
A Budapest Főváros VIIL
.számu hatźltozata

39. számaIatti,34919 hĺsz.-ú' 555

1. A' páiy ázati felhívás kőzzététe|e

A ptiyźnati felhívást a Kiíró a Veľsenyeztetési Szabályzat 7l ' pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváľos VIII. keriilet Jőzsęfvárosi Polgármesteľi Hivatal hirdetőtábláján, a Bonyolító
ügyfé|fogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefuáros című helyi lapban, az Önkorm ányzai és a
Bonyolító honlapján, továbbá azonkormáĺyzatés a Bonyolító számáraelérhető költségmentes hirdetési
feltiletekęn, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon tesziközzé.

A Kiíľó jogosult a VersęnyęZtetési eljárást annak bármely szakaszábanindokolás nélkiil visszavonni, és
eľről köteles hirdetméný kifi'iggeszteni. A veľsenyeztetési eljárás visszavonása eseten _ amenĺyiben a
dokumentáciot az aján|attevő ellenénék fej ében kapta meg - a Kiíró köteles az e|Ienértéket visszaťrzętni.
ApáIyázali dokumęntácíó ellenéľtékét a Kiíľó ezen kívĹil semmilyen más esetben nem Íizeti vissza.

Pá'tryízati felhívás

kerület Józsefuárosi onkorm ányzat a Képviselő-testület
a|apjáĺ nyílvános pá|yázatot hiľdet a Budapest VIII. kerület, Víg u.
m2 alapteľtiletú telekingatlan énékesítésére.

2. Apáiyázati kiíľás adataĺ

A'páiyázat kiíľója:

A' páĺ|y árztt Bonyolítój a :

Apá'Jyázatjellege:

Apőiyńztt cé|it:

A páiyázĺn dokumentáció ľendelkezésre
bocsátása:

Az ingatlan minimális vételáľa:

Az ajőn|ati bĺztosíték iisszege:

Az ajőn|úĺ biztosíték befizetésének mrídjao
számlaszám:

A páltry ázattal éľintett ingatlan m egtekinthető :

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi
onkormány zat (Í 08f Budapest, Baross u. 63 -67 .)

Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont ZÍt, (1082
Budapest, Baross u. 63-67.)

nyilvános' egyfordulós p á|y ázat

tulaj donj o g átruházźs (elidegeníté s)

50.000,- Ft + AFA

102'120.000,- Ft + ÁFA

I0.2If .000,- Ft, Az ajánIatí biĺosíték beťrzetése
c sak magyar forintban teIj esítheto' értékpapíľľal,
garanciaszerződésse|, zá|oýárggyal nem
helyettesítheto.

áttÍa|ás, a lőzsefvttrosi Gazdálkodási Központ
Zrt. K&HBanknál vezetett 1 04033 87-00028859-
00000006 szźtmu számÍájára

2017 . február 09. (csütörtok) és 2017. március 20.
(hétfő) közĺjtt elozetes időpont egyeztetés
a|apján. Időpont egyeztetése a Józsefuáľosi
Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. onkormányzati
Hźnkeze|ő kodáján lehetséges (1084 Budapest,
Tavaszmező u. 2., Tel.: 06-I-210-4928, 06-I-
210-4929\
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Az ajánlati biztosíték beérkezésének 2017. március 20. (hétfo) 24@ őra. Az aján|ati
hatĺírideje: biztosítéknak a megjelölt hatáľidőig a

bankszámláľa meg kell érkeznię.

Apát|yánatok leadásának határideje z 2017. március 21. (kedd) 10@ óra

A' pá|yázatok bontásának időpontja: 201,7 . március 21 . (kedd) 10E óra

A páiyázatok bontásának helye: Józsefuáros i Gazdá|kodási Központ ZÍI., 1084
Budapest, oľ u. 8. I. em. Elidegenítési koda. Az
ajánlattevők a ptiyázatok bontásán jelen
lehetnęk.

A'pá|yízateľedményét megállapít ćl szervezetz Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros
Önkormányzat Képviselő-testülete

A pálilyázat etbírálásánať.hatáľideje és a 2017. április 28.

v írhatő e redmény hiľdetés :

Apáiyázati eljáľás nyelve: 
magyar

A pí|yázatta| kapcsolatban tovĺíbbĺ Józsefuárosí Gazdálkodási Központ ZÍt.
infoľmácĺó kéľhető: Elidegenítési kodaján

Tel.: 06-1-216-696I

3. A' páiy ázattal éľintett ingatlan:

Címe: Budapest VIII. kerĺilet' Víg u.39.

Helyrajzĺ száma: 34919

Jellege: építési telek

Telek alapterülete: 555 m2

Ktizmű ellátottsága: összkĺizmtĺves

Teľhei: per-, teher- és igénymentes

Az ingat|anľa vonatkozó részletes adatokat a páIyázati kiírás mellékletét képező ingatlanforgalmi
szakvélemény tarta|mazza, Az ingat|aĺ övezeti besoĺolása: Ll -VIII-I .

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- aflemzęti vagyonĺól szóló 2011. CXCVI t<irvény 14. $ (2) bekezdésę a|apjáĺaMagyar Államot
minden elővásárlási jog'jogosultat mege|ozo e|őväsár|tlsi jog illeti meg. Az e|ővásárlási jog
gyakoľlására a Magyar Allam részére fennálló határidő az e|ővásáľ|ási jog gyakorlására felhívó
értesítés postáĺa adásanak napjátő| számitott 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tu.Iajdonba adásárő| sző|ó |99|.
évi XXXIII ' N. 39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Főváľosi onkományzatnak elővásáľlási
joga van.

Eladó aZ ingatlant a fent megjelĺilt elővásárlási jog jogosultjának elővásáľlásról lemondó
nyi|atkozatźtnakkézhezvételétől, vagy a teljes vételár beéľkezésétő| számított 5 napon beltil adja vevő
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birtokába' attól fiiggően, hogy melyik történik meg később. Amennyiben az e|óvásárlásľa jogosultak
bármelyike élni kíván elovásárlási jogźlval, űgy az adásvételi szerzódés az e|ővásár|ásra jogosult és az
eladó között jön létre. Ez esetben abeťlzeteÍt aján|ati biztosítékot eladó a nyi|atkozatkézhezvéte|étő|
számitott 15 napon belülvisszauta|jaapáIyázat nyertese részére. A bęfizetett összeg után eladó kamatot
és bármely jogcímen igényelt koltséget nęm fizet.

4. Apá.Jyázat célja, tartalma

Az elidegenítésre kerülő építési telek a Budapest Főváros VIII' kerület Józsefuáľosi onkormányzat
kizárólagos tulajdonát \épezi, elidegenítésérę a ĺemzeti vagyonľól szóló 207I. évL,CXCVI. tv., a
Budapest Józsefuárosi tnkormányzat vagyoĺáről és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ó 66l20|f. (XIJ. 13.) önkoľmányzati rendelet, valamint a Képviselő-tęstület 136120|6. (w.
\2.\számu határozata (Veľsenyeztetési Szabály zat) v onatkozik.

Kiíľó lehetővé teszi, hogy a vevő a véte|ćtrat

- egyösszegben,

- ľészletfizetéssel,vagy

- banki hitel felhaszná|ástxa| egyenlítse ki.

A nyertes pá|yźnő köteles apá|yźnat elbírálásáról szóló értesítés kézhezvéte|ét követő l5 munkanapon
beliil adásvéte|i szerződést kötni.

Vevő a véte|áľ

- eryösszegben tcjrténő megfizetése esetén _ az ajáIl7ati biztosíték összegével csökkentett - vételarat
az adásvéte|i szerzódés megkötéséig eladónak megťlzet,

. rész|etťlzetés esetén _ az aján|ati biztosíték összegével csökkentett - vételár 50 %-źLt a szerződés
megkötéséig megfizetni' A fennmaľadó Vételáľhátralékot vevő az ęlővásáľlási jogról lemondó
nyilatkozatok vagy az e|ővźsárlási jog gyakoľlására vonatkozó határidő eľedménytelen elteltére

vonatkozó eladói étesítés vevő ľészéľe töftént sikeľes kézbesítését követo 8 naptári napon belül
köteles avételár fennmaradó 50 oÁ-tlt, mint vételár hátralék eladó bankszám|ájára megfizetni.

- banki hitel felhasználása esetén, az adásvételi szerzodés fi'iggoben tartással keľül megkötésľe. A
foglaló összegével csökkentett vételáľ kiegyenlítésére vevőnek 90 nap áll rendelkezésére. Aze|adő
a tulajdonjog bejegyzésére vonatkoző hozzájáľulását a teljes véte|tr beéľkezését követo 5

munkanapon belü| adja ki vevő ľészére.

Az ingat|an biľtokbaadásának időpontja: az elővásárlási jog lemondásáľa vonatkozó nyi|atkozat
kézhezvéte|étől, illetve a teljes vételáľ beérkezését követő 5 munkanapon belül, attól fi'iggően, hory
melyik toľténik meg később.

Az adäsvéte|i szerzodés megkötésével a vevőt terhelő kötelezettségek:

a) a telekingatlaĺ birtokbaadásától számított 3 éven belüljogerős építési engedélyt szeÍez,

b) ajogerős építési engedély megszerzésétó|számitott 3 éven belüljogerős használatbavételi engedélyt
szetez,

c) a jogerős építési engedély megszerzésének 90 napot meghaladó késedelme esetén a kotbér cisszege

15.000.000,- Ft; a jogeľős használatbavételi engedély megszerzésének 90 napot meghaladó

késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kĺitelezettségek gaľanciaszerzodés
megkötésévęl biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 90 napnál kevesebb késedelem
esetén időaľányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl felmerülo késedelem esetén vevo által
fizetendo napi kötbér mértéke 30.000,- Ft.

Az adásv ételi szerződés me gkötéséve 1 kapcsolatban felmeľÍilő kĺiltsé gek:

. 1.67o,-Ftlszemé|y rÜB eljárási díj,

lvť
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- 5.500,- Ft + AFA etjárási díj,

. 6.600,- Ftlingat|an/ ťoldhivatali eljárási illeték A Kiíró felhívja a pźůyázők figyelmét, hogy a
véte|átat AFA teľheli.

A Kiíľó kiköti továbbá,hogy ':

a) a nyertes ajźtn|attevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljárás soron kĺivetkezo
helyezettjével szerzodést kötni,

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

c) szükség esetén az ajátnlattevőtő| az ajźn|at |ényegét nem érinto technikai-formai kérdésekben
íľásban felvilágosítást kérhet annak előrebocstútsźtva|,hogy az ajánlattevő ezzel kapcsolatos írásbeli
vá|asza semmilyen formában nęm eredméĺyezheti a versenyeztetési eljárásban tętt aján|atában
megfogalmazott fę|tétęlek olyan megváItozását, amely az értéke|és során a beérkezett ajánlatok
sorrendj ét módosítaná.

đ) aPtk.6:74. $ (2) bekezdése alapján, apáIyázati felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb
aján|attevővel szemben is fenntaftja a jogźńarra, hogy ne kĺissön szerződést.

