulajdonságáľóI tájékoztatta, beleértve az źita| ismert esetleges ľejtett hibákat is. A tájékon.itás
esetleses elmaradásából eľedő minden káľ eladót teľheli.

3.

Az ingatlan véte|őra, a vételár megfizetése

5.I. Az ingatlan véte|áta ................;..,- Ft, melyet 27oń titalltnos foľgalmi adő terhe|, (azaz

:...................... forint + 27o/o AFA). A vételár általános forgalmi adóval növelt cisszege
összesen .......:.............,-Ft, azaz ... .. foľint, amely <isszeg a vevő pá|yázatttban
aj ánlott vétęlárral azonos.

5.2. Az ingatlan vételárának megfizetése az alábbiak szerint töľténik:

5.2.|. A vevő pá|yázatának benyújtásakoľ megfizetett az e|adő szám|ájtta ...,- Ft, azaz
forint összeget aján|atibiaosíték címén. A szerzódő felek úgy

ľendelkeztek, hogy a befizetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímľe váItoztatjźlk, igy
felek a befizetett összeget, bruttó ...,- Ft összeget foglalónak fogadják el
(,,Foglaló''). Előbbiek alapján tęhtt vevő foglalĺĎ jogcímen megÍizetett bľuttó

.......-Ft összeget eladó részéľe. A Foglaló összege a véte|árba beleszámít.
Szerződo felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi természetéve| tiszttban vannak. Tudják,
hogy a szerződés meghiúsulásáéľt felelős fé| azadott foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló
kétszęres összegét köteles visszafizetni. Amennyiben az ađźsvéte|i szerzodés olyan okból hirisul
meg, amelyért mindkét fé|,vagy egyik fél sem felelős, az adott foglaló a vevőnek visszajáľ.

A Foglató teljes összegének megfrzetése az adásvéte|i szerzódés megkötésének feltétele.
Szeľződő felek egybehangzőan rogzitik ań a téný, hogy a Foglaló teljes ĺisszege megfizetésre
került.

Tekintettel ana, bogy az ajźnJ'aÍi biztosíték összege a pá|yázatről való dontés napjáva| váIt az
Ár.ł w. 59. s (1) bekezdése alapján meghatározott előleggé, eladó a Foglaló összegéról a
pá|yázatró| való dcjntés napjáva|, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő
tészére.

5,2,2.Fe|ekrögzitik, hogy a vevo a je|en szerzodés aláírásáígmegťlzetett eladó K&H Bank Zrt-né|
vezetett 10403387-00028570 száml,l baĺ.lkszám|áiára bruttó Ft, Lzaz

;*";iliJ;i;il;;;;;ń;äül"',il *,.,;ĺłJž,Ii:}x1:1?"i'.."?ľ::'TJJääffi:;Tłľ;ľł";;
történt jóváírás napjával, mint teljesítési nappal köteles előIegszámlttkiál|ítani vevő, illetőleg az
általa megjelölt harmadik személy részére és a birtokátruházás napjćna|, mint teljesítési nappal
köteles végszám|źń kiállítani vevő részére.

5.2.3. Felek rögzítik, hogy vevő ,aze|óvásárlásijogróllemondó nyilatkozatok vagy aze|ovásár|ásijog
gyakoľlásáľa vonatkozó hatáľidő eľedménýelen elteltére vonatkozó eladói éľtesítés vevo ľészére
történt sikęres kézbesítését követő 8 naptári napon belül köteles a vételár fennmaradó 50 oÁ-źÍ,

bľuttó Ft-ot, azaz ........ foľĺntot (,,Vételárhátľalék') eladó
K&H Bank Zrt-né| vezetett 10403387-00028570 számű bankszámIájára megťlzetrĺ abbaĺ az
esetben, ha sem a Magyar Állam, sem a Budapest Fővárosi onkormányzat nem él a jelen
szerzódés 3.1. pontjában biztosított elővásárlási jogáva|. Amennyiben a vevő késedelembe esik a
Yéte|źlrhátralékkal, eladó póthatáridő kiťuzése nélkül jogosult a jelen szerzódésto| egyoldalri
nyi|atkozattal.érdekmúlásbizonvitásanélkülelállni.
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Eladó a Vétęlár htłtra|ék összegéről a bankszámláján töľtént jóváirás napjávat, mint teljesítési
nappal köteles előlegszámlát kiá||itani vevő részére. Továbbá eladó a biľtokátruházás napjáva|
mint teljesítési nappal köteles végszttm|źn kiállítani vevő részére.

6

Beépítési kötelezettség
j

6.1. A vevő vállalja, hogy azingat|ant aJőzsetváros Kerületi Épftési SzabáIyzatáról szóló 6612007.
(XII. i2.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) előírásainak megfeleloen beépíti. Vevő beépítési
kötelezettségnek az alábbiak szeńnt tesz eleget
c) 'az íngatlan biĺtokbaadásától számított 3 éven belĺil megszerzi az építésére Vonatkozó jogerős

építési engedélyt;
d) a jogeľős építési engedély megszerzésétől számítoff 3 éven belül megszerzi a jogerős

haszná|atb avételi engedélyt.

6.2. Az ingatlan beépítési feltételei:

Az ingatlan övezęti besoľolása: Ll-VIII-S

A közműfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztésihozzájárulás, teľvezés. stb.) a vevőt
terhęli.

A beépítés száza\ék, építménymagasság, szintszám, szintteľület, stb. tekintetébel az országos
Telepđlésrendęzési és Építési Követelményekľől (oTÉK) szóló f53ll997 ' (X[., 20.)
Kormányrenđe|et,az5lf0|5.(II. 16')Fov.KGY.rendelet(BFRSZ),'ésJózsefuárosKerĺiletiEpítési
Szabźiyzattlról szóló 66ĺ2007. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) előíľásai azirányadők.

6.3. Az eladó visszavásárlási joga

Yevő az e|adónak az ingat|anon jelen szerződés keltétól számított 7 évig _ a 6.I. pontban

meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésének késedelme ęsetére - visszavásáľlási jogot

enged, és teljes, |ĺzárő|agos, feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ásźú adja atlhoz, hogy a

visszavásárlási jog az ingat|an tulajdoni |apjára bejegyzésre keľüljön. Vevő eryúttal már most
teljes, feltétlen, kizárólagos és visszavonhatatlanhozzájárulását adja a|thoz is' hogy amennyiben
eladó a 7.1.1. pont szerinti esetben visszavásárlásijogátjelen szerzodésben meghatározottak szeľint

egyoldalú nyi|atkozattal gyakoľolja,:ugy ezen egyoldalú nyilatkozat a7apján a foldhivatal eladó
tulajdonjog visszavásáľlásanak tényét aziĺgatlan-nyilvántaľtásba' 1/1 arányban, visszavásárlásijog
jogcímén bejegyezze. A visszavásárlási jog az ingatlan-nyL|vänÍartźlsba történt bejegyzés a|apján
azingat|anon később jogot szerzőkkel szemben is hatályos'

Vevő jelen szeľződés a|áirásźtva|hozzá|áru| a|lhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásárlási jogát

gyakorolja, úgy a jelen szeľződésben meghatározoÍt véte|ttrat a késedelem idejéľe meghatározott
késedelmi kötbér mértékével csökkentve fizesse vissza arészérę.

7.

A szeľződésben vál|alt ktitelezettségek nem te|jesítéséneko i||etve késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményei

7.1. Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetvę késeđelmes teljesítése esetén a|ka|mazhatő
jogkövetkezmények:
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Eladó visszavásárlási jogával a jelen szerződés ó.3. pontjában meghatározottak szerint élhet, ha
a vevő a 6.l. pontban meghatáľozottva|amely kĺitelezettsége teljesítéséve| késedelembe esik. A
visszavásárlási ár azoĺos a vételárral, de az elađó jogosult a felhalmozódott késedelmi k<jtbéľ
összegévęl a visszavásár|ási árat lecsökkenteni a visszavásáľlási jog gyakorlása esetén. Vevő
jelen szerződés a|źúrásźtval fęltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatat|anhozzájáru|ástń adja
a|lhoz, hogy amerľryiben eladó é| a visszavásárlási jogával, tulajdonjogát az iĺgatlaĺ.
nyilvántartásban eladó egyoldalú ĺyilatkozatźxal bejegyeztesse Eladó visszavásárlási jogának
gyakorlása esetén Felek kötelesek egymással elszámolni eladó ł.isszavásárlási jogáravonatkozó
nyi|atkozatának vevő részére történő kézbesítését követő 30 napon be|ül.