Azaján|attevő tudomásul vesziés elfogadja, hogy a Kiíľó

a) az aján2attétęli határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja,'amit- az indok
megjelölésével- a Kiírás közlésével megegyezó helyeken, azeredeti benyújtási határidő lejárta előtt
legalább 5 nappal köteles hiľdetményben megjelentetni;

b) jogosult az ajźnlattételi felhívásrát az aján|aÍtételi határidő előtt visszavonni, de eľľől a kiíľás
közlésével megegyező módon az ajtn|attéte|i határidő |ejárta elott köteles hiľdetméný
megielentetni,

c) apáIyázatibiztosítékot a kiírás visszavonás a, az e|játás eľedménytelenségének megállapítása esetén,
illetve - az aján|atok e|bírá|ásźú követően - a nem nyeľtes ajánlattevők részére l 5 munkanapon belül
visszaťlzeti'

d) az aján|ati biĺosíték után kamatot nem ťlzet, kivéve, ha a visszafizetési határidőt elmulasĺja,

e) a nyeľtes aján|attevő esetében a beťlzetett biztosítékot az aján|attevó á|ta| fizetendő vételárba
beszźłmitja,

Đ nem fizeti vissza a nyeftes által teljesített biztosítékot, ha a szerzódés megkötése a nyeľtesnek
felróható vagy éľdekkörében felmerült okból hiúsulmeg. A vevőnek felróható ok az is, haavéte|árat
banki hitel felhasználásźtva|kivánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt határidőben nem kapja meg,
vagy aZ a fizetési hatáľido napjának 24 őráig nem éľkezik meg eladó bankszémlájára.

5. Az ajánlat benyújtásának előfeltételei

Azaján|atbenyrijtásánakelengedhetetlenfeltétele azaján|atibizosítékhatáridoigtöľténőbef,rzetése.

A Kiíľó az Ąánlati biztosítékot a pá'Iyázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megá|Lapitása esetén, illetvę - az ajén|atok elbíľálását követően - a nem nyertes ajánlattevők részére
köteles 15 munkanapon belül visszaťĺzetĺi.

Apźiyázaton való részvétel további elofeltétele, hogy az ajánlattevő megismeľje aptiyázatttrgyát, az
ajánlattéte| feltételeít - vagyis apá|yázati dokumentációt - és aztmagára nézve kotelezőnek tekintse.

A nemzeti vagyorľól sző|ő201,1. évi CXCVI. törvény 11. $ (10) bekezdése a|apjźnapźiyázatoncsak
át|áthatő szervezet vęhet részt.

Az ajźn|at benyújtási határidő leteltét követően aján|atot a Kiíró nem vesz át'
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6. Apáiyázaton töľténő ľészvétel feltételei

Az aján|attevó részt vehet a pźiyázaton amennyiben

a) az ajźnlati biĺosíték összeget hatáľidőben megťlzeti, és az beérkezik a Kiíró által megjelölt
bankszámlára.

b) az ajénlatok leadásának határidejéig az ajánlatát benýjtja.

7. Az aián|at tartalmi kiivetelményei

Az ajźnlattevőnek

a) az ajáriatban k<jzölnię kęll a nevétlcégnevét,Iakcímétlszékhelyét, ađőszámźltladóazonosító jelét,
cég esetében cégjegyzékszámát, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszám|a számźi,
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel ľendęlkezik.

b) az aján|athoz csatolni ke|| az ajánlati bizosíték befizetéséľol szóló visszavonhatatlan banki átutalást
vagy a bankszámla kivonatot.

c) az-ajźn|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy vá|Ia|ja a PáLyázati dokumentációban, illetve
me l lékl etei ben leíľt szeľződéskötési és e gyéb fe ltétel eket,

d) az aján|atban nyilatkoznia kęll arľól, hogy tá vonatkozőaĺ a 2015 . évi CXLIII. törvény 62. $ és 63.

$.ban foglaltkizárő körülmények nęm állnak ferľr.

e) az ajźn|atbaĺ nyilatkoznia kell arľól, hogy adó és ađók mőđjára behajtható końarIozása nincs' E
ĺyilatkozat mellé kell csatolnia a NAV igazolását arľól, hogy nem ál1 fenn köaartozása.

Đ az ajád'atban nyilatkoznia kell arľól, hogy Kiíróval szemben bérleti dij l.artozása nincs, továbbá a
Kiíróva| szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az ajtnůatához csatolni kell a társaság 30 ĺapĺál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
képviseletére jogosultak a|áírási címpéldányának eredeti példányát vagy hiteles másolatát.

h) az ajén|atbaĺ nyilatkoznia kell arról, hogy nem á|I vége|számolás alatt, ellene csőd-, illetve
felszámolási elj árás ninc s folyam atbaĺ.

Đ az ajáĺl7atban nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szőIő 2011' évi CXCVI. törvény 3.

$ (1) bekezdés l. pontja szerint źtt|átható szervezetnek minosül.

Az ajźtn|attevőnek a péiyźzati eljárás soľán benyújtott aján|atát, továbbá az aján|at mellékleteként
benyújtott valamennyi nyilatkozatát cégszeľű aláíľással kell ellátnia' Cégszerű a|áirás soľán a cég
képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek a társaság kézze|, vagy géppel íľt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve a|á nevétlnevüket oĺá||óanlegyüttesen ir1alir1ák a|á a hiteles céga|áírási
nyilatkozatuknak megfeleloen.

A Bonyolítő ajén|otÍ, tértivevényes levélben, hatáľidő kitűzésével felszólíthatja az aján|attevót az
ajźln7atta| kapcsolatos formai vagy tartalmi hiányosságok pótlására' amennyiben a szükséges
nyilatkozatokat, igazo|ásokat nem megfelelően, illetve nem teljes körűen csatolta. Amennyiben az
ajźtn|attevő a felhívás kézheméte|ét kĺjvetően az abban megjelölt határidőľe a hiáný nem' vagy nem
teljes kĺĺríĺen pótolja, űgy aján|ataahiánypőt|źlsi határidő elteltének napját követő naptól érvénýelennek
minősül, és apá|yázat további részében nem vehet ľészt.

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokľól, a hiánypótlási hatáľidőľől
egyidejtíleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes aján|attevőt.

A hiánypótlás nęm terjedhet ki az aján|at módosításáľa.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az aján|attevő aján|ata éľvénýelennek minősül,
amennyiben

a) azaján|ati biztosíték osszege apźiyázatikiirás2. pontjában meghatározott határidőn belül nem kerül
jőváírásra a Kiíľó bankszźmláján,
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b) nem jelöl meg vételárat.

Amennyiben ajánlattevo nem jelöli meg a vételáľ megfizetésének módját, Kiíró úgy veszi,hogy aú. az
adásvételi szerződés megkötéséig egy összegben fizeti meg.

8. Äz tjőn|;tt foľmaĺ kiivetelményei

Az ajän|attevőnek ajántraün egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, feltüntetve az adott
példányon az,,F-redeti aján|at,, és ,,Másolati ajźn|at,'megielölést, melyeket kíilcjn. ktilön sértetlen" Iezárt
borítékban kell benyújtania. A példányok közötti eltérés esetén az eredeti példány érvényes'

Az aján|at első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitciltĺitt ,,Jelentkezési lapot'', a második oldalon a
kitöltött ,,Ąánlati osszesítőt'', kĹilönös tekintettel a megajánlott vételár és megfizetési módjának
megjelölésére. Eń kövptően kell e|he'lyezni az ajtn|ati felhívás mellékletét képező éľtelemszeľűen
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban részletezett ,valamennyí dokumentumot. Az
ajánlattevőnek közölnie kell a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét),'ahová a pá|yázati eredmény
közlését kéri, továbbá azt a bankszámlaszámot és a bankszámla kedvezméĺyezettjéĺek nevét illetve más
azonositőjźú, ahova az ajáriati biĺosíték (báĺatpénz) visszautalásźrtkéi, amennyiben nem nyertese a
pá|yázatnak

Az ajánlat és az összes melléklet mínden oldalót _ összefűzve, az oldalak számának
dokumentálásával _ folyamato s szdmozássul kell ellátni.

Az iratokat magyar nyelven, |ezáĺt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benýjtani.Aborítékrakizárő|agapá|yźnat"tárgyátkellľáírni, aza|ábbiakszerint:

,,Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szám alatti telek elÍdegenítése - pá|yázat,,

A Bonyolító |ezárat|an vagy séľült boľítékot nem VeSZ át. Kiíró minden, az aján|attételi határidőn tlil
benýjtott aján|atot érvénýelerľrek nyilvánít.

Amennyiben az aján|attevő a páiyázati e|jźtrás bármelyik szakaszában meghatalmazott tltján jár e|, a
teljes bizonyító erejtĺ magánokiľatba foglalt meghatalmazás eredeti példźtnyát is mellékelni ke|| az
aján'1'athoz. Apolgáľi perrendtatásról szóló I95f . éví III. törvény 196' $-a szęrint a teljes bizonyító eĘű
magánokiratnak az alábbi fęltétęlęk valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiratot sajźtkezu|eg írta és a|áirta;

b) két tanú az okiraton a|áirásźna| igazo|ja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtttik íľta a|á,vagy
a|áirását elótti'ik sajátkezu a|áirástnak ismerte e|; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell
trintetni;

c) akiá||itő a|áírásavagy kézjegye az okiratonkozjegyzó által hitelesítve van;

d) a gazdáIkodő szęrvęzęt á|Íaluz|eti körében kiállított okíratot szabáIyszeruen a|źirtćłk;'

e) ügyvéd (ogtanácsos) az á|ta|a készített okirat szabźt|yszeru ellenjegyzésével bizonyitja, hogy a
kiállító a nem általa írt okiľatot előtte íľta a|á,vagy a|áírását előtte saját kezu a|áírásának ismeľte el,
illetőIeg a kiállító minősített elekÍronikus a|áirásával aláírt elektronikus okirat tartaLma azigyvéd
áItaI készitętt elektronikus okiratéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiá|lítója minősített elektronikus aláirást helyezett el.

Haazajźn|attevo gazdá|kodó szeruezet, apá|yázati eljárás során nevében nyilatkozatotacégegyzékbęn
feltüntetett képviseleti joggal ľende|kező szemé|y, vagy e személy meghatalmazottjatehet'

9. Äz aján|at módosĺtása

Az aján|aÍtevő az aján|attételi határidő |ejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát, az
ajánlattételi határidő |ejártát követően azonban a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

Azajttn|ati kötöttség azajźtn|attételi határidő |ejźtĺtánaknapjáva| kezdodik.
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10. Ajĺĺnlati kötiittség

Az aján|attevő legalább 60 napig terjedő ajánlati kötöttséget kĺiteles vállalni, amely az ajánIattéteIí
határidő |ejártának napjáva| kezdődik. Az aján|attevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiírő az
ajánlatok eľedtrrényélrek nregáIlapitásfua vonatkozó lratáľidot ellralasztotta, úgy vállalja az aján|ati
kötöttség meghosszabbítását a pá|yázat eredményének megźi|apitására vonatkozó határidő
e lh alasztásának napj ai számáv a| me gegyezően.

Az ajźn|ati kötottség tartalmának meghatározására a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak,
ktilöncjs tekintettęl a 6:64. $-ra.

Az ajźĺn|at olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely a toľvény a|apján
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mazza, s egyértelműen kitűnik belőle, hogy az abban
foglaltak ügyletkötési akaratot tüköznek, tehát a nyilatkozó _ ajánLata elfogadása ęsetén _ ań magtra
nézlĺe kötelezőnek ismeľi el.

Az ajźn|atikotottség azt jelenti,hogy ha a másik fé| az adottidőhatáron belĺi| az aján|atot elfogadja, a
szerződés a törvéľly rendelkezése folytán létrejon. Az aján|at megtételével tehát fiiggo helyzet alakul ki,
amely az ajánJ'ati kötöttség lętęltével ér véget'

Amennyiben az ajánlattevő az aján|ati köt<ittségének ideje a|att ajźn|atátvisszavonja, a befizetett aján|ati
biztosítékot elveszti.