7.I.2. Késędęlmikötbéľ

Ftra a vevő a 6.|. pontban meghatározott valamely kötelezettségével neki felróható okból
késedelembe ęsik, késedelmi kotbért koteles ťtzetni az e|adőnak.

A késedelmi kötbér mértéke:
- A jogerős építési engedély megszerzésének 90 napot.meghaladó késedelme esetén a kötbéľ

ĺjsszege 15.000.000,- Ft;
: - A jogerős haszná|atbavételi engedély megszerzésének 90 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft.

Felek rögzítik' hogy amenĺyiben a jelen pontban meghatározott összegeken felii| vevő
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigénye keletkezik, úgy arľrak mértéke
30.000,- Ftlnap.

Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatźrozott kotbér összegét nem tekinti eltulzottnak'

7.2. Szerződő felek egybehangzóan rögzítik azt aténý, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhez.vevő
gaľanciaszerződés nyújtási kötelezettségének eleget tett, a....' Bank által kibocsátott .... számil
garanciaszeľződés jelen szerződés a|áirásttval egyidejűleg átadásra keľĹilt az eladó részére.

A garunciaszerződés összege a jogerős építési engedély megszeľzéséľe a 6'l. pont szerint
rendelkezésre álló batáridő elteltét koveto, 90 napot meghaladó késędelem ęsetén 15.000.000,- Ft,
ajogeľos haszná'|atbavételi engedé|y megszerzéséľe a 6.l. pont szerinti rendelkezésre álló határídő
elteltét követő, 90 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000,- Ft. A garanciaszerződés az e|adő
javára lehívásra kerĺil a jelen szerzódésben meghatározott késedelem esetén' A
garanciaszerződésben foglaltak 90 napnál kevesebb késedelem esetén időaľányosan
érvényesíthetők. Felek rögzitik, hogy csak olyan bankgarancia fogadható el, amelyek alapján eladó
egyoldalú tájékoztató nyi|atkozatźnal a bank átuta|ja ajelen szeľződésben meghatározott késedelmi
kötbér összegét az ę|ađőnak, mindenféle egyéb feltétel nélktil.

8.

Ingatlan-nyilvántaľtási bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

8.I Az eladó a je|eĺtszerzódés aláírásával egyidejűleg külön nyilatkozatban (,,Bejegyzési engedély'')
feltétlen, te|jes,kizárőlagos és visszavonhatat|anhozzájáru|ásátadjaahhoz, hogy vevő tulajdonjoga
a2. poĺtbanmeghatározott ingatlan tękintetében a teljes véte|źlr megťrzetését követően vevó javára
1/1 tulajdoni arźnyban, vétel jogcímén az ingat|an-nyilvántartásba bejegyzésre kerüIjön. Eladó a
Bejegyzési engedélyt az el|enjegyző ügyvédnél, kti|ön ügyvédi |etéti szerződés alapján ügyvédi
letétbe helyez| amelyet ellenjegyző ügyvéd minden további feltétel kikĺitése nélkĺil köteles vevő
részére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésére az illetékes fijldhivatali osztálynak benýjtani,
amennyiben a teljes véte|ár eladónak maradéktalanul megfizetésre került.

8.2 Felek egyútta| kérik a Budapest Fováros Kormányhivata|aXI. Kertileti Hivatalát - és ehhez vevo is
feltétlen, teljes,kjzárólagos és visszavonhatatlanhozzájtlruIását adja _, hogy vevő tulajdonjogának
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abejegyzésével egyideju|egaz ingatlan-nyilvántartásba a je|en szerződés keltétől számított 5 év
határozott idotatamľa eladó visszavásáľlási joga a je|en szerződés tárgyźĺ képező ingatlanľa
bejegyzésre kerüljön.

8.3 Felek hozzájźru|nak ahhoz' hogy jelen szerződés benyújtásra kerüljön az illetékes ftjldhivatalhoz,
azonban azza| a fęltéte|lel, hogy Bejegyzési engedély vevőnek történo kiadásáig' azonban
legfeljebb a jelen szerző.désnek a ftjldhivata|ba töľténő benyújtásátó| szźtmított 6 hónapig, a

földhivatali eljárás fiiggőben tartásttt kezdeményezik az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. törvény 47lA. s (1) bekezdés b) pontja szerint. 

]

9
. ' Az ingatlan biľtokának átra}iá.zása

Az ingat|an biľtokának źtruházása legkésőbb a Magyar Állam, illetve a Budapest Főváľosi
Önkormányzat elővásárlási jog gyakorlásáľól szóló nyilatkozatának Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-hez tĺjľténő megéľkezését, vagy a 3.4 pontb.an rögzített hatáľidő eredménýelen
łeteltét és a Íeljes vétęlár megťlzetését követo 5 napon beliil, felek á|ta| e|ozetesen egyeztetett
időpontban, átadás-átvételi jegyzokönyvben keľül soľ. A biľtokátruházás napjtlig az ingat|anna|

kapcsolatos költségek"az.eladót, a birtokátruházás napjźt követően felmerült költségek pedig a

vevőt terhelik. Vevő a birtok áwételéľe köteles és a binokátruhźnás idopontjától szedi az ingatlan
hasznaités viseli azok terheit.

10.1.

r0.2.

10.3.

10.

Egyéb ľendelkezések

Az e|adő Magyarország törvényei szerint műkodő helyi önkoľmányzat.

Vevő Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy, ügyletkötési és ingatlanszerzési
képessége kor|źltozva nincs, kijelenti tovźlbbá, hogy a nemzeti vagyonľól szóló 2011. évi
CXCVI. töľvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja a|apjánźtláthatő szervezet. Eladó képviselójének
erędeti cégkivonata és aláíľási címpé1dányaf65I4l53l2010. szám alatt, Farkas ors Igazgatósági
tag meghatalmazása 265141212014. szźlm alatt korábban csatolásra keriilt a Földhivata| részére.

Vevő tudomásul veszí, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruhtĘási illetéket kell ťlzętni'

Felek a Polgáľi Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés a|apján kizźtrjt.k mind eladó, mind vevo
fe ltűnő értékar ánýalanságon alapu ló esetl eges m e gtámadási j ogát.

l'i

|0.4. E|jźÍő ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy a pénzrnosás és a terrorizmus ťrnanszirozása
megelozéséľől és megakadá|yozásáról szóló 2007, évi CXXXVI. tĺiruény rendelkezései szeľint
azonosítási kĺitelezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Fęlęk kijelentik' hogy adataik a

szerzodésben helyesen kerĺ'iltek rögzítésre az á|ta|uk bemutatott személyi azonosítđ okmányok
a|apján.

Felek jelen szerződés a|áíľásáva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzźĘátu|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okiľataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rogzitett adataikat a

szęľződéssel egyĺitt kezelj e.

t0'5. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tájékoztatását' amely szerint adataikat az információs
önĺendelkezési jogról és az információs szabadságről szóló 20I|. évi CXII. torvény
rendelkezései szeľint kizźrő|ag jelen szerződéshez kapcsolódó megbizás, illetvę a
jogszabályokban meghatározott kotelezettsége teljesítése érdekében kezelhęti.
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Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütk<jzik a pénzmosás és a tęrrorizmus ťtnanszirozása
megelőzéséről és megakadźiyozástlľól szóló 2007. évi CXXXVI. t<irvénybe.

10.6' Vevo a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljárási
díj összeget,6.6oo,-Ft ťoldhivatali e|árási illetéket és I.6.ĺO,-Ft/fő JÜB e[|áľási dijataszerzódés
a|áír ását me ge l őzoen me gfi zetett.

I0.7. A szerződő felek. szeľzodést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szeruődés
megkötéséľe és a|álrźsára a szükséges fe|hatalmazásokkal rendelkeznek.

10.8 ' Je|en szerzodés a Ptk. és a vonatkoző egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

1o.9" A szerződés felek te|jes megállapodásźútarta|mazza. A felek között a sz'erzódés előtt léĺ.ejott
.szóbeli vagy íľásbeli megállapodás hattilyźú veszti' A szeľződés módosítása kizárő|ag íľásban
történhet.

A szerződes) egyes rendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szeľződés egészének érvénytelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesek az éwénýelen
rendelkezést ügyleti akaratuknak és aszerzadéskötéskoľ fennálló céljuknak leginkább megfelelő
rendelkezéssel helyettesíteni.

10.10. A szerződó felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illetékes
ťo|dhivatal előtti képviselettel ................ ügyvédet bizzttk meg, és
meghatalmazztĺkaz illetékes ťoldhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyzőngyvédameghata|mazást
elfogadja.