A Kiíró az ajánlatí biztosítékot a páIyázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megźi|apitása esetén, illetve _ az ajän|atok elbírását követoen - a nem nyertes ajánlattevők részére
köteles 1 5 munkanapon bęlül visszaťtzetni. A Kiíró az ajánlatibiztosíték után kamatot nem ťlzet, kivéve,
ha a v isszaÍi zetési határidőt elmulaszti a.

11. A pályázatok bontása

Apá'Iyźlzatíajánlatokat lrtrta|mazo zárt.bontékok fęlbontását a Bonyolító végzi aptiytzatifelhívásban
megjelölt időpontban. Az aján|atok felbontásán, a Bonyolító képviselójén kívu| az ajánlattevők, illetve
meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (szemé|yi igazoĺvány,
meghatalmazás) igazolni kell.

Az aján|attevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. Az aján|atok felbontásán jelen lévők
jelenlétük igazo|ására jelenléti ívet írnak alá.

Az aján|atok felbontásakoľ a Bonyolító ismeľteti az ajánlattevők nevét' |akóhelyét (székhe|yét), az
általuk felkínált vételár aján|atot, a vétę|ár megf,rzetésének módját.

Az aján|attevő a fenti adatok ismertętését nem tilthatja meg.

A Bonyolíto az ajźln|atok felbontásźrő|, az ajánlatok ismeńetett tarta|márő| jegyzőkonyvet készít,
amelyet az aján|attevőknek erre vonatkoző igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzőkönyvet a
Bonyolító képviselője és a jegyzokönyvvezető írja a|á, és a bontáson megjelent ajánlattevők közül
kijelöltek, pedig a|áírásukkal hitelesítik.

12. A' páiy ázat érvénytelenségeinek esetei

A Bonyolító az ajtn|atok bírálatakor megá||apitja, hogy mely ajánlatok érvénýelenek, és ez a|apjántesz
javaslatot a Kiírónak az aján|atok érvénýelenségének megállapítására. A Kiíró érvénýeleĺľrek
ny ilv ánitj a az aj án7atot, ha

a) azt a kiirásban meghatáÍozott, i|letve szabá|yszeruen meghosszabbított ajén|attéte|i határidő után
nyujtották be.

b) azt o|yan ajźn|attevő nyújtotta be, aki az Önko rmányzatta| szembeni, korábbi fizetési kotelezettségét
(helyi adó, béľleti díj, stb.) nem teljesítette.
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c) az aján|attevő a biztosítékot nem, Vagy nem az e|őirÍaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre.

d) a kiíľásban szeľeplő adatokat, igazolásokat nem' vagy nem az előíľásnak megfelelően csatolta,
ideétve, ha az ajtn|attevő nem csatolta anó| szóló nyi|atkozatźú, hogy nincs köztartozása (adó-,
vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az á|lamháztartás más alľendszereivel szemben
f ernáI|ő. ťĺzeté s i kötel ęzettsé ge),

e) az aján|at nem felel Íneg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az aján|attevő nem tett a
ki írásban fo glaltakn ak me gfe le lő ajáĺ|atot,

Đ az aján|attevő valótlan adatot kĺjzĺjlt.

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

h) olyan ajánlat érkezeÍt,amely a meghatározottťlzetésifeltételektől eltéľő ajánlatottarta|maz.

Az e|jźrás további szakaszában nem vehet részt az, aki a)-h) pontokban foglaltak szeńnt érvénýelen
p áIy tzati aj ánlatot tett.

13. A pá|yá zatí ĺjánlatok elbírálás a, az e|bírí|ás szempontjai

A ptůyázati ajániatokat a leheto legrövidebb idon belül el kell bíľálni. A pá|yázat eredményének
megźi|apitásáľa vonatkozőhatáridó egy alkalommal meghosszabbíthatő. Azűjhatáridőľő|, illewe annak
fiiggvényében az aján|ati kötöttség időtartamának meghosszabbításźlrő| a Bonyolító köteles ajánlott
levélben tájékoztatru az <isszes pá|yázőt.

A Bonyolítő a pá|yázati felhívásban meghatározott éľtékelési szempontok a|apján bírálja e1 és

ľangsoľolja azérvényespá|yázatiajánlatokat, szĺikség szerint szakéttők bevonásával.

Az e|bíráiáls fő szempontja:

. Lz ajánlott vételár összege.

A Kiíró a páIyázati felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgá,|ni az
ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítéséľe, és ennek során a csatolt dokumęntumok
eredetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíľó szükség esetén az aján|attevőtő| az ajźtnlat lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben,
íľásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az aján|atÍevo páIytző ezzel kapcsolatos
írásbelí vá|asza semmilyen formában nem eredményezheti az ajźłnJ'atétban megfoga|mazott feltételek
olyan megvá|tozását, amely a pá|yázat során a beérkęzętt ajän|atok sorrendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéréséľől, és annak tartalmtrőI haladéktalanul írásban énesíti a többi ajánlattevőt.

A' pár|yíztt nyeľtese az, aki a pá|yźzati felhívásban rögzitett feltételek teljesítése mellett a véte|ár
összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amenĺyiben a legmagasabb vételána több ajánlat is érkezik
a páIyźnat Bonyolítója az azonos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb véte|árat megajánló
ajánlattevőknek lehetőségĺ.ik, van a véte|árra licit formájában újabb ajáĺiatot, ajánlatokat tenni. Az
induló véte|átr a beérkęzett legmagasabb vételáľ aján|at, a licitlépcso i0.000,- Ft, azaz tizezer forint,
negatív licit nem lehetséges. A licit nyeftese az, az aján|aťtevő, aki a legmagasabb összeget ajttĺIja.

A veľsenýáľgyalásľól jegyzókönyv késztil, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzőkonyvvezeto, a Bonyolító jogi képviselóje és az ajánlattevők jelen lévő képviselői írnak alá.

A Bonyolító az aján|atok éľtékelésérol jegyzokönyvet (a továbbiakban: értékelésijegyzőkönyv) készít,
amely tartalmazza

a) apá|yázati eljárás rövid ísmertetését, abeérkezett ajánlatok számźi,

b) a beéľkezett ajánlatok rövid éľtékelését,

c) a legjobb aján|atra vonatkozójavaslat indokait,

d) az ellenérték (vételár) meghatározásźnak szempondait (ideértve a vételźÍat befolyásoló
kötelezettségvállalásokat),
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e) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ a döntésęk indokát,

g) a páIyázati eljarás eredményének összefogla|ó értékelését, az első két helyľe javasolt pźiyáző
megjelölését, ha erre mód van,

h) abirá|atban közľemiĺködők által fontosnak tartott k<irtilményeket, tényeket.

14. osszeféľhetetlenség

A páIyźnati eljáľás során összeferhetetlenséget kell megállapítani, ha a pályázatok elbírálásában olyan
természetes személy, szervezet, illetoleg képviselőjük veszrészt, aki maga is ajánlattevó,vagy

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

b) annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalm azottja,

c) annak mźs szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatőja,vagy foglalkoztatottja,

d) ha báľmely oknál fogva nem várható el tóle azugy e|fogulatlan megítélése.

15. A pályázati e|jőrás éľvénytelenségének és eľedménytelenségének esetei

Érvénytelen a pá|y ázati elj árás, ha

a) apá|yázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették,

b) valamelyik ajánlattevő az e|jźtrás tisztaságźú vagy a többi ajánlattevő éľdekeit slilyosan sértő
cselekméný k<jvet el.

A kiíľó eredménýelęnnęk nyilváníthatj a az e|járást,ha

a) nem érkezett ajźnlat,

b) kizáró|ag érvénýelen ajánlatok érkeztek,

c) az egyik ajánlattevó sem tett a pźiyázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajétn|atot,

d) a kiíľó az e|járás éľvénýelenítéséről dontött.

Eľedménýelen eljárás esetén ak1írő dönt a további vagyonügyleti eljárásról.

16. Eľedményhiľdetés, szeľződéskiités

Apá|yázat eredményéről a Kiíró |egkésőbb 20|7.ípri|is 28. napjáig dönt, amelyről Bonyolító 15

napon belü| valamennyi ajánlattevőt írásban éľtesíti.

Kiíró a pá|yázat nyertesével a jelen dokumentáció 4. pontjábaĺ meghatározottak szerint adásvételí
szerződést köt.

A nyeľtes péiyáző visszalépése esetén az eladó jogosult a ptilyázati eljárás soron következo
he|yezettjével adásvételi szerződést kötni, amennyiben a pá|yázat eľedményének megállapításakoľ a
más odik le gj obb aj ánlat me ghatár ozásra került.

A nyertes aján|attevó esetében a befizetett biĺosíték az aján|aÍtevo źital fizetendő véte|ár osszegébe
beszámításra keľiil, azonban ha a szerzódés megkötése az aján|attevőnek felróhato, vagy éľdekköľében
felmerült más okból hiúsul meg, aján|attevő a biztosítékot elveszti. Az elvesztett biĺosíték a Kiíľót illeti
meg.

17 . Egy éb rendelkezések
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Azingat|an megtekinthető a Kiíľás 2. pontjában megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt két nappal
a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Önkormányzati Házkezelő Iľodájának munkatáľsával
telefonos egyeztetés szükséges a következő telefonszámokon: 06 | fI0-4928,2|0-4929,fI0-4930,f10-
4766.

Azaján|attevó azajźn|atok felbontásáig köteles titokban tartaĺĺazaján|atánaktartalmát,továbbáa Kiíró
á|ta| a ľészletes dokumentációban vagy bármely módon ręndelkezésére bocsátott minden téný,
információt, adatot kötęles bizalmasan keze|ni, anő|tájékoztatást harmadik személynęk nęm adhat,Ez
a tilalom nem terjed ki a Íinanszíľozó bankkal és konzorciális aján|at esetén a résfuevőkkel való
kapcsolattartásra.. Ha az aján|attevó vagy az érdekköľében álló más személy a ptiyázaÍ' titkosságát
megsértette, a KIíró az aján|atát érvénýelennek nyilvánítja.

A Bonyolító az aján7atok:artalrmźIt apźůyázatlezárásáíg titkosan kezeli, tarta'lmukľól felvilágosítást sem
kívülállóknak, sem apá|yázaton ľésztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajáĺ|atokat k'lzárćiag elbírálásra haszná|hatja fel, más célú felhasználás ęsętén az
ajánlattevővel kĺiltjn meg kell anói állapodnia.

A Kiíró apiĺ|yázati eljáľás soľán készítettjegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig megőrizni,
tovźĺbbá ilyen jellegű ellenőľzés esetén aze||enőrzéstvégzo szerv, šzemélyek ľendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabá|yozott kéľdésekben a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének 13612016. (VI. 02.) számu haÍározata, valamint a vonatkozó
egyéb j ogszabályok ľendelkezés ei az iráĺyadőak.

Budapest,2017.
Józsefuárosi onkormányzat

nevében eljaró Józsefu árosi Gazdálkodási Központ Zrt'
..... sk.