A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződést elolvasás és egyező éľte|mezés után, mint
akaľatukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezőt írjźtk a|á.

Budapest,2017.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat eladó megbizásából elj áró
Józsefuárosi Gazdálkod ásí Kozpont Zrt.

képviseli: Farkas ors igazgatősági tag

Eladó
Vevő

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

okiľatkészítő ügyvéd
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12. számú melléklet
anÁsvÉrnĺl SZERZőDÉy

(tervezet)

függőben táľtással (banki hite| felhasználásával)

amely létľejött egyrészľől
Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuárosi Onkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u'
63-67., adószáma: 15735715-2-42, KSH-száma: I57357I5-84II-32I-0I, képviseli: dr' Kocsis Máté
polgármesteľ) képviseletében eljáľó Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt' (szék,hely: 1082 Budapest,
Baross l.63-67 ., adőszáma: f5292499-2-42, cégtregyzékszáma:0l.10-048457; KSH száma:25292499-
6832-114-0|, képviseli: ....), mint eladó (továbbiakban: eladó)

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

között az alulíľott napon és helyen, az a|źtbbi feltétęlekkel:

1.

Előzmények

1.3. Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi Önkományzat Képvĺselő-testülete ...120|7. (II.01.)

számű határozata a|apjźtn egyfordulós, nyilvános pá|yázatot írt ki Budapest VIII. kerület 34919
hľsz.-ú, az iĺgatlan nyi|vźntartásban Budapęst VIII. kerület, Dobozi utca 13. szám alatti telęk
éltékesítésér e az ingat|aĺ beépítési kotelezettségével.

I.2. A pá|yźnat nyeftese a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-
testület ..lf0|7. (....) számú határozata szerint vevő lett. Vevő pályázatában az ingat|an céIra
toľténő beépítesét v á|ĺa|ta.

f.
A szeľződés tárgyátképző ingatlan adatai

t:

Címe:
Helyľajzi szátma:
Jellege:
Telek alapteľĺilete:
Ktĺzmű ellátottsága:

Teľhei:

Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 13.

35379
telek
907 mz
összközműves

P€ľ-, teher- és igénymentes, háromszoľ 8 m2

nagyságú területľe az ELMIJ aÁĺozĺľI Kft'
javára vezetékjog keľült bejegyzésre az ingat|an-

nyilvántartásba

JognYilatkozat

3.1. A nemzęti vagyonról szó|ő 20|1. évi CXCVI' törvény 14. $ (2) bekezdése a|apjáĺ a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az á||amnak, valamint az 199|. évi XXXIII. tv. 39. $

(2)bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnakelővásárlási joga van.
Jogosult elővásáľlási jogával, postai küldemény esetén a ki'ildemény postai feladásának igazo|t

napjátő| számított 35 napon belül é|het. Amennyiben az e|ővásár|ás jogosultja é1jogával, jelen

szerződés köZte és eladó között iön létľe. Ez esetben a ..'..., áL|ta| beťrzetett olrllrol9- Ft, azaz
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3.4

3.2..

foľint összeget eladő az elovásáľlási jogra vonatkozó nyilatkozatok kézhezvéte|étő|
számitott 15 munkanapon belül aZ .....,.... źL|ta|vezetett ... szttmű sztłm|áravisszautalja. A

' ' . . '. tudomásul veszi, hogy a befizetett összeg után ęladó kamatot, vagy bármely j ogcímen
elszámolandó költséget, kártérítéSt nem ťlzet.

Eladó elaclja, vevő rnegvásáro|ja l/l tulajcloni háĺryaclban a jeleĺl Szęľzoclés 2. pĺrntjában
me ghatár ozott ingatlant.

Eladó kikoti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik személy tészére történő
értékęsítéséhez abeépítési kötęlezettség teljesítéséig eladó hozzájáruItna szükséges. Eladó abban
az esetben aďjahozzájtrllást a tovább-értékesítéshez, amenrlyiben a harmadik fél vállalja a jelen
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasaja eladó
hozzź|źtru|ását kérni, eladó vevon koveteli a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését,
illetve eladó érvényesítheti visszavásárlási jogát.

Felek rögzítik, hogy e|adő hozzájárulása nem szĺiksé gęs az ingatlan harmadik személy részére
töľténő vevő általi tovább-éftékesítéséhez, amennyiben az ingatlanra vevő a jogerős haszná'|atba
vételi engedélý megszerezte, és ezt az eladő felé hitelt éľdemlő módon igazo|ta.

Eladó kötelezettségetvźů|a|,hogyjelen szerződésa|áírásźúkövető 8 naptáľi napon belül postai úton,
ajánlott téľtivevényes küldeménnyel megküldi a Magyar Állam és a Budapest Fővárosi
onkormányzat részére a jelen szerződést azza| a felhívással, hogy a megktildéstől számított 35
naptán napon belül nyilatkozzon,hogy kíván-e elővásáľlási jogával élni.

aa

4.
Jog- és kellékszavatosság

4.I. Az eladó kijelenti, hogy azingaÍlaĺüres telek.

4,2. Az eladó kijelenti' hogy az adásvéte| tárgyát képező ingatlan kizárólagos tulajđonát képezi, az
íĺgatlan, a 3.1. pontban rögzitetteken kívül a továbbiakbaÍI per-) teher- és igénymentes, azoĺI
harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyilvántartźtson kívülijoga, ame|y a vevő birtokláSát, vagy tulajdonjog bejegyzését akadá|yozná,
kor|átozná, vagy me ghiúsítaná.

4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot vá||al azért, hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
mőđjára behajtható konartozás nęm terheli. Az e|ađő kijelenti és szavatolja, hogy az ingat|an
tekintetében kĺirnvezetszennvezés nęm történt.

4.4. A vevő kijelenti, hogy azingat|ant jól isineri, bejárta, megvizsgálta, és źilta|a felmért źil|apotban, az
ingatlanľól készĹilt ingatlan éľtékbecslő szakvélemény ismeretében írja alá jelen adásvételi
szerződést.

4.5, Az eladó a je|en szerződés aláíľásával kijelenti, hogy a vevőt az ingat|an minden lényeges
tulajdonságáről tájékoztatta, beleértve az tita| ismert esetleges Ętett hibákat is. A tájékoztatás
esetleses elmaradásából eredő minden kár eladót terheli.

5.
Az ingatlan véte|íra, t véte|ár megfizetése
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5'I. AZ ingatlan véte|ára ....,- Ft, melyet 27oÁ átta|źnos forgalmi adő terhe|, (azaz

:.........?..........". 
forint + 27o^ ÁFA). A vételár általános forgalmi adóval növelt összege

osszesen ......,-Ft, azaz .. .' foľint, amęly osszeg a vevő pá|yźuatában

aj ánlott v ételrźĺr aI azonos.

5 .2. Az ín gati an v éte|ár ának me gťĺzeté s e az a|ábbiak s zeri nt történik :

5.2.I. A vevő páúyázatánakbenyújtásakor megf,tzet ett az e|adő szźmlájźra ...,- Ft, azaz
forint összeget ajánIati biaosíték címén. A szerzódő felek rigy

ręndelkeztek, hogy a befĺzetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímre vá|toztatják, igy

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

''. (,,Foglaló''). Előbbiek ' a|apjén tęhát vevő foglaló j.ogcímen megfizetett bruttó
.......-Ft összeget eladó ľészére. A Foglaló összege a véte|árba beleszámít.

Szerződő felek úgy nyi|atkoznak, hogy a foglaló jogi teľmészetéve| tisztában vannak. Tudják'
hogy a szerzódés meghiúsulásáéľt felelős féI az adott foglalót elveszti, illewe a kapott foglaló
kétszeles.ö.sszegét köteles vi'sszafizetni. Amennyiben az adtsvéte|i szerződés olyan okból hilisul
meg, amelyéľt mindkét fél, vagy egyik fél sem felelős, az adott foglaló a vevőnek visszajár.

A Foglaló teljes clsszegének megťrzetése az adásvételi szerződés megkötésének feltétele.

Szerzodő felek egybehangzőan rögzítik azt a téný, hogy a Foglaló teljes ĺisszege megfizetésre
került.

Tekintettel arra, hogy az aján|ati biaosíték összege apáIyázatről való döntés napjával vá|t az

Ápł tv. 59. $ (i) bekezdése a|apján meghatározott előleggé, eladó a Foglaló összegéről a

pá|yázatrőI való döntés ĺapjáva|, mint teljesítési nappa| koteles előlegszámlát kiállítani vevő
részére.

5.2.2.Fe|ekrogzit1k,hogyavevőajelen szerződésa|áirásáigmegfizette azingat|anvéte|źtrának50o/o-
át, bruttó ...'- Ft-ot, azaz ''....... foľintot, amelybe beleszámít az e|őzetesen megfizetett
ajánlatibizosíték (... Ft), mint foglaló összege is, így vevő által a jelen szerzódés
a|áirásáva| egyidejűleg ťrzetendő vételánészlet bľuttó ... ...,- Ft.

5.2.3 Felek rögzitik, hogy vevő avéte|ár fennmaradó 50 oÁ-át, bruttó ....,- Ft-ot, azaz ...

forintot banki hitel felhasználásáva| ťĺzeti meg eladó részérę abban az esetben, ha sem a Magyar
Állam, sem a Budapest Főváľosi onkoľmányzatnemél ajelen szerződés 3.1. pontjában biztosított

elővásáľlási jogáva|. Vevő a fizetési kötelezettségének az e|adó elľe vonatkozó felhívásának
kézhezvéte|ét követő 60 napon beltil köteles eleget tenni.
Amennyiben vevo nem fizeti meg a fennmaradó vételárat, eladó póthatáridő kitűzése nélkül
jogosult, jel en szerzodéstől egyoldalú nyilatkozattal, érdekmúlás bizonyítása nélkül elállni.
A vételár megfizetéséről eladó a szźlmllźlt a vételáľ-részbeérkezését követően állítja ki.

5.3.3. Az ingatlan birtokának źńruházása legkésőbb a.Magyar Á|la., illetve a Budapest Fővárosi
ÖnkormányzaÍ. e|óvźsárlásijog gyakorlásáról szóló nyi\atkozźitttnak Józsefuźtľosi Gazdźtlkodási

Kĺizpont Zrt'-heztorténő megérkezését,vagy azarratörvényben rogzítetthatáľidő eľedménýelen
leteltét, és a teljes véte|ár megfizetését követóen legkésobb 45 napon belül, felek által elozetesen

egyeztetetÍ idopontban, átadás-átvételijegyzőkönyvben keľül soľ. Vevő a biľtok áwéte|ére köteles

éS a biľtokátruházás idopontjától szedi az ingat|an hasznait és viseli azok terheit.

6.
Beépítésĺ kötelezettség
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6.3.

6.1. A vevő vállalja, hogy azingat|antJózsefváľos Kerületi Epítési Szabáilyzatáról szóló 66lf007. (xlil.'
l2') önkormányzati rendelet (JOKESZ) előíľásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettsé gnek az alábbíak szerint tesz eleget:
a) az íĺgat|an biĺtokbaadásától számitott 3 éven beliil megszerzi az épitésére vonatkozó jogerős

építési engedély;
b) a jogeľős építési engedély megszerzésétő| szźtmított 3 éven belül megszetzi a jogeľős

haszná|atb avételi engedélyt'

6.2. Az ingat|an beépítési fęltételei:
Az ingat|an övezeti besoľolása: L 1 -VIII-S
A köznűfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztésihozzźĄźru|ás, tervezés. stb.) a vevőt,
mint nyeľte s páIy ázőt terheli.

A beépítés száza|ék, építménymagasság, szintszám, szintteľüiet, stb. tekintet ében az oľszágos
Településľendezési és Epítési Követelményekről (OTEK) szóló f53/I997, (X[., 20.)
Kormányrende|et, az 5l20I5. (lI. l6.) Főv. KGY' ľendelet (BFRSZ),.és Józsęfuáros Kerületi Epítési
Szabá|yzatáról szóló 66lf007 ' (X[' 12.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) előíľásai azirányadők.

Az ę|adővisszavásárlási j oga
Yevő az eladónak az ingat|anon jelen szerzodés keltétől számított 7 évig _ a 6.I. pontban
meghatározott valamely kotelezettsége teljesítésének késedelme esetére - visszavásárlási jogot
enged, és hozzźĘáru| allhoz, hogy a visszavásárlási jog az ingat|aĺ tulajdoní lapjára bejegyzésre
kertiljĺin. Vevő egyútta| mźr most feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ását adja a|lhoz is, hogy
amennyiben eladó a 7.1.l. pont szerinti esetben visszavásárlási jogát jeIen szerződésben
meghatározottak szerint egyoldalú nyilatkozattal gyakorolja, :ugy ezen egyolda|u nyilatkozat
alapjźn a ftjldhivatal eladó tulajdonjog visszavásárlásának tényét az ingat|an-nyilvántartásba, 1/l
arányban, visszavásárlásijog gyakorlásajogcímén bejegyezze. A visszavásárlásijog azingatlan-
nyi|vántartźlsba történt bejegyzés a|apján az ingat|anon később jogot szeľzőkkel szemben is
hatályos.
Vevőjelen szerződés a|źirásáva|hozzź|áľu| ahhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásárlásijogát
gyakorolja, úgy a jelen szeľződésben meghatáľozottvéte|árat a késedelem idejére meghattrozoĹt
késedelmi kötbér mértékével cscikkentve fizesse vissza arészérę.

7.
A' szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésénet illetve késede|mes teljesítésének

jogktivetkezményei

7.I. Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén alka|mazható
jogkövetkezmények:

7.I.I. Visszavásárlásijog
Eladó visszavásárlási jogával ajelen szerződés 6.3. pontjában meghatározottak szeľint élhet, ha
a vevő a 6.l ' pontban meghatározott valamely kotelezettsége teljesítésével késedelembe esik' A
visszavásáľlźsi źtr azoĺos a vételárľa|, de az eladó jogosult a felhalmozódott késedelmí kötbér
osszegével a visszavásár|ási źrat lecsokkenteni a visszavásárlási jog gyakoľlása esetén. Vevő
je|en szerzodés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzź|áru|ását adja ahhoz, hogy
amennyiben eladó é1 a visszavásárlási jogával, tulajdonjogátaz ingatlan-nyilvántaľtásban eladó
e gyo ld alú ĺy ilatkozatával bej e gyezte s s e.

7.I.2. Késedelmi kötbér
Ha a vevő a 6'|. pontban meghattĺrozott valamely köte|ezettségével neki felróható okból
késedelembe esik. késedelmi kötbért kdtelęs fizetnl az e|adőnak.
A késedelmi kĺjtbér méľtéke:
- A jogeros építési engedély megszerzésének 90 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér

összese i 5.000.000.- Ft:
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8.1

. A jogerős használatbavéte|i engedély megszerzésének 90 napot meghaladó késedelme
esetén a kötbér ĺisszege 7.500.000,- Ft.

Felek ľögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott osszegeken felül vevő
bármely egyéb késedelmęs teljesítésére tekintettęl eladónak kötbéńgénye keletkezik' úgy
annak mértéke 30.000,- Ft/nap.
Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározotÍ kcitbér cisszegét köz<is megegyezéssel
állapították meg, és ań' flem tekinti eltúlzottnak.

7 '2. Szerzódo felek egybehangzőan ľögzít\k azt a tényt, hogy a késedelmi kotbéľ teljesítéséhez vevő
garanciaszerződés ny.újtási kotelezettségének eleget tett, a '.... Bank által kibocsátott .... számtl
bankgaranciajelen szerződésa|áirásáva|egyidejíĺleg átadásrakerü'lt aze|adő ľészére.

' A gaľanciaszerződés összege a jogeľős építési engedély megszeľzésére.a 6.I. pont szerint
' ľęndelkezésľe álló határidő elteltét követő, 90 napot meghaladó késedelem estén 15.000.000,- Ft, a

jogerős használatbavételi engedé|y megszeľzéséľe a 6.l. pont szerinti ľende|kezésľe álló határidő
elteltét követő, 90 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000,. Ft. A gaľanciaszerződés aze|adő
javára lehívásra kerül a jelen szeľződésben meghatározott késedelem esetén. A
garanciaszerződésben fogla|tak 90 napnál kevęsebb késedelem esetén időaľányosan

' ,. érvényesíthetők. Felek rögzítik, hogy csak olyan bankgarancia fogadható el, amelyek alapján eladó

egyoldalú tájékoztató nyilatkozatźtva| a bank źúuta|jaa jelen szeľzodésben meghatáľozott késedelmi
kötbér összegét az eladónak, mindenféle egyéb feltételnélktil.

8.