Mellékletek:
I. számímelléklet: Jelentkezésilap
2. számll melléklet: Ajánlati összesítő
3. szźlmű męlléklet: Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljarásról, felszámolásról
4. szám,ű melléklet: Nyilatkozat a pá|yázati feltételek elfogadásáró|, szerzódéskötésről,

ingatlanszerzésiképességrő|,aján|atikötottségrol
5. szźlm,l melléklet: Nyilatkozat adó és ađók módjára behajthatőköztartozćtsról; Kiíróval szemben

fennálló tartozásrő|
6. számumelléklęt: Nyilatkozat pénnigyialkalmasságľól
7. számű melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéľől és a bankszámlaszámról
8. számű męlléklet: Nyilatkozat źt|átható szervezetrő|
9. számu melléklet: Nyilatkozat a pá|yázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséľől, állapotának

megismeľéséľő|
10. számímelléklet: Adásvételi szerződéstęrvezet
1 1. számu melléklęt: Adásvéte|i szerződés teryezet ľészlętfizetéssel
12. sztlmű melléklet: Adásvételi szerzodés tervezet fi'iggőben taľtással (banki hiteles)
13. számumelléklet: osszefoglaló a benyújtandó ajánlat formai és taľta|mi követelményeiről'

tájékońatásazátlltlthatószervezętfogalmáról
14. számímelléklet: Ertékbecslés
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1. számú melléklet
Budapest VIII. kerületo Víg u. 39. szám alatti telek elidegenítése

Jelentkezésĺ lap

Budapest,

pá|y áző aIćńr ásal c é gszeru a|áír ás

/(
t3

Társaság ncvc, cógformój a:

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax sziíma:

E-mail címe:

Statisztikai számiel:

Adószáma:

Szźtm|av ezető banki ának neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselőjének neve, beosztása:

Meghatalmazott nevę':

Telefonszáma:

Faxszäma:

E-mail címe:

' Meghatalmazott ęsętén

vidaknecs
Írógép
    



2. számű mellélet

Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szám alattĺ telek elĺdegenítése

AJÁNLATr osszrsÍľo

Alulíľott. ........ .(név/társaság
neve) a Budapest VIn. keľü|et, Víg u. 39. szám a|atťl telek elidegenítésére klirtpźÄyźnatra
ajánlatomat az a|źĺbbiakban foglalom össze:

Megajánlottvéte|át: .....Ft

A vételár megfizetésének módja:

Budapest,

páIy áző a|áir ź.sa/ c é gszeru a|áírás

.rí
l6 4

vidaknecs
Írógép
    



3. számú melléklet

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

NYILATKOZAT
végelszámolásľól, csődeljáľásľól, felszámolásľĺól

Alulírott. 
,(társ aság neve) képvi seletéb en kij elentem, ho gy a tár saság

. végelszámolás alatt *źillnem á||
o ellen csodeljárás folyamatban xvaďnincs

. ellen fęlszámolási eljáľás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

pźiy áző a|áir ásal c é gszeru a|áit tls

A *-gal megjelölt résznéI a megfelelő szöveg alźthuzanďő.

)4
t.1
4Ł

vidaknecs
Írógép
   



4. számú melléklet

Budapest VIII. keľíilet' Víg u. 39. szám alatti telek elidegenítése

NYILATKOZAT
a pá|yázati feltéte|ek e|fogadásárő|, szerződéskłitésľől, ingatlanszerzési képességľől'

aj ánlati kłittittségľől

Alulírott.

... (névltársaság neve) kijełentem, hogy a ptl|yázat.tźtgyát részletesen megismertem, az

ajttnIattéteI feltételeit, apá|yźĺzati kiíľást magamtanézve kötelezőnek elfogadom.

Kij elentem, hogy Magyarors zágon ingat|anszeruésre jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a páIyázati felhívásban foglalt 60 napos aján|ati kötottséggel kapcsolatos
feltételeket vállalom'

Budapest,

pály áző a|áírásal cé gszęru a|áir ás

,lr+'

/ĺ

vidaknecs
Írógép
   



5. számú melléklet

Budapest VIII. keľĺilet, Víg u. 39. szám alatti telek elĺdegenítése

NYILATKOZAT
kiíróval szemben fennálló tartozásrő|

Alulíľott (név)

mint a .... (táľsaság neve) vezeto

ti szts é gv i se lőj e kij e lentem, ho gy az aj án|attevőnek,

- Kiíróval szeĺnben tartozása (helý adó, béľlęti díj stb) * van/nincs;
- Kiíróval szemben szeľződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * vanl nincs.

amelyeket az a|ábbi okiratokkal igazolok:

1.

2.

Budapest,

páIy źnő a|äir ásal cé gszeru a|áfu źs

4 *-gal jelĺĺlt ľésznél a megfelelő szöveg aláhllzandő.

ś

,ĺ3

vidaknecs
Írógép
    



6. számú melléklet

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

NYILATKOZAT
pénzügyi alkalmasságľól

Alulírott (név)

mint a ...

tisztségviselője, kijelentem, hogy apá|yźzattárgyátképező ingatlan véte|áránakmegfizetéséľe

képes vagyok, a szükséges anyagi eszközök rendelkezéSemre állnak.

A számlavezeto banknáI az elmúlt 1 évben sorban.állás nem volt, amelyeket az a|ábbi
okiratokkal igazolok:

Budapest,

páIy áző a|áirása/ c é gszeru a|áít ás

1.

2.

I
ŕ{/

k{
9n

ar\--/

vidaknecs
Írógép
   



7. számú melléklel

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

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéľől és bankszámlaszámľól

Alulírott .....' lnévl mint a
(táľsaság neve) vezető tisztségviselője kéľem, hogy a Pá|yázattal kapcsolatos mindennemű
ný|atkozatot, felhívást, értesítést, vagy más információt, valamint a Pźt|yźĺzatta| kapcsolatos
esetleges jogvitában minden értesítést, ídézést és bírósági határozatot, stb. az alábbi címre
kérem postázni:

Címzett:.

Cím:.

Amennýben az źitaLam a fentiekben megjel<ilt címzett a fenti címen az iratot nem veszi át,

ennek kovetkezményeit a gazdasági társaság vállalja. Tudomásul veszem' hogy amennýben a

cimzett a fenti címen az értesitést nem veszi źlt, az éftesitéS a postára adást követő 5.

munkanapon kézbesítettnek minősül.

A pá|yázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásár|ásźna fordított
összeget kérem az alźbbi bankszámla szźĺmra visszautalni:

Bankszáml av ezető pénzintézet:. . . . . .

Bankszámlaszźlm:.

Bankszámlával rendelkezni jogosult:
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

páIy áző aláír ása/ cé gszeru aláir ás

/,{,
.Lą.
0lŁ|

vidaknecs
Írógép
   



8' számú melléklet

Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szálm atattitelek elidegenítése

NYILATKOZAT

Alulíľott kijelentem, hogy cégĹink a nemzetivagyonľól sző|ő ZOLI. évi CXCVI. törvény 3' $
(1) bekezdés 1. pontja szerinti

a.) át|álthatős zeľve z etnek m i nő sül.

b.) nem minősül átIathatő szeľVezetnek

(a meýlelő szöveg aláhúzandó)

A jelen nyi|atkozatomat a szervezetvezető tisztségviselőjeként büntetójogi felelősségem teljes
tudatában teszem.

Budapest,

páIy áző aláír ása/ cé gszeru a|áir źs

lvłg.

Ľ'

vidaknecs
Írógép
    



9. számú melléklet

Budapest VIII. keľiilet, Víg u. 39. szálm a|atti telek elidegenítése

NYILATKOZAT
a.páiyázaton meghiľdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának megĺsmeľéséľől

Alulírott a pźůyźnaton meghiľdetett Budapest VIII. keľületo Víg u. 39, szám alatti telket
előzetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az źt||apotát és arra vonatkozó mtĺszaki
táj éko ztatást m egi sm eľtem.

Budapest,

p áIy áző aláír ásal c é gszeru aLáit és

)4'

)3 4'

vidaknecs
Írógép
   



10. számú melléklet

ADÁyVÉTELI SZERZőDEy
(tervezet)

amely létrejött egyľészről

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefuáľosi Onkoľmźnyzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.

63-67., adőszáma.. 15735715-2.42,KSH-száma: I57357I5-84II-32I-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. (székhely: 1082 Budapest,
Baross u.63-67 ., adőszáma:25f92499-2-42, cégsegyzékszáma..01-10-048457; KSH száma:25f92499.
6832-114-01',képviseli: Farkas ors igazgatósági tag), mint eladó (továbbiakban: eladó)

másľészrol

(székhelye: adőszźlma:

cégegyzékszáma: .........; statisztikai számjele:.. .........'. képviseli:
.. ', mint vevő (továbbiakban: vevő)

közĺjtt az a\ulirott napon és helyen, az alábbi feltételekkęl:

1.

Előzmények

1.1. Budapest Főváľos VIII. keľi'ilet Józsefuárosi onkormányzatKépvise|ő-testülete ...12017. (......)

száműhatározata a|apjáĺ egyfoľdulós' nyilvános pá|yźnatot íľt ki Budapest VIII. kerĹilet 34919
hrsz.ú, az íngat\an ny1|vántartásban Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. sztlm alatti telek
értékesítésé rc az ĺngat|an beépítési kötelezettségével.

I.2. A ptiyázat nyeľtese a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefoárosi onkormányzat Képviselő-
testület ..../20|7. (......) számtĺ határozata szerint vevő lett. Vevő pályázatában az ingat|an

lakóépület cé lra torténő beépítését v źi]'a|ta.

,Ł.

A szeľződés tárgyátképző ĺngatlan adatai

Címe:

Ile|yľajzi szőma:

Jellegeo művelési ága:

Telek alapteľfilete:

Kőzm(l ellátottsága:

Terhei:

Budapest VIII. kertilet, Víg u' 39.

34919

telek, kivett beépítetlen terület
a))) m-

ĺisszközműves

peľ, teheľ-és ígénymentes

2g'
ąąď/ "fu

vidaknecs
Írógép
   



3.

Jognyilatkozat

3.1. Á" nemzeti vagyonról sző|ő 20Il. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése a|apjźn a helyi
, ĺinkormányzat tu|ajdonában lévő ingatlanra az źil|amnak, valamint az |99I, évi XXXIII. tv' 39. $
(2) bekezdése alapján a Budapest Fovárosi Önkormányzatnake'lővásáľlási joga van.

Jogosult elővásáľlási jogőva|, postai küldemény esetén a küldemény postai feladásának igazo|t
napjátő| szźtmltott 35 napon beltil élhet. Amennyiben az e|óvásár|ás jogosultja éljogával, jelen
szeľződés köZte és eladó között jön létľe. Ez esetben a vevő tita|befizętętt ...........

. Ft+ÁFA, azaz ..

nyilatkozatokkézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a vevő'......... áItal
vęzetett ...... ..... ....HUF számű szám|ájtravisszautalja. A vevő tudomásul veszi,
hogy a bęťlzetett osszeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen elszámolandó koltséget,
kártérítést nem fizet.

3.f. E|adő eladja, vevő megvásárolja 1/l tulajdoni hányadban a jelen Szeľződés 2. poĺtjźlban
me ghatár o zott ingatlant.

3.3. Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik személy részére történő
étékesítéséhez abeépítési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájáruIása szĹikséges. Eladó abban
az esetbęn adjabozzájárulást a továbbértékesítéshez, amenrlyiben a harmadik fél vállalja a jelen
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő e|mulasztja eladó
hozzt|árulását kérni, eladó vevőn követeli ajelen szeľződésben vállalt kötelezettségek teljesítését,
ilIetvę eladó érvényesítheti visszavásárlási jogát

Felek rögzítik, hogy e|adő hozzájárulása nem szükséges az ingatlan harmadik személy részére
töľténő vevo általi továbbéľtékesítéséhez, amennyiben az ingat|anra vevo a jogeľős haszntiatba
vételi engedélyt megszerezte, és ezt az e|adő felé hitelt éľdemlő módon igazo|ta.

3.4. E|adő kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés a|áíľásělt kĺivető.8 naptári napon belül postai úton,

aján|ott téľtivevényes küldeményként megküldi a Magyar Allam és a Budapest Fővárosi
onkoľmányzat részére a je|en szetződést azza| a felhívással, hogy a megküldéstő| számított 35

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

4.