Ingatlan-nyilvántartási bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

Az e|adő a jelen szerződés a|áírásáva| egyidejűleg kĺilön nyilatkozatban (,,Bejegyzési engedély'')
feltétlen, teljes, kizáľólagos és visszavonhatatlanhozzájáľuIásźúadjaahhoz,hogy vevő tulajdonjoga
a 2. pontban meghatározott ingatlan tekintetében a teljes vételár megfizetését követően vevő javźra

1/1 tulajdoni artnyban, vétel jogcímén az iĺgat|an.nyilvántartásba bejegyzésre keľüljön. Eladó a
Bejegyzésí engedélyt az e||enjegyzo ügyvédnél, külön ügyvédi |etéti szerződés alapján ügyvédi
letétbe he|yezi, amelyet e||enjegyző ügyvéd minden további feltétel kikotése nélkül köteles vevő
részére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésére az illetékes ťoldhivata|i osztá|yĺak benýjtani,
ameĺnyiben a teljes véte|ár eladónak maradéktalanul megťrzetésre keriilt.

Felek egyúttal kéľik a Budapest Főváros Kormányhivata|aXI, Keľületi Hivatalát - és ehhez vevő
is feltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatatlan hozzájáru|ását adja -, hogy vevő
tulajdonjogának a bejegyzésével egyidejűleg azingat|an-nyilvántaľtásba ajelen szerződés keltétől
számitott 5 év hatfuozott időtartamľa eladó visszavásárlási joga a jelen szeruődés tźrgyźi képezó
ingatlarľa bej egyzésre kerülj ön.

Fe|ekhozzájárulnak ahhoz, hogy jelen szerződés benyújtásľa keľüljön az illetékes ftjldhivatalhoz,
azonban azza| a feltétellel, hogy Bejegyzési engedély vevőnek töľténő kiadásáig, azonban
legfe'ljebb a jelen szeľzodésnek a ťoldhivatalba töfténő benyújtásától számított 6 hónapig, a
foldhivatali eljárás fi'iggőben tartásźú kezdeményezikaz ingatlan-nyilvántartásról szóló 199,7, évi
CXLI. törvény 47lA. s (1) bekezdés b) pontja szerint.

9.

Az ĺngatlan biľtokának ítruházása

Az ingat|an bimokának átruházása legkésobb a Magyar Állam, illetve a Budapest Fővárosi
onkormányzat e|ővásźrlási jog gyakorlásáról szóló nyl|atkozatának Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-hez történo megérkezését, vagy a 3.4 pontban rogzített hatáľidő eľedménytelen

8.2

8.3
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leteltét és a teljes vételár megfizetését kĺjvető 5 napon belüI, felek á|ta| e|ózetesen ęgyeztetett
időpontban, tLtadtLs-áĺ,ételi jegyzőkönyvben keľül sor. A birtokátruhźnźs napjáig az lngatIannaI
kapcsolatos költségek az eladőt, a birtokátľuházás napját követően fe|merült költségek pedig a
vevőt terhelik. Vevő a" birtok átvételére köteles és a biľtokátruházás időpontjától szedi az iĺgatlan
hasznait és víseli azok teľheit.

10.
Egyéb rendelkezések

10.1. Az e|adő Magyarország tÓľvényei szerint mtĺködő helyi önkormányzat. Vevő képviselóje
kijelenti' hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság' ügylętkötéSi és ingatlanszerzési
képessége korlátozva nincs, kijelenti továbbá, hogy aĺemzeti vagyonĺól szóló 20II. évi CXCVI.
törvény 3. $ (1) bekezdés i. pontja a|apjánát|áthatő szęrvezet' Eladó képviselőjének eredeti
cégkivonata és aláíľási címpéldaĺrya 26514/5312010. szám alatt, Farkas ors Igazgatósági tag
meghatalmazásaf6574lfl20I4. szám alatt korábban csatolva lett a Földhivatalĺészére.

1'0.2. A szerződó felek jelen szeľzodéssel kapcsolatban felmertilő költségeket maguk viselik.

10'3. . Vevő tudomásul veszi, hogy a megsz erzett vagyon után vagyonátruh ázási í||etéket kell fizetni.

I0.4. Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizźrják mind eladó, mind vęvo
fe ltűnő értékar ánytalanságon al apuló e setleges megtámadási j ogát'

10.5. E|járő tigyvéd tájékońaÍja Feleket, hogy a pénzmosás és a terľorizmus finanszirozása
megelőzéséről és megakadá|yoztsáról szóló f007 . évi CXXXVI. töľvény rendelkezései szerint
azonosítási kötelezettség terheli Felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adata1k a
szerzodésben helyesen kęrtiltęk rogzitésre az á|ta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apjáĺ.
Felek jelen szerződés a|áírást.ľal feltétlen és visszavonhatatlan hozzájźru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsęn, és azokban rcgzített adataLkat a
szeľződéssel együtt kezelj e.

10.6. Felek tuđomásul veszik eljáró ügyvéd tájékoztatását, amely szeńnt adataikat az információs
önrendelkezési jogról és az információs szabadságről szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezései szerint kizźrő|ag jelen szerződéshez kapcsolódó megbízts, illetve a
jogszabá|yokban meghatározott kötelezettsége teljesítésę éľdekében kezelheti.
Felek kijelentik' hogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás és a terľorizmus ťĺĺanszitozása
megelőzéséľől és megakadéilyozésáról szóló 2007. évi CxxxVI. t<ĺrvénybe.

IO.7. Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljáľási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljárási
díj összeget, 1*6.600,- Ft ťoldhívatali eljárási illetéket és 1.670,- Ft/fő rÜB eljárási dijat a
szeľződés a|áirását megelőzően megfi zetett.

10.8. A szerzodő felek szeľződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szeľződés
megkötésére és aláirására a szükséges fe|hata|mazásokkal rendelkeznek.

1 0.9. Je|ęn szerződés a Ptk. és a vonatkoző egyéb jogszabályok ľendęlkezései megfelelően irányadóak.

l0.10. A szerződés Felek teljes megállapodásźńtartalmazza. A felek kozött a szerződés előtt létľejött
szóbeli vagy íľásbeli megállapodáshatá|yát veszti. A szerződés módosítása kizćłrő|ag íľásban
tör1énhet.
A szerződés egyes rendelkęzéseinek esetlęges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szeľződés egészének érvénýelenségét' Ilyen esetben a Felek kötelesek az érvénýe|en
ľendelkezést ügyleti akaľatuknak és a szerződéskötéSkor fennálló céljuknak leginkább megfelelő
rendęlkezéssel helyettesíteni.
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10.11. A. szerződő felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzéséve|, valamint az illetékes
ftjldhivatal előtti képviselettel ''..'. (. ,,....)bizztlk meg, és meghatalmazzákaz illetékes
ftjldhivatal előtti eljáľásra is' Ellenjegyzőugyvéd ameghatalmazásteIfogadja.

A szerzódőfelek kijelentik, hogy a jelen adáSvétęli szerződéselolvasás és egyezoéľtelmezés után, mint
akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezót irják a|á.

Budapest,2017

Budapest VIII. kerĹilęt Józsefuárosi
Önkormány zat eIadő megbízásából elj áró
Józsefuárosi Gazdálkodá si Központ Zrt.

képviseli: ....

képviseli:

Jelen okiľatot..,"'.(...........) budapestiügyvéd készítettem és ellenjegyzeń, BudapesÍ.,20|7.. ....

okiľatkészítő üryvéd
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13. számú melléklet

osszefogla|ó a benyújt"".u 
?ffilil."*:ľ'''ä:?ľ#il::äitelményeirőt,tájékoztatás 

az

Az aján|atota táľsaság képviselóje minden oldalon kézjegyével köteles el|átni.

Az ajźnIatnak folyamatos sorszámozással kęll ľendelkeznie.

A borítékon nem szerepelhet a benyujtóľa vonatkoző je|zés.

Az aján|atot két példányban, kÍilön Iezártbotítékban kell benyújtani, az egyikpéldányon feltüntetve az

,,Eľedeti pé|dány,,, a másikon a,,Máso|ati példány'' szöveget.

A borítékon a következő szöveget kęll és lehet feltüntetni: ,,Budapest VIII.,Dobozi utca 13. szétm a|atti
telek elídegenítése - pá|yázat,,

Az ĄánlatoÍ, sértetlęn borítékban kell benyújtani, sérült, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át.

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

Az aján|ati biĺosíték befizetésénél a kozlemény ľovatba a következőt kell beírni: ajźn|ati biztosíték

Az aján|attarta|mát a következo sorľendben kell összefűzni:

1. Jelentkezési lap

2. Ajánlati osszesítő

3' Eredeti, 30 napnál nemrégebbi cégkivonat

4. Erędeti aIákási címpéldány

5. A. Pp. előírásai szerinti bizonyitő eľejű meghata|mazás, amennyiben az ajźtn|atot nem a cég
képviselője írjaa|á

6. P á|y ázati dokumentáció megvásárlásáľól szóló bevéte1i pénnárbizonylat másolata

7. Ajánlati bizosíték befizetéséľől szóló igazo|ás másolata

8. Nyilatkozatvégelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról

9. Nyilatkozat apá|yázati feltételek elfogadásárő|, szęrződéskötésľól, ingatlanszeľzési képességľől,
aj áln|ati kötötts é gľő l

10. Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható kőztartozásról; Kiíľóval szemben fennálló tartozásrő|

11. NAV igazolása

12. Helyi adóigazo|ás (beszeľezhető: Budapest Józsefuáľosi ÖnkormányzatPo|gźlrmesteri Hivatala
1082 Budapest, Baross u.63-67.)

13. Bérbeadóval szemben fennálló tartozás igazo|ása (beszerezhető: Jőzsefvárosi Gazdálkodási
Kozpont Zrt. 1083 Budapest, .Losonci u. 2', és Budapest Józsefvárosi onkormányzat
Polgármesteľi Hivatala PénngyíUgyosztá|y l082 Budapest, Baross ll. 63-67.II. em.)

1,4. Nyilatkozat pénzugyialkalmasságról

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

16. Nyilatkozat tt|átható szervezetről

17 . Az adtsvételi szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok

Atláthatő szervezet:
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A20I1' évi CXCVI. tv. 3. $ ľendelkezései alapján átláthatő szeryęzet:

1. dtlátható szervezet:

a) đz á||am, a költségvetési szerv, a koztestület, a helyi önkor'mányzat, aĺemzetiségi önkormátyzat, a .

társulás, az egyházijogi személy, az olyan gazđáIkodő szetvezet, amelyben az á||am vagy a helyi
önkormányzat kiilön-kĺil<in vagy ęgptt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szeryezet,
a kiilťoldi állam, a kiilfijldi helyhatóság, a ktilfijldi á||ami vagy helyhatósági szerv és az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes źt||am szabá|yozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénýársaság,

b) azo|yanbe|ľoldi vagy ktilftildi jogi személy vagy jogi szemé|yiséggel nem ľendelkező gazdá|kodő
, szęÍvezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

Ďal tulajdonosi szerkezete, a pénzmostts és a teľrorizmus ťlnanszíľoztłsa megelőzéséľol és
. . . megakadźiyo:zásáról szóló törvény szerint meghatározott.tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) azEurópai Unió tagállamában, azEuropaiGazdaságiTérségrol szóló megál|apodásban ľészěs
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szeľvezet tagá'||amában vagy olyan
államban .rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyaľországnak a kettős adőnatás
elkeľĺiléséľől szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasźtgi adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatáľozott
ellenőľzĺjtt küIfildi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több miĺt fí%o-os tulajdonnal'
befolyással vagy szavazati jogga| bíró jogi személy, jogi szemé|yiségge| nem ľendelkezo
gazdáIkoďó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) aIpont szerinti feltételek fennállnak;

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

ca) vezetó tisztségviselői megismeľhetők'

cb) a civi| szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezetó tisztségviselői nem át|átható

szęrvęzetben nem rendęlkeznek 25oÁ-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhe|ye az Európai Unió tagźilamźlban, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megál|apodásban ľészes államban, a Gazdasági Együttmrĺködési és Fejlesztési Szervezet
tagáĺ|amában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adőnatźs
elkeľüléséről szóló egyezménye van;

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

a/ jogosult e jogi személy vezeto tisztségviselói vagy felügyelobizottsága tagjai többségének
megváIaszttlsára és visszahívására, vagy

b) a jogi személy más tagjaival vagy részvényeseivelkdtött megállapodźs a|apján egyedüIręndęlkezik
a szav azatok több mint ötv en százaIékával ;

3. $ (2) Az (I) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésrő| a szerzódó

félnek cégszerűen aláíľt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyĹ|atkozat alapjźn kötött

szeľződés semmis.
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1. Éľtékbecslés felĺilvĺzsgálat

Késziilt: Budapest VIII. Doboziu. |3. HRSZ: 35379
szźtma|attíépítésitelekéľtékbecslésfelülvizsgá|atźpa|kapcsolatban

Értékbecslő: Toronyi Feľenc ingatlanfoľgalmi szakéľtő (l.. értékbecslés)
Bárfai Lász|ő ingatlanforgalmi szakértő (2. éľtékbecslés)

1. éľtékbecslés
2013. 04.03. -án készĺilt éľtékbecslés szeľintĺ nettó foľ& érték:

fajl. foľg. éľték:

2. éľtékbecslés
2016.12.21. -án készütt értékbecslés szerĺnti nettó foľg. éľték:

fajl. foľg. éľték:

46.000.000 Fr
50.717 Ft/m2

177.220.000Ft
195.391 Ft/m2

A feltilvizsgźiattal, kapcsolatban.különös figyelemmel az éľtékek jelentős kiilönbségére.
az alábbiak at r ö gzítem:

I, Az éľtékbecslések felülvizsgźiatát elvégezve megállapítható, hogy az értékbecslésben
rögzített ingatlannal kapcsolatos műszaki alapadatok, terĹiletek, beépíthetőségek rögzítése
megfe1előek.

2, Az értékek közötti jelentős különbség a 2013. évi és a 20|6. évi jetentősen eltérő
ingatlanpiaci helyzetben keresendő :

o 20|3, évben az épitésĺ telkek piaci foľgalma a VIII. keľĹiletben ill. a belvaros más
kerületeiben is szinte nulla volt, eltekintve a fedezetként bankok ĺĺltal elvont telkek
nem ingatlanpiaci értékesítését (ezt tiikľözi 1. értékbecslés forgalmi éľtéke)o noľmál ingatlanpiaci ,,nyugalmi'' helyzetben 3 év a|att aközel 400 %.os áremelkedés
még építési telkęknél is indokolatlan lenne, azonban pont a vizsgált időszakban
mozdult el a negatív holtpontról az ingatlanfoľgalom és a befektetői ań'ivitás. az ingatlanforgalom megduplazódása, az épitési telkek iľiínti kereslet jelentősen
megemelkedett a foľgalmi éľtékkel együtt, belvarosi gazdaságosan beépíthető telkek
mĺĺr szinte csak a VIII. keľületben találhatók 

í
3, Az éľtékbecslés 2016. évi összehasonlító arai NAV illeték ĺíľak, mely ek azéľtékképzés
a|aaą azonban megvizsgtilható esetleg közelebbi telekeladások ĺírai is.A bęfektetők telekvásfulás előtt minden esetben elvégzik a telek árának megtéľĹilés
szempontjából töľténő ellenőľzését, úgynevezett ,,**ňuá,,yéľték'' -oJo.o"l, ."t azéľtékbecslés is taľtalma",7a, me\y alátĺĺmassza az összehasonlító módszęľrel meghatáľozott
érték nagyságrendjét.
A vizsgá|t teleknél értéknöveltĺ a Teleki tér közelsége, a kömyező zöld teľtiletek
rendezettsége, valamint befektetői, kivitelezői műszaki szempontból a kedvező építéskivitelezési megközelítési lehetőség a belsőbb teľületekkel szemben.
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4, Telek forgalmi éľtékekkel kapcsolatban megvizsgrĺltam más értékbecslő cég ä|taI20|5. |2.
hónapban készített éľtékbecslés 10 db. VIII. keľületi építési telek foľgďmi eľte]tet.
tzek ugyan jelentős szórást mutatva, de a|átárnasszĺík aizsgá|tteleŔáľ nagyságľendjét.
(lásd mel lék e|t tábLźnat)

Az építési telekar egyszen, (első) befektetési költsége .noľmál ingatlanpiaci körülmények
mellett. mindig magas volt, ez a belviírosi telkek fogyásávalfolyamatosan iovább emelkedik.

A fentĺ indokok Íigyelembe vételével az értékbecslésben rögzített,nettó
177.220;000 Ft foľgalmĺ érték ľeálĺs, az éľtékesítés soľán ezt azéľtéket javaslom
Íiryelembe venni.

Budapest 201-7 .januĺíľ 1 3.

Ingatlanfoľgalmi Szakértő
JGKZÍt..

(fu,,
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Avant.lmmo Mérnökiés lgazságiigyĺ Szakértóĺ Kft. T: 06-30/ 908-1995
1031 Budapest, Városfa| koz 5. e-mail: avantimmo@t-online. hu

I NGATLAN FORGALMI SZAKVELEMENY
a Budapest Vlll. Dobozi u. 13.