Jog- és kellékszavatosság

4.I. Az eladó kijelenti, hogy az adásvéte| tárgyát képezó ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az
ingatlan' per-, teher- és ígénymentes ) azon harmadik személyrrek nincs olyan ingatlan-
nyilváfiartttsba bejegyzett, vagy ingatlan-nyilvántaľtáson kívüli joga, amely a vevő birtoklását,
vagy tulaj đonj o g bej e gy zését akadtůy o zná, kor|áto zĺá, vagy me ghiúsítaná.

4.2. Az eladó kijelenti és szavatosságot vá||al azért, llogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
mődjára behajtható koztartozás nem terheli . Az eladó kijelenti és szavatolja, hogy az iĺgat|an
tekintetében körnvezetszeĺĺrvezés nem történt.

-T/
/í ry/

vidaknecs
Írógép
    



5.1.

4.3' Avevő kijelenti, hogy azingat|antjól ismeri, bejárta,megvizsgálta,ésá|ta|afelmért tú|apotban,az
ingatlanľól készült ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeretében írja alá jelen adásvételi

szeľződést.

4.4. Az eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vevőt az ingat|an minden lényeges

tulajđonságárő| tájékońatta, beleérÍve az áIta| ismert esetleges ľejtett hibákat is. A tájékoztatás
esetleges elmaľadásából eľedő minden kár eladót terheli.

5.

Az ingatlan véte|íra, tvéte|ár megÍizetése

Ť..::::::::.]]]l'1.1i....i;;;;.;;'JÄ.bŤ,łł,"Tľ;,,xľłł3!?:'J:ffi1'ffľľ'fi:Tli ":ru:cisszesen..... ...........-Ft, amely összeg a vevő ptůyázatában ajánlott vételárral azonos.

5.f ' Az ingatlan vétęlárának megf,rzetése az a|ábbíak szeľint történik:

5.2.I, A vevó pá|yázatźnak benyújtásakoľ megfizetett az e|adő számIájźtra .,- Ft, azaz
forint összeget ajánlati biaosíték címén. A szerződo felek úgy

ľendelkeztęk, hogy a befĺzetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímre vá|tonatják, igy
felek a beflzetett osszeget, bruttó .........Ft összegnek fogadják el. Előbbiek
alap1áll tehát vevő fog|a|ó jogcímen megÍizetett bruttó .............-Ft összeget

eladĺó részére. A fogla|ó összege avéte|źrbabe|eszámit, Szerződő felek úgy nyilatkoznak, hogy
a foglaló jogi teľmészetével tisztában vannak. Tudják, hogy a szerződés meghiúsulásáért felelős
fé| az adott foglalót elveszti' illetvę a kapott foglaló kétszeres osszegét köteles visszaťlzetni.
Amennyiben az adtsvéte|i szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fél, vagy egyik
fél sem felelős, az adott foglaló a vevőnek visszajár.

A foglaló teljes összegének megfizetésę azadásvételi szerződés megkötésének feltétele. Szerződó
felek egybehangzoaĺ rögzitik azt a téĺý, hogy a foglaló teljes összege megťrzetésľe kerü]t.

Tekintettel arra, hogy az aját|ati biztosíték osszege a páIyázatről való döntés napjáva| vźit az

Áľ,q. tv. 59. $ (1) bekezdése a\apján meghatározott előleggé, eladó a foglaló összegéľol a
pźt|yázatrő| való döntés napjáva| mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani Vevő

részérę.

5.2.2. Fe|ek egybehangzőan rögzítik azt a tényt, hogy a vevő a jelen szerzódés a|áirásttig megfizette

eladő részére Eladó K&H Bank Zrt-ĺé| vezetęIt 10403387-00028570 száműbankszámlájára az

5.1. szeńnti véte|ár általános forgalmi adóval növe|t összegének (.. ......... FĐ az

5.2.I. szeńnti foglalóval (.. .. FĐ csökkentett összegét, azaz bruttó
Ft (uaz bruttó forint) összeget (,,vételár

hátľalék''). Felek rögzítik, hogy vevő a teljes véte|árat megfizette eladó ľészéľe.

Eladó a véte|ár hátralék összegéľől a bankszámláján történt jóváíľás napjáva|, mint teljesítési

nappal köteles eIőlegszámlát kiállítani vevő ľészéľe. Továbbá eladó a birtokátľuházts napjáva|

mint teljesítési nappalkoteles végszám|át kiállítani vevo ľészére.

,a'
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6.1.

6.

Beépítési kötelezettség

A vevő vállalja, hogy az ingatlant aJőzsefváros Kerületi Építési SzabáIyzatáról szóló 66lfoo7,
(XII. 12.) önkormányzati ľendelet (JOKESZ) előírásainak megfelelően beépíti. Vevo beépítési
kötelezettsé gnek az alábbiak szęrint tesz eleget
a) az ingat|an birtokbaadásźÍőLszámitott 3 éVen belül megszerui az építéséľe vonatkozó jogerős

építési engeđélý;
b) a jogerős építesi engedély megszerzésétől számított 3 éven belü| megszerzi a jogerós

haszĺáIatb avételi engedélý.

Az ingaÍ|anbeépítési feltételei :

Az ingatIaĺ övezeti bęsorolása: VK-VIII-1

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

A beépítés száza\ék, épitménymagasság, szirtszám, szintteriilet, stb. tekintetében az országos
Településrendezési és Epítési Követelményekľől (OTEK) szóló 253lt997. (xII.' 20.)
Kormányren de|et, az 5lf0|5 . (II. 1 6.) Fov. KGY. rendęlet (BFRSZ),, és Józsefváros Kerületi Epítési
Szabá|yzatáľól szóló 661200.| . (xII. 12.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) eloírásai az irányadők.

Az e|aďő visszavásárlási j oga

Yevő az eladónak az ingat|anon jelen szerződés keltétől számított 7 évig - a 6.I. pontban
meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésének késedelme esętérę - visszavásárlási jogot
enged, és hozzájáru| aLlhoz, hogy a visszavásárlási jog az ingatIaĺ tulajdoni Lapjára bejegyzésľe
keľĺiljön. Vevő egyútta|mźĺr most feltétlen és visszavonhatatlan hozzájźtu|ásátadjaahhoz is, hogy
amennyiben eladó a 7.1.1. pont szerinti esetben visszavásáľ|ási jogát je|en szerződésben
meghatározottak szerint egyoldalú nyilatkozattal gyakoľolja, ngy ezen egyolda|u nyi|atkozat
a|apján a földhivatal eladó tulajdonjog visszavásárlásának tényét az iĺgat|aĺ-ny1|vántartásba, 1/l
arányban, visszavásárlási jog jogcímén bejegyezze. A visszavásárlási jog aZ ingatlan.
ĺyilvántartásba töľtént bejegyzés a|apjźn az ingat|anon később jogot szerzőkkel szemben is
hatályos.

Vevő jelen szerzódés aláirásáva| hozzájtru| ahhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásárlási jogát
gyakoľolja, úgy a jelen szerződésben meghatározottvéte|árat a késedelem idejéľe meghatározott
késedelmi kötbér mértékével csökkentve ťrzesse vissza arészérę.

6.2.

6.3.

7.

A' szerződésben vállalt ktitelezettségek nem te|jesítésének, i||etve késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményei

7.I. Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késędelmes teljesítése esetén a|ka|mazhatő
jogkövetkezmények:
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7 .I.I. Visszavásáľlási jog

Eladó visszavásárlásijogával a jelen szerzódés 6.3 ' pontjában meghatározottak szeľint élhet, ha
a vevő a 6.l. pontban meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik. A
visszavásárlási ár azonos a vételárľal, de az eladó jogosult a felhalmozódott késedęlmi kötbér
összegéve| a visszavásáľ|ási árat |ecsökkenteni a visszavásáľlási jog gyakorlása esetén. Vevő
je|en szerzódés a|áírźsźlval feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáruIá9źú adja ahhoz, hogy
amennyiben eladó é1 a visszavásárlási jogával, tulajdonjogát az ingat|an-ny1|vántarÍásban eladó
egyoldatú nyilatkozatáva|bejegyeńesse Eladó visszavásárlásijogának gyakoľlása esetén Felek
kcjtelesęk egymással elszámolni e|adó tulajdonjogának a visszajegyzését követő 30 napon beltil.

7.r.2. Késeđelmi kötbér

Ha a vevő a 6'1. pontban meghatározott valame|y kötelezettségével neki felľóható okból
késedelembe esík, késedelmi kötbéľt köteles ťlzetni az ęIadőnak.

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

összege 1 5.000.000'- Ft;
- A jogerős használatbavételi engedély megszeľzésének 90 napot meghaladó késędelme

esetén a kotbér összege 7.500.000,- Ft.

Felek ľögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott összegeken felĺil vevő
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kotbérigénye keletkezik, úgy arľrak ménéke
30.000,- Ftlĺap.

Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatátozoľt kötbér összegét nem tekinti eltulzottnak.

7.2. Szerzodő felek egybehangzóan rögzítik azt aténý, hogy a késedelmi kötbéľ teljesítéséhezvevő
garanciaszerződés nyújtási kötelezettségének eleget tett, a Zrt. źilta|

kibocsátott számú. valamint a Zrt. á|ta| kibocsátott
számű bankgaľanciajelen szerződés a|tłírásźpa| egyidejtĺleg átadásra került

az e|adó részére.

A garanciaszerződés összege a jogerős építési engedély megszerzésére a 6.I. pont szerint
rendelkezésre áIló hatáľidő ęlteltét követő 90 napig 15.000.000'- Ft, a hasznźiatba vételi engedély
megszerzésére a 6.|. pont szeľinti ľendelkezésľe álló határido elteltét követo 90 napig 7.500.000,-
Ft. A gaľanciaszerzodés az eladő javára lehívásra kerül a je|et szerződésben meghatározott
késedelem esętén.

A garanciaszerződésben foglaltak 90 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan
érvényesíthetők. Felęk rö gzítik,hogy csak olyan bankgaľancia fogadható el, amelyek a|apjáne|adő
egyoldalú tájékoztatő nyi|atkozatával a bank túuta|jaajelen szerződésben meghatáľozott késedelmi
kötbér összegét az eIadónak' mindenfelę egyéb feltétel nélktil.

8.

Ingatlan-nyilvántartĺĺsi bejegyzésre vonatkozó nyi|atkozatok

Az eladő a jelen szeľződés a|áirásáva| feltétlen és visszavonhatat|an hozzájáru|ását adja aŁthoz,

hogy vevo tulajdonjoga a 2. pontban meghatározott ingatlan tekintetében 1/1 tulajdoni arányban,
vétel jogcím én az ingat|an-nyilvántartásba bejegyzésľe kerĺiljön.
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Felek egýttalkérik a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Ítrivata|át- és ehhez
vevő is feltétlen és visszavonhatatlan hozztĄćru|ását ađja _, hogy vevő tulajdonjogának a
bejegyzésével egyidejuleg az illgatlan-nyilvántartásba a jelen szerzłidés keltétől számíĹott
5 év hatáľozott iđőtatamľa eladó visszavásárlási joga a jelen szerződés tárgyát képezó
ingatlanľa bej egyzésre kerĺilj ön.

9.

Az ingatlan birtokának átrlhlázásá'

Az ingatlan birtokának źłtruházása legkésőbb a Magyaľ Á|lam, illetve a Budapest Főváľosi
onkormányzat e|ovásárlási jog gyakorlásáról szóló ny1|atkozatának Józsefuáľosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-hez 'torténő megérkszését, valamint az iĺgatlaĺ 4.1. pont szęrinti bérlők általi
elhagyását követo 5 napon belül fe|ek tL|ta| e|ozetesen egyeztetett időpontban, átadás-átvételi
jegyzőkönyvben keľül sor. A birtokátruházás napjáig az ingat|anrlal kapcsolatos költségek az
eladót, a birtokátľuházás napjáń követően felmerült költségek pedig a vevőt terhelik Vevő a bitok
átvéte|ére köteles és a bitokátruházás időpontjától szedi az ingatlan hasznait és viseli azok terheit.

10.

Egyéb ľendelkezések

10.1. Az e|adő Magyaľország törvényei szerint működő helyi tinkormányzat. Vevő képviselóje
kijelenti, hogy Vevő Magyaroľszágon nyi|vántartásba vett jogi szemé|y, ügyletkötéSi éS

ingatlanszerzési képessége koľlátozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzęti vagyonról szóló
20ĺ1. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja aLapján átltthato szervezet. EIadő
képviselőjének eľedeti cégkivonata és aláíľási címpéldánya 265l4l53/f010. szám alatt, Faľkas
ors lgazgatósági tag meghatalmazźsa f65I4/flf014. szám a|att korábban csatolva lett a
Földhivatal részére.

I0.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett Vagyon után vagyonátruházási illetéket kell f,rzetni.
Vevő kijelenti, hogy mint ingatlanalap az illetékekľől szóló l990. évi XCIII. töruény 23lA $-ban
foglaltak alapján, kedvezményes,Z%o-osvagyonszeľZési illeték ťrzetésére jogosult.

10'3. Fe|ek a Polgári Töľvényk<inyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevő
fe ltűno értékar ányta| anságon al apu l ó esetl eges megtám adás i j ogát.

10.4. E|jźlrő ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus ťlnanszirozása
megelőzéséľől és megakadtiyozásźlľól szóló f007. évi CXXXVI. tĺirvény rendelkezései szerint
azonosítási kotelezettség terheli felęk adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szeľződésben helyesen keľtiltek ľogzítésľe az álta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
alapjźn.

2í
9ą

vidaknecs
Írógép
   



Fe|ek jelen'szerződés a|áírásáva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|źsukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban ĺögzített ađata1kat a
szerzodéssel egyĺitt kezelj e.

10.5. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tájékoztatását, amely szeľint ađataLkat az információs
önrendelkezési jogról és az irrformációs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezései szeľint kizáro|ag jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás, illetve a
jogszabályokban meghatározott kötęlęzettsége teljesítése érdekébęn kezelheti'

Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütkĺjzik a pénzmosás és a terrorizmus ťlnanszírozása
megelőzéséről és megakadźůyozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvénybe.

i0.6. Vęvő a szerződés megkötésével kapcsolatos etjárási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljarási
. díj <lsszeget, 6.600,- Ft f(ildhivatali eljáľási illetékęt és 1.ó70,- Ft/fó JÜB eljárási díjat a szerződés

a|áír ását m ege I ozően m e gÍi zetett.

rc.7;. . A szerződő felek szerződést aláíró képviseloi kijelentik, hogy az adásvételi szeľződés
megkötésére és a|ákására a szükséges felhatalmazásokkal ľenđelkeznek.

10.8. Jelen szerződés a Ptk. és a vonatkoző egyéb jogszabályok rendelkezései megfeleloen irányadóak.

10.9. A szeľzodés felek teljes megállapodását taftalmazza' A felek k<izcjtt aszerződés előtt létrejött
szóbeli vagy írásbeli megállapodás hatá|yát veszti. A szerződés módosítása kizárő|ag írásban
történhet. A szeľződés egyes rendelkezéseinek esetleges éľvénýelensége nem jelenti
automatikusan a szerzódés egészének érvénýelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesek az
érvénýelen ľendelkezést ügyleti akaratuknak és a szeľződéskötéskor fennálló céljuknak
leginkább megfelelo rendelkezéssel helyettesíteni.

10.10. A szerződó felek jelen Szerződés elkészítésével
földhivatal elotti képviselettel

és ellenjegyzéséve|, valamint az illetékes
ügyvédet

(.. . . . . . .... ,) bízzák meg, és meghatalmazzák az i|letékes ftildhivatal előtti
eljárásľa is. Ellenjegyzo ugyvéd a meghatalmazást elfogadja.

A szerződó felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szeruődést elolvasás és egyezó éľtelmezés után, mint
akaľatukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezőt irjźtk a|á.

Budapest,2017

Budapest Fováros VIII. keľület Józsefoáľosi
Önkormźnyzat eladó megbizásábó| e|jáľő
Józsefuárosi Gazdálkod źsi Kozpont Zrt.

Vevő
képviseli:
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képviseli: Faľkas ors igazgatősági tag

Eladó

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

dnÁsvÉrnĺl SZERZőDÉy
(tervezet)

tfrzetéssel

amely létľejött egyľészrol

Budap.est Főváľos VItr. keľĺĺlet'Jőzsefvárosi onkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.

63,-67., aďőszáma', |57357I5-2-4f,KSH-száma: I57357I5.84II-3f1.-0I, képviselí: dľ. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (székhely: 1082 Budapest,

Barossu.63-67.,adőszáma'.f5292499-2-42,cégegyzékszáma:01-10-048457;KSHszáma:25292499-
6832-114-01, képviseli: Faľkas ors ígazgatősági tag), mint eladó (továbbiakban: eladó)

másrészrol

(székhelye: adőszźtma:

cégegyzékszźrna: ........; statisztikai számjele:... képviseli:
mint vevő (továbbiakban: vevő)

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

1.

Előzmények

1.1. Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi ÖnkormányzatKépviselő-testii|ete ...12017. (......)

szźĺműhatáľozaÍa alapján egyfordulós, nyilvános páIyázatot írt ki Budapest VIII. kerület 34919
hľsz-ú, az ingat|an nyilváfiartásban Budapest VIII' keľĹilet, Víg u. 39. szám alatti telek

értékesítésére az ingat|an beépítési kötelezettségével.

I.2. A pá|ytłzat nyertese a Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testület ....120|7. (......) számí határozata szerint vevő lett. Yevő pályźlzatában az ingat|an

lakóépület célra toľténő beép ítését v á||a|ta.

2.

A szeľződés táľgyátképző ĺngatlan adatai

Címe:

Ilelyľajzi száma:.

Jellege, mĺĺvelési ága:

Telek alapteľülete:

Ktizmíĺ e|látottsága:

Terhei:

Budapest VIII. kerület , Yíg u. 39 .

349r9

telęk, kivett beépítetlen terület
))J) m-

összközműves

per, teher-és igénymentes

K
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3.

Iognyilatkozat

3.1. A. ĺemzeti vagyorľól sző|ő 2011. évi CXCVL törvény 14. $ (2) bekezdése alapjtn a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az áI|amnak, valamint az |99I. évi XXXIIĺ. tv. 39. $
(2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnak elővásár|ásijoga van.

Jogosult e|ővásár|ási jogáva|, postai ktildemény esetén a kü|demény postai feladásának igazo|t
napjától számított 35 napon belĺil élhet. Amennyiben az e|ővásáľlás jogosultja él jogával, jelen
szeľződésköZteéSeladóközĺittjönlétľe.Ezesetbenavevő áLtaIbefizetett................,-Ft+ÁFA,

. azaz ...... forĺnt +AFA összeget e|adő az elővásárlásijogľa vonatkozó nyilatkozatok
kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a vevo ... ........Bank ZrI. áLtal'

vezetett .......j'........... HUF számu szźtm|ájára visszautalja. A vevo
tudomásul veszi, hogy a befizetetÍ összeg után eladó kamatot' vagy bármely jogcímen
elszámolandó költséget' káĺérítést nem ťtzet.

3.2. E|adő eladja, vevő megvásáľolja 1/1 tulajdoni hányadban a jelen Szeľződés 2. pontjźtban

me ghatár o zott ingatl ant.

3.3. Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan hamadik személy részére történő
éĺékesítéséhez abeépitési kotelezettség teljesítéséig eladó hozzájáru|tsa szükséges. Eladó abban
az esetben adjahozzájárulást a tovább-étékesítéshez, amernyiben a harmadík félvá||a|ja a jelen
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozztýáru|ását kérni, eladó vevőn koveteli ajelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését,
illetve eladó érvényesítheti visszavásárlási jogát.

Felek rögzítik, hogy e|adő hozzájárulása nem szükségęs az ingatlan harmadik személy részére
történő vevő általi tovább-étékesítéséhez' amennyiben az ingat|anra vevo a jogeľős haszná|atba
vételi engedélyt megszereńe, és ezt az ę|adő felé hitek éľdemlo módon igazo|ta.

3.4 E|adőkötelezettségetvállal,hogyjelenszerződésa|áirásátkövető8naptárinaponbelü|postaiúton,
ajánlott tértivevényes küldeménnyel megküldi a Magyar Allam és a Budapest Fováľosi
Önkormányzat ľészére a je|en szęrződést azza| a felhívással, hogy a megküldéstőI számitott 35
ĺaptán napon beliil nyilatko zzon, ho gy kíván-e e lővásáľlási j ogával é lni.

4.

Jog- és kellékszavatosság

4.I. Azeladó kijelenti' hogy azingat|aĺĺires telek.

4.2. Az eladó kijelenti' hogy az adásvéte| tźrgyát képezó ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az
ingatlan, a 3.1. pontban rogzitetteken kívül a továbbiakban per-' teher- és igénymentes' azon
harmadik személynek nincs olyan ingatlan.nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyllvántarÍáson kívüli joga, amely a vevő biľtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadźt|yozná,
korlátozná, vagy meghiúsítaná.
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4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot vá|Ia| azért, hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
módjáĺa behajtható końartozás nem terheli. Az eladó kijelentí és szavatolja, hogy az ingat|an
tekintetében környezetszennyezés nem történt.

4.4. A vevő kijelenti, hogy azingat|ant jól ismeľi, bejttrta, megvizsgálta, és tútal'a fęlmért á||apoLban, az
ingatlanról készült ingatlan éľtékbecslő szakvélemény ismeretében írja alá jelen adásvételi
szeľződést.

4.5. Az eladó a jelen szeľzodés aláíľásával kijelenti, hogy a vevőt az ingatlan minden lényeges
tulajdonságárő| tájékoztatta, belęértve az áIta| ismert esetleges rejtett hibákat is. A tájékoztatás
esetleges elmaľadásából eľedő minden káľ eladót terheli.

5.

Az ingatlan véte|íra, a véte|ĺĺr megÍizetése

5.I. Az ingatlan vétę|ára ....,- Ft, melyet 27oÁ źita|ános foľgalmi adő terhel, (azaz

:...................... forint + f7o/o AFA). A véteIár általános forgalmi adóval növelt összege
összesen ......,.Ft, azaz ... ... forint, amely összeg a vevő páIyźnatźhan
aj ánIott v éte|át a| azono S.

5 .2. Az in gatlan v étę|áľ ának me gfi zeté se az a|ábbiak szęrint történik :

5.2.I. A vevő pá|yázatźtnak benyújtásakoľ megťtzeteÍt az e|adő számIájára ...,- Ft, azaz
forint összeget aján|ati biztosíték címén. A szerzódó felek úry

rendelkeztek, hogy a befizetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímľe vźitoztatják, igy
felek a beťlzeteÍt ĺisszeget, bľuttó ...,- Ft osszeget foglalónak fogadják el
(',Foglalĺí''). Előbbiek alapján tehát vevő foglaló jogcímen megÍizetett bľuttó

.......-Ft összeget eladó ľészéľe. A Foglaló összege a véte|árba belęszámít.
Szęrződó felek úgy nyi|atkoznak, hogy a foglaló jogi természetéve|tisztában vannak. Tudják,
hogy a szerzodés meghiúsulásáéľt felelos fé|azadott foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló
kétszeľes összegét köteles visszafizetni. Amennyiben az adásvéte|i szerzódés olyan okból hiúsul
meg, amelyért mindkét fél, vagy egyik fél sem felelős, az adott foglató a vevőnek visszajár.