35379 hrsz a|atti telekrő|
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Budapest, 2016. december 21.
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Avant.lmmo . Mémtĺki és |gazságügyi Szakértői Kft' 2

ÉnrÉxelÉsl eEoN|YĺľvÁľĺv

A kívÜ|jegyzett ingat|an forga|mi értékét a fordu|onapon, az a|ábbiak szerint ál|apítottuk meg:

Övezeti besoro|ása: Magdo|na negyed
Építésĺövezet
A te|ek mérete m2

Faj|agos forga|mi érték sú|yozott át|aga, nettó FVm.

A te|ek nettó forga|mi értéke Ft
AÍa27o/o
A te|ek bruttó forgalmi értéke Ft

L1-Vilt-5
907

195 391

177 220 000
47 849 400
225 069 400

sł=p'tł.-ł LJe-ołé'
Bártfai Lász|o

ok|. ü. mémök
ingat|anforgalmi igazságügyi szakéĺ.tő

f::"\
fuľ#

íp
Budapest V|||. Dobozi u. 13. 35379 hľsz
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Avant.lmmo @ Mérnökiés lgazságĹigyi Szakértői Kft.

.!. E!őzmények

A Józsefuárosi Gazdálkodási Központ zÍt- megbízási keretszeződése alapján az
Avant.|mmo Mémöki és lgazságügyi Szakértői Kft. e|készÍtette a kívu|jegyzett ingat|an for-
ga|mi értékbecslését.

2. A|apelvek, feltéte|ek

- A megbĺzók á|tal rende|kezésre bocsátott adatok va|ódiságát és te|jességét nem vitattuk.
- Az átadott adatok.rögzÍtésén tú|jogi természetű vizsgá|at nem történt.
- A vizsgá|at során az ingat|ant szemrevételezéssel minősítettÜk, más jelIegű, invazív, stati-
kai diagnosáikai vizsgálat nem tortént.
- Potenciá|isan veszé|yes köni|mények, anyagok e|őfordulását nem rögzítettÜk; ezekért, i||et-

ve a felfedezésukhoz szukséges szakérte|emért nem viselünk fblelősséget.
- A forga|mi érték meghatározásáná| az ingatlan egészbén történó értékesĺtését téte|eztük
fe|' Az ingatlant tehermentes, birtokba vehető ál|apotban értéke|tük.
- A szakvé|emény kizáró|ag az 1' pontban |eíľt cé|ra késztj|t, bárme|y egyéb cé|ra történo
felhaszná|ása nem engedé|yezett.
- A szakvé|eményben ézereplő éľték mindĺg egy adott időpontra -a fordulónapra- vonatkozik,
meń az érték nagysága folyamatosan változik. A befektetők és tu|ajdonosok az adott va-
gyontárgyat, a gazdasági, politikai, jogi komyezet vá|tozását és az ezekke| osszefüggő koc-
kázatot mĺnden időpontban, újabb információk birtokában másként íté|ik meg'
- Minden adat és tény, ami a szakvé|eményben szerepel, legjobb tudomásunk szerint he|ytá|-

|ó és pontos. Fe|kutatásuk során az e|várható gondosságga| jártunk e|, de nem vá||a|unk
fe|elősséget o|yan adat, vélemény vagy becslés pontosságáért, amit mások adtak át ré-
szünkre.
- A szakvé|emény kizáró|ag a megbĺzo részéĺe készült, i||etékte|enek semmi|yen formában
nem haszná|hatják fe|' Nem hozhatók nyi|vánosságra sem a dokumentum részei, sem egé-
sze a készítő e|őzetes írásbe|ijóváhagyása né|kül. A szakvélemény a Ptk. 86.s (1-4) bekez-
dése alapján torvénnyel védett sze|temi a|kotás'

3. TanúsÍtvány

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

a megbízott függet|en, és d,ljazása nem fugg a megállapított értéktől. A véleményben fogla|t

e|emzéseket, véleményalkotásokat a kor|átozó fe|tételek határolják be.

4. Az ingatlan |eírása

4.1. Az ingatlan környezete

Az ingat|an természetben a kívri|jegyzett címen, belterÜleten, talá|ható. Az úttest baza|t koc-

kakő 
_burko|atú, 

vil|amos forgalom is van. Járda az ingat|an bejárata e|őtt kiépített. Az utcá-

ban vízvezeték, csatoma, elektromos és gázvezeték Van, a csapadékvíz-e|vezetése mego|-

dott. Az utca másik oldalán a Fiumei útig terjedő zo|dterület van, amit a Magdo|na negyed
prog ram keretében, 2o1 4-1 S-ben, 237 M Ft-ért újítottak fe|.

Á tđmegxoz|ekedési eszközök megá||ója (autóbusz, vi|lamos) 5 percen be|u| e|érhető. Sze-
mé|ygéňkocsiva| parko|niaz ingat|an tenjletén és előtte, azutcán lehet.

ÉE|miszer a|apel|átást szo|gáló bevásár|ási |ehetőség gyalogosan, 5 percen be|u|, kozintéz-

mények, szo|gá|tatások, a Te|eki téri piac, Lidl, 5 percen be|ul e|érhető. A környezeti terhe-

|és, á levegőszennyeződés és a közbiztonsági he|yzet a kornyék át|agának megfe|e|ő'

ŕ
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. 4.2. A te|ek |eírása

Megnevezés A tulajdoni |ap szerÍnt kivett |akóházudvar

Tulajdonos Bp. V||l. Józsefvárosi tnkormányzat 1 ĺ 1

Telek terulete 907 m2

Övezeti besoro|ás L1-Vll|-5 lakóovezet

Tulajdoni |ap ||l. rész Vezetékjog 3 x 8 m2 teruletre ELMÜ Há|ózati Kft'

A tutajdoni |ap szerinti kivett |akőház, udvar, szem|e a|apján beépÍtétlen terü|et, a szomszé-
dos pince + fo|dszint + 3 emeletes, magastetős, részben o|dalhatáron állo régi építésű |akó-
házakkal ill. drótfonatta|, az utcafronton beton lábazatos zártsze|vény osz|opos kerítéssel

'bekerített' Kb. 3,5o m szé|es, egyszámyú, vas|emezze! borított kapuja van. A telek fe|színe
sík, hossztengelyének tájolása ÉK-DNy-i, keskeny, hosszu, nagy olda|arányú. A keskenyebb. olda|a utcafronti. Hátsó oldaláva| a Ĺujza utca fe|őli foghíj telekhez kapcso|ódik. Amennyiben
kedvezőbb, egyÜttes beépítés is |ehetséges.
A teru|eten építőanyagok, épÍtési törme|ék gondozat|an, természetes növényzet és zoldhu|-
Iadék ta|á|ható.
A telek fe|színéról nincs panoráma.

A Józsefváros Kerületi Építési Szabátyzat (JóKÉSĄ szo|ő 66t2o07. (X|l. 12.) ök. számú ren-

delet előírásai szerint az ingatlan övezeti besorolása L1-V|||-5, |akóovezet'

Beéoítési mód Záĺ|sor(l
Maximá|is beépítés terepszint fe|ett 50 o/o

Maximális beépítés terepszint a|att 70 o/o

Szintterü|eti mutató 3.5 m'lm'
Legnagyobb építmény magasság 19.50 m
Minimá|is zö|dfe|ület mértéke 20 o/o

fuql
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5. Értétxépzés

5.1. M, ingatlan értékeIésének módszere

Az Á||óeszkoz Értékelők Európai Csoportja (TEGOVA) aján|ása aIapján az ingat|an jel|egére
va|o tekintette|, a forgalmi értékeÍ.összehason]íti és maradványérték módszene| is meghatá-
roztuk. Figyelembe véttuk a2612005. (V|ll' 11.) sz. rende|ettel modosított 2511997' (V|ll. 1.)
PM és az 5411997. (Vlll. 1.) FM sz' rendelet és az European Valuation Standards (EVs)
2oo3. és 2009. évi értékelési szabvány módszertani előírásaĺt.
Az ingat|anok értéke|ése összetett feladat' Ezért he|yszíni szem|ét tartottunk, fényképeket
készíiettünk, szóbeli tájékoztatást kaptunk, kömyezetÍanulmányt végeztünk, és az tnkor-
mányzatná| informálódtunk. A forga|mi érték megá|lapításáhozfe|haszná|tuk a KSH, a NAV
Il|etékhivata|i, a nyomtatott és az e|ektronikus szaksajtóban fellelhető, vaIamint a más szak-
'cégek álta| rendeikezésrjnkre bocsátott árakat, és az Avant.lmmo @ Kft. adatbázisának infor-
mációit.
Az Angol Kirá|yi Vagyonértékelők szovetsége (R|cS) szerint az oMV (open Market Va|ue)
azaz a nyí|t.piaci éĺfuék az, az áÍ, ame|y osszegért egy Vagyontárgyban va|ó érdekeltség mé|-
tányosan, magánjogi szerződés keretében készpénzért a legnagýobb valószíntĺséggel e|ad-

ható. A pontos ár csak versehyeztetésse! ál|apítható meg.