A Foglaló teljes összegének megfizetése az adásvételi szerződés megkcitésének feltétele.
Szeľződó felek egybehangzőan ľögzítik ań a ténfi, hogy a Foglaló teljes összege megfizetésľe
kerüIt.

Tekintettęl arra, hogy az ajźnlati biztosíték cisszege aptiyázatróI való dtjntés napjával váIt az
Áp.e tv. 59. $ (l) bekezdése a|apján meghatározott előleggé, eladó a Foglaló összegéről a
pá|yázatrőlvaló döntés napjáva|, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani Vevő
részére.

5.2.2' Fe|ek rcgzítik, hogy a vevő a je|en szerzóđés alźĺirásáig megťlzetett ęladó K&H BaÍk Zrt-né|
vezętett l0403387-00028570 szćlmű bankszám|áiáĺa brutto Ft, azLz

;ä;;;iä;i;;*;;;;;U;;ä';', 
'.il 

!;,;iłłž,?Ji:lä:1?":'''"'ůľ;:'TJJääffT*r:,:#ilT;
történt jóváíľás napjával, mint teljesítési nappal koteles előlegszámlát kiállítani vevő, illetoleg az
általa megjelĺjlt harmađik személy részére és a birtokátruházás napjával, mint teljesítési nappal
köteles végszám|át kiál|ítani vevő ľészéľe.
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5.2.3. Felek rögzítik, hogy vevő , az e|ővźsárlási jogról lemondó nyilatkozatok vagy az e|ővásár|ásijog
gyakorlására vonatkozó hatźridő eredménytelen ęlteltére vonatkozó eladói énesítés vevő részére

történt sikeres kézbesítését követő 8 naptári napon belül koteles a vételár fernmaradó 50 %o-át,

bruttó Ft-ot, azilz ........ foľintot (,,Vételárhátľa|ék') eladó

K&H Bank Zrt-néI vęzetett 10403387-00028570 számu bankszám|ájźlra megťĺzetru abban az

esetben, ha sem a Magyar Állam, Sern a Budapest Fováľosi onkoľmányzat nem él a jelen

' szerzodés 3.l. pontjában biztosított elovásárlási jogával. Amennyiben a vevő késędelęmbe esik a

Vételárhátralékkal, eladó póthatáľidő kitíĺzése nélkül jogosult a jelen szerződéstóI eryoldalú
ĺtyl|atkozattal,érdekmú|ásbizoĺyitásanélkiilelállni.

Eladó a Vételár hátralék összegéről a bankszámláján történt jóváírás napjával, mint teljesítési
nappď'köteles előlegszámĺźltkitl||ítani vevő ľészéľe. Továbbá eladó a birtokátľuházás napjáva|

mint te|jesítési nappal köte|es végszám|źú kiállítani vevo részéľe.

6.1.

6.

Beépítési kiitelezettség

A vevo vtl||a|ja, hogy azingat|ant a Jőzsefuáros Keri'ileti Építési SzabáIyzatáról szóló 66lfOO7.
(xII. 12.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) előíľásainak megfele|ően beépíti' Vevő beépítési
kötelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget
c) az ingatlan birtokbaadásától számított 3 éven belĺil megszerzi az építéséľe vonatkozó jogeros

építési engedélý;
d) a jogeľós építési engedély megszeľzésétóI szźtmitott 3 éven beltil megszetzi a jogeros

hasznáIaÍb avételi engedélý.

Az iĺgatlat b eép íté si feltételei :

Az iĺgat|an ov ezeti besoľolása : L 1 -VilI- 1

A közműfejlesztéssel kapcsolatos összes ko|tség (pl. fejlesztésihozzájárulás' teľvezés. stb.) a vevőt
tęľheli.

A beépítés százalék, építménymagasság, szintszám, szintterület, Stb. tękintetébeĺ az oľszágos
Telepđlésľendezési és Építési Követelményekľől (oTÉK) szőlő 253l|997 ' (XII., 20')

Kormányrende|et,az5120|5,(II. 16.) Főv. KGY. ľende|et(BFRSZ),'és Józsefuáľos Kerületi Epítési
Szabźiyzatáľól szóló 6612007, (xII. 12.) önkormányzati ľendelet (JOKESZ) eloírásai azirźnyadők.

6.3. Az eladó visszavásárlási joga

Yevo az etadónak az ingat|anon jelen szerződés keltétől számítoÍt 7 évig - a 6.7. pontban

meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésének késedelme esętérę - visszavásárlási jogot

enged, és teljes, kiztró|agos, feltétlen és visszavonhatatlan hozzájtlru|ásźIt adja aŁlhoz, hogy a
visszavásárlási jog az ingat|an tulajdoni |apjára bejegyzésre kerüljön. Vevő egýttal már most

teljes, feltétleĺ,kjztrő|agos és visszavonhatatlanhozzt$źlru|ását adja al,lhoz is, hogy amennyiben

eladó a 7. l. l. pont szerinti esetben visszavásárlásijogátjelen szerződésben meghatáľozottak szerint

egyoldalú nyl|atkozaÍtal gyakorolj a, tĘy ezen egyoldalú nyilatkozat a|apján a fijldhivatal eladó

tulajdonjogvisszavásárlásánaktényét'azingat|at-ĺyi|vántnttlsba,1/1 aránybaĺ,visszavásárlásijog
jogcímén bejegyezze. A visszavásárlási jog az iĺgatlan-nyL|váĺtartásba töľtént bejegyzés a|apjźtn

azingat|anon késobb jogot szerzőkkel szemben is hatályos.

Vevő jelen szerződés a|áirásáva| hozzź$źru| ahhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásáľlási jogát

gyakoľolja, úgy a jelen szerződésben meghatározottvételárat a késedelem idejére meghattrozott
késedelmi kĺitbér métékével csökkentvę fizesse vissza arészérę.

6.2.

1
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A szeľződésben vállalt köte|ezettségek nem teljesítésének, ĺlletve késedelmes teljesítésének
jogkiivetkezményei

7.I. Az beépítési kötęlezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén alkalmazható
jogkövetkezmények:

7 .I.1,. Visszavásárlásí jog

Eladó visszavásárlásijogával ajelen szerződés 6.3. pontjában meghatározottak szerint élhet, ha
a vevő a 6: l. pontban meghatarozott valamely kotelezettsége teljesítésével késędelembe esik. A
visszavásáľlási áľ azonos a vételárral, de az eladó jogosult a felhalmozódott késedelmi kötbér
osszegével a visszavásárlási árat lecsökkęnteni a visszavásárlási jog gyakorlása esetén. Vevő
je|en szerződés aláírásával feltétlen, teljes, kizáró|agos és visszavonhatatIanhozzájáru|ását adja
allhoz, hogy amernyiben ęladó é1 a visszavástr|ási jogźxal' tulajdonjogát az ingatlan-
nyilvántaľtásban eladó egyoldalú ĺyl|atkozatáva|bejegyeńesse Eladó visszavásárlásijogának
gyakorlása ęsetén Felek kĺitelesek egymással elszámolni eladó visszavásárlási jogáravonaÍkoző

'. nyilatkozatánakvevo részére torténő kézbesítését követő 30 napon belül.

7.I.2. Késedelmi kötbér

Ha a vevo a 6.l. pontban meghatározott va|amely kötelezettségével neki felľóható okból
késedelembe esik' késedelmi kötbért köteles fizetru az e|adónak.

A késedelmi kotbér mértéke:
- A jogerős építési engedély megszeľzésének 90 napot meghaladó késedelme esetén a kĺjtbér

cisszege I 5.000.000,- Ft;
- A jogeľős használatbavételi engedély megszerzésének 90 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbér cisszege 7.500.000'- Ft.

Felek ľögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott összegeken felül vevő
késedelmes teljesítéséľe tekintettel eladónak kötbéńgénye keletkezik, úgy annak mértékę
30.000,- Ftlnap.

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

7.2. Szerződő felek egybehangzőan rogzítik azt a téný, hogy a késedelmi kĺjtbér teljesítéséhez vevő
garanciaszerződés nylijtási kötelezettségének eleget tett, a..... Bank által kibocsátott .... számil
garanciaszeľződésjelen szerzódés a|áirásáva| egyidejrĺleg źúadásra került az eladó ľészéľe.

A garanciaszerződés ĺisszege a jogeros építési engedély megszerzéséľe a 6.1. pont szeľint
rendelkezésre á||őhatárldő elteltét követő, 90 napot meghaladó késedelem esetén 15.000.000'. Ft,
ajogeľős hasznáIatbavételi engedé|y megszerzésére a 6.l. pont szerinti rendelkezésľe álló határidő
elteltét követő, 90 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000'- Ft. A garanciaszerződés aze|adő
javtra lehívásra keľül a jelen szerződésben meghatáľozott késedelem esetén. A
garanciaszerződésben foglaltak 90 napnźi kevesebb késedelem esetén időaľányosan
éľvényesíthetők. Felek rö gzitlk,hogy csak olyan bankgarancia fogadható el, amelyek a|apjáĺeIadó
egyoldalú tájékoztatő nyi|atkozatźtval a bank źttuta|jaa jelen szerződésben meghatáľozott késedelmi
kötbér összegét az eladőnak, mindenféle egyéb feltétel nélkÍil.

8.

Ingatlan.nyilvántaľtási bejegyzésre vonatkozrí nyilatkozatok

8.I Az e|adő a je|en szerződés a|áirásával egyidejűleg külön nyilatkozatban (',Bejegyzési engedély'')
feltétlen, telj es,kjzárő|agos és visszavonhatatlan hozzźýáru|áséltadjaahhoz, hogy vevő tulajdonjoga

łf.
ą/^Jb) 4

vidaknecs
Írógép
    



a2. pontbaĺmeghatározott ingatlan tekintętében a teljes vételár megflrzetését követően vevó javára
l/1 tulajdoni arányban, vétel jogcíméĺ az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésľe keľtiljön. Eladó a

Bejegyzésí engedélyt az el|enjegyző ügyvédnél, külön ĺiryvédi |etéti szerződés alapján ügyvédi
letétbe hďryezi, amelyet ellenjegyző ügyvéd mindęn további feltétel kikötése nélkül koteles vevő

. , részére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésére az illętékęs fijldhivatali osztálynak benyújtani'
amennyiben a teljes vétęlár eladónak maradéktalanul megťlzetésre keľült'

8.2 Fęlek egyúttal kérik a Budapest Főváros Koľmányhivatala XI. KerĹileti Hivatalát - és ehhez vevő is
feltétlelr' teljes, kizárólagos és visszavonhatatlan hozzájáru|ásźi adja-, hogy vevo tulajdonjogának
abejegyzésével egyideju|egaz,iĺlgatlan.nyilvántartásba a jelen szerződés keltétől számított 5 év

: hatźrozott időtartamra eladó visszavásárlási joga a jelen szerzodés tárgyát képező ingatlanra
bejegyzésre kerüljön.

8.3 Felek hozzájáru|nak ahhoz, hogy jelen szerzódés benyújtásľa kerüljön az illetékes foldhivatalhoz,
azonban azza| a feltétełlel, hogy Bejegyzési engedély vevőnek toľténo kiadásáig, azonban
legfeljebb a jelen szeľződésnek a ťoldhivata|ba történo benyrijtásátő| számitott 6 hónapig, a

ftildhivatali eljárás fiiggőben'taltását kezdernényezLk az ingat|an-nyilvántartásról szóló |997. évi
CXLI. törvény 47lA. s (1) bekezdés b) pontja szerint.

9.

Az ingatlan bĺrtokának átruházísa

Az ingat|an biľtokának átruházása legkésőbb a Magyar Álta*, illetve a Budapest Fővárosi
Ônkormányzat e\ővásárlási jog gyakoľlásáról szóló nyi|atkozatának Józsefufuosi Gazđá|kodási
Kozpont Zrt'.-hez töľténő megéľkezését, vagy a 3.4 pontban rogzített hatáľido eľedménytelen
leteltét és a teljes vételár megfizetését követo 5 napon belül, felek á|ta| e|őzetesen egyeztetett

időpontban, átadás-átvételi jegyzőkönyvben keľtil sor. A biľtokátruházás napjáig az iĺgaÍIanrla|
kapcsolatos k<ĺltségek az e|adőt, a binokátruházźs napját követően felmeľült költségek pedig a

vevot terhelik. Vevo a birtok átvételéľe köteles és a binokátruházts időpontjától szedi az ingatlan
hasznait és viseli azok terheit.

10.

Egyéb ľendelkezések

10.1. Az e|adóMagyarország törvényei szeľint működő helyi önkormźnyzat.

Vevő Magyaroľszágon nyi|vántartásba vett jogi személy, ügyletkötési és ingat|anszerzési
képessége kor|átozva níncs, kijelenti továbbá, hogy a nemzetl vagyonľól sző|o 2011. évi
CXCVI. törvény 3' $ (1) bekezdés 1. pontja a|apjánát|áthatő szęrvezet' Eladó képviselojének
eredeti cégkivonata és aláírási cimpé|dánya265I4l53l2}i0. szám alatt, Farkas ors Igazgatósági
tag meghata|mazásaf65|4l2l20l4. szám alatt korábban csatolásra került a Földhivatal részéľe.

IO'2. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruházási illętékęt kęll ťrzętni.

10.3. Felek a Polgári Törvénykonyv 6:98' $ (2) bekezdés alapján kizáľják mind eladó, mind vevő
feltűno éft ékaľánýalanságon alap u ló esetleges me gtámadás i jo gát.

1O,4. Eljáľó ügyvéd ttljékońatja feleket, hogy a pénzmosás és a terľorizmus finanszirozása
megelőzéséľől és megakadá|yozásáról szóló f007 ' évi CxxXVI. törvény rendelkęzései szerint
azonosításí kötelezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a

szerződésben helyesen keľültek rcgzitésre az á|ta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apján'
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Felek je|en szerződés aláíľásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikľól fénymásolatot készítsen, és azokban rogzitett adataikat a
szeľződéssel együtt keze lj e.

10.5. Felek tudomásul veszik eljáľó ügyv.éd tájékoztatásźú, ame|y szerint adataikat az információs
önľęndęlkezési jogról és az információs szabadságľól szóló 20II. évi CXII. törvény
ľendelkezései szeľint kiztrő|ag jelen szeľződéshez kapcsolódó megbízás, illetve a
jogszabályokban meghatźlrozott kötelęzęttsége teljesítése érdekében kezelheti.

Felek kijelentik,'hogy jelen jogügylet nem titközik a pénzmosás és a terrorizmus ťlnanszirozása
mege|őzéséről és megakadá|yozźstlról szóló f007. évi CXXXVI. töľvénybe.

10'6. Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljárási
díj összeget, 6.600,- Ft földhivatali eljáľási illętéket és l.670,- Ft/fő JÜB eljáľási dijataszerzódés
a|tir ásttt me ge lőzően me gf,rzetett.

Io'7. A szeľződo felek' szerződést aláíró képviseloi kijelentik, hogy az ádásvételi szerzodés
me gkötésére és a|átĺ ásár a a szük s é ge s fęIhata|mazás okkal ľendelkeznęk.

1 0.8 ' Je|en szerződés a Ptk. és a vonatkozó egyébjogszabályok rendelkezései megfelelően iľányadóak'

10.9. A szeľződés felek teljes megállapodását taľtalmazza' A felek kozött a szęrződés elott létĘött
szóbeli vagy íľásbeli megállapodźĺshatá|yát veszti. A szerződés módosítása kizźrő|ag írásban
toľténhet.

A szerzodéS egyes rendelkezéseinęk esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szerzodés egészének érvénytelenségét. Ilyen esetben a felek kotelesek az éwénýe|en
rendelkezést ügyleti akaratuknak és aszerződéskcjtéskor fennálló céljuknak leginkább megfelelő
rendelkezéssel helyettesíteni.

10.10. A szerződó felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illetékes
ťoldhivatal előtti képviselettel ................ ügyvédet bizzák meg, és
meghatalmazzźlkaz i|letékes ťoldhivatal előtti eljáľásra is. Ellenjegyző igyvédameghata|mazást
elfogadja.

Aszerződó felek kijelentik, hogy ajelen adásvételi szerzódést elolvasás és egyező éľtelmezés után, mint
akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezőt irják alá.

Buđapest,2017.

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi
onkormány zat e|adő me gbízás źlb ő| elj ár ő
Józsefuárosi Gazdálkod ási Kozpoĺt Zrt.

képviseli: Farkas ors igazgatősági tag

Eladó

5{
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Jelen okiratot ... (...........) budapesti tigyvéd készítettem és e|lenjegyzem, Budapest,2017.. ....

okiľatkészíto üryvéd
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12. számú melléklet
enÁsvÉrpĺI yZERZőDEy

(tervezet)
fĺiggőben tartással (banki hitel felhasználásáva|)

amely létľejött egy részrő|
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefoáľosi Önkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.

63-67., adőszáma.. 15735715-2-42, KSH.száma: 15735715-84II-321'-01, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármesteľ) képviseletében eljáró Józsefuárosi Gazđá|kođási Kozpont Zrt. (szé?,hely: 1082 Budapest,
Baross ,l.,63-67 .,ađőszáma:f5292499-2-42, cégegyzékszáma:01-10-048457; KSH száma: f5f92499-
6832-114-0|, képviseli: ....), mint eladó (továbbiakban: eladó)

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

között az alulir ott napon é s helyen, az a|ábbi feltétęlekkel :

1.

Előzmények

1.1. Budapest Főváľos VIII. keľület Jőzsefvárosi Önkoľmányzat Képviselő-testĺilete ...l...... (......)
számll határozata alapjěn egyfordulós, nyilvános pá|yázatot írt ki Budapest VIII. kerület 34919
Ilrsz.-í, az ingatlan nyi|váĺÍartásban Budapest VI[. kerület, Víg u. 39. szám alatti telek
értékesítésé re az ingat|an beépítési kotelezettségével.

1.2. A pá|yázat nyeftese a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testület ....../........ (....) számú hatźlrozata szerint vevo lett. Yevo pá'|yázatában az ingat|an cé|ra

történő beépítését v á||a|ta.

ĄL.
A szeľződés tárgyátképző ingatlan adataĺ

Címe:
Irelyrajzi szíma:
Jellege:
Telek alapteľülete:
Kiizmíĺ ellátottsága:
Teľhei:

Budapest VIII. kerülęt, Víg u' 39.
34919
telek
))) m-
ĺisszközmtives
peľ-, teher- és igénymentes

3.
Jognyilatkozat

3.1. A nemzęti vagyonľól sző|ő 2011. évi CxCvI. törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az á||amnak, valamint az |99I, évi XXXIII. tv. 39. $

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

Jogosult elővásáľlási jogával, postai küldemény esetén a küldemény postai feladásának igazo|t

napjától számitott 35 napon beli'il élhet. Amennyiben az e|ővásáľlás jogosultja él jogával, jelen
szerződés k<jzte és eladó között jön |étľe. Ez esetben a ......' á|ta|beťĺzetett........,- Ft, azaz

forint összeget e|adő az e|ővásáľlási jogra vonatkozó nyilatkozatok kézhezvéte|éto|
számitott 15 munkanapon be|ül aZ '......... á|ta|vezeteĺt számű szám|áravisszautalja. A
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3.4

' . . '.. tudomásul veszi, hogy a befizetętt összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen

elszámolandó költséget, kártérítést nem fi zet.

3.2. EIadő eladja, vevo megvásáro|ja 1/1 tulajdoni hányadban a jelen Szerződés 2, pontjában
me ghatát o zott ingatlant.

J.J. Eladó kiköti, vevo tudomásu| veszi, hogy az ingatlan harmadik személy ľészére töľténő
értékesítéséhez abeépitéSi kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájáru|ása szükséges. Eladó abban
az esetben adjahozzájárulást a tovább.értékesítéshez, amemyiben a harmadik fél vállalja a jelen
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő. elmulasztja eladó
hozzájźru|ását kérni, eladó vevőn követeli ajelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését,
illetve eladó érvényesítheti visszavásáľlási jogát.

Felek rdgzítik, hogy e|adő hozzájárulása nem szĺikséges az ingatlan harmadik személy részére
töľténő vevő általi tovább-éĺékesítéséhez, amennyiben az ingdt|anĺra vevő a jpgeros haszná|atba
vételi engedélyt megszerezte, és ezt az e|adő felé hitelt éľdemlő módon igazo|ta'

Eladó kötelezettséget vállal, hogyjelen szerződés aiáírásźtkövető 8 naptáľi napon belĺil postai úton,

ajfullott tértivevéňyes ktildeménnyel megküldi a Magyar Állam és a Budapest Főváľosi
Önkormány zat részére a jelen szerzódést azzal a felhívással, hogy a megküldéstő| szźtmitoÍt 35

napÍáinapon belül nyilatkozzon, hogy kíván-e elovásárlási jogával élni.

4.
Jog- és kellékszavatosság

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

4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adásvéte| tárgyát képező ingatlan kizáľólagos tulajdonát képezi, az
ingatlan, a 3.1. pontban rogzítetteken kívĹil a továbbiakban per-' teheľ- és igénymentes, azon
harmadik személynek nincs olyan ingatlan.nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyi|vántartźlson kívüli joga, amely a vevő biľtokláSát, vagy tulajdonjog bejegyzését akadźiyozná,
kor|ätozĺá, vagy me ghiúsítaná.

4.3. AZ eladó kíjelenti és szavatosságot vti|a| azért,hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
mődjára behajtható könaftozás nęm terheli. Az eladő kijelenti és szavatolja, hogy az ingat|an

tekintetében körnvezetszeĺĺrvezés nem tĺirtént.

4'4. Avevő kijelenti, hogy azingat|ant jól ismeľi, bejárta, megvizsgálta, és á|ta|a felméľt á||apotban, az
ingatlanról készült ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeľetében írja alá jelen adásvételi
szeľződést.

4.5. Az eladó a je|eĺt szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vevot az ingat|an minden lényeges
tulajdonságáró| tájékoztatta, beleéľtvę az á|ta| ismert esetleges rejtett hibákat is. A tź|ékoztatás
esetleges elmaľadásából eľedő minden káľ elac|ót teľheli.

5.
Az ingatlan véte|ára, a véte|ár megfizetése
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5.I. Az ingatlan véte|ára ....,- Ft, melyet 27Yo áIta|ános forgalmi ado terhel, (azaz

:...................... 
forint + 27o/o AFA). A vételaľ általános forgalmi adóval növelt összege

osszesen ......,-Ft, azaz .. .... foľint, amely cisszeg a vevő pźiyázatában
aj áĺiott vételárral azonos.

5.2. Az ingatlan vételárának megťtzetése az a|ábbiak szerint töľténik:

5.f.1. A vevo pá\yázatának benyújtásakcľ megfizetett az e|adő szźmlájára ...,- Ft, azaz
......'.;........ forĺnt összeget aján|atibiaosíték címén. A szerzodő felek úgy
rendelkeaek, hogy a befrzetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímre vźitoztatják, igy
felek