Feltételei:

- Az e|adó hajlandó az eladásra.
- Az adásvételi tárgyalások lebonyo|ításához figyelembe véve a vagyontárgy je|legét, és a
piaci helyzetet, ésszerű hosszúságú időtartam á|| rendelkezésre.
- A tárgyalás időszakában az érték nem vá|tozik.
- A vagyontárgy szabadon kertil piacra, meghirdetése megfe|elő nyilvánosságga| torténik.
- Á|ta|ánostó| e|térő speciális vevői külön ajánlatot nem veszunk figyelembe.

Értérmóoosító tényezők

Éĺétnovelő tényezők

Értékcsökkentő tényezők

Egyesítés lehetősége a Lujza u-i te|ekke|

Keskeny hosszu telek
Elhanyagolt, gondozatlan terulet
Építési törmelék a telken
A tu|ajdoni |ap szerinti megnevezése: kivett
lakoház udvar

/f
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Avant.|mmo @ Mérnökiés lgazságíigyi Szakértői Kfi. 6

5.2. Telek érték meghatározása összehasonlító árak a|apján

1 ÉÍtét(elendó 1 2 3 4

2 Gĺm v}ll- Đobozi u- 13. Vlll.Vig u. Vlll. Béftocsis u.
Vlll. Tolnai L.

u.
Vl|l. József u'

3 Gazdasági tényezők
4 Ár (Ft) 199 000 000 2í0 00o 000 21 4 000 000 204 000 000

5 Információ forrás MV ||leték ľ.|AV |||eték ľ{AV llleték NAV |||eték

o I ngatlan alaptertilete (m') 907 't 011 997 1 148 1 056

7 Faj|agos ár fam.) 196 765 196 835 210 632 186 411 193 182

I lngatlan jellege Építési te|ek Épĺtesi telek Építési teIek Ep[esr teteK

9 Az ár je||ege Trarzakció Tramakció Tranzakció Tranzakció

10 Korrekciós tényezo 1,00 1,00 1.00 1,00

11 Tulaidonjogi viszony Önkorm. tul. Tulajdon Tulajdon Tulaidon Tulajdon

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

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

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

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

16 Korrekciós tényezó 1,00 1,00 1,00 1,00

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

18 Korrigá|t egységár (FUm.) 1 96 765 19ô 835 210 632 186 411 193 182

19 Helyszíni tényezők
20 Megköze|ĺthetőség ua. ua- ua. ua.

z',|' Korrekciós ténvező 't,00 1,00 1,00 1.00

22 E|he|yezkedés az utcán belüĺ ua. ua. ua. ua.

23 Korrekciós tényezó 1,00 1,00 1,00 1,00

24 I nfrastruKÚra, közművek az utcán ua. ua. ua. ua.

25 Korrekciós tényező í '00
1,00 1,00 1,00

26 InÍrastruKÚra, kcizművek a te|ken ua. ua. ua. ua.

27 Korrekciós tényezö 1,00 1,00 1,00 1,00

28 Kerítés ua. ua ntncs ua.

29 Korrekciós tényező 1,00 I,OO 1,02 1,00

30 Korrigá|t egységár (Ftim.) 197 697 't96 835 210 632 190 139 193 182

31 Eladhatósági tényezők
32 Piacképesség ua. ĺobb ua- ua.

33 Korrekciós tényező 1,00 0,98 1,00 1,00

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

35 Korrekciós tényezł5 0,98 0,98 í '00 1,00

36 Fe|szĺn, |efiés ua. ua. ua. ua.

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

38 Panoráma Nincs ua. ua. ua ua.

39 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1.00

40 Építési e|őírások, kÔtöttségek ua. ua. ua. ua.

41 Korrekciós tényező 1,00 í '00 1,00 1,00

42 Ncivényzeĺ ua. ua. ua. ua.

43 Korrekciós tényező 't,00 1,00 1,00 1,00

44 x*.igált egységár (rĺmz) 194 628 192 898 202291 190 139 193 182

45 Számított forgalmi érték, nettó Ft 176 5f7 184

46 Kerekítďt forgalmi érték nettó Ft 176 530 004

47 ĺtazz yort 47 663 í00

48 Bruttó forga|mi érték Ft 224 193 100

ĺrl\ii
lfL iľi.\l \\0

Budapest Vlll. Dobozi u- 13. 35379 hrsz

vidaknecs
Írógép
    



Avant.lmmo @ Mérnökiés |gazságtigyi Szakértői Kft. 7

5.3. Telek érték meghatároása maradványérték módszerrel

1 Értéłesĺtési ár nettó Ft

2 Területek lŕ Fajlagos áĺ Fam. E|adási ár Ft

3 Telek tertilete m' 907

4 Beéoíthető % 50%

5 Bruttó építmény terü|et egy szinten m, 454

6 Nettó éoítménv terü|et eqv"szinten m. 385

7 Nem értékesíthető kozc's terü|etek 15 o/o 58

8 Szintszám
FÖ|dszint+5eme|et+

tetötér

I ÉrtékesÍthetó terü|et Iakások 1 900 430 000 817 168 453

10 Lakás db. át|aq 50,0 m. 38

ĺí Üz|et értékesíthető a|apterii let m, 328 450 000 147 444 1AE

12 ÉrtékesÍtheto terü|etek cisszesen m2 2228
13 Teremĺarázs he|y db 27

14 Teremoarázs he|v.FVdb 2 500 000 67 458',125

15 Terasz. loqqia 3,0 m./ |akás 114 200 000 2280470',|'

16 Fe|színi parko|ó db 10 800 000 I 000 000

17 tsszes bevétel nettó Ft I 062 875 466

18 ÉpÍtési ktiltségek nettó Ft

19 Építďt területek m2 Faj|agos áĺ Ftlm" Építési ktg. Ft

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

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

22 Erkélv. terasz m. 114 38 000 4 332 893

23 Felszíni parkoló db 11 200 000 2 200 000

24 Éoítési köľtséo összesen nettó Ft 636 67í í43

25 Haszono/o 15o/o 95 500 671

26 Kcizművek díia Fl 3o/o 19 100 134

27 Műszaki e||enóri és szakértői díjak Ft 2o/o 't2733 423

28 Tervezési dĺiak Ft 4o/o 25 466 846

29 Beruházásitańalék Ft 5o/o 31 833 s57

30 Kamatok az építkezés te|jes idejére 1Oo/o 63 667 114

31 Járu|ékos kÓltségek (25-30. so0 Ft 248 301 746

32 Összes kĺiltség nettó Ft 884 972 889

33 Maradvánvérték nettó Ft 177 902 577

34 Telek fai|aqos nettó értéke Ftlm2
196 144

A rnaradványérték módszerre| meghatároáuk a maximálisan fe|építhetó épü|et bruttó és

nettó a|apterü|etét, a kialakítható teremgarázs helyek, |akások és rizletek méretét. Ezek nettó

oá[erurcii ko|tségét |evontuk az értékelíthető teruletek nettó eIadási árábó|. A kulonbség a

ieleł ńetto maradÝányértéke. A számítás során 15 %-os befektetői hasznot tételeztunk.

Budapest Vlll. Dobozi u. 13. 35379 hrsz
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Avant. |mmo' Mémtiki és |gazságĺigyĺ Szakértői Kfi . I

. 5'4. Súlyozott át|ag számítás

A sÚ|yozott át|ag számításánál az osszehasonlító árak a|apján számítottforgalmi.értéket és a

maraäványértéřahpján számított értéket egýormán 50%-os súlyozással vettük figyelembe

Forga|miérték Ft

osszehasonlító árak 50% nettó Ft 176 530 000

Maradványérték 50% nettó Ft 177 902577

Súlvozott átlag. nettó Ft 177 216288

Telek mérete m2 907

Fai |a gos forgalmi érté! nęEÉl!ď 195 391

Áilag kerekítve netto Ft .177 220 000

Afa27 o/oFł 47 849 400

Bruttó Ft 225 069 400

ft)0hr
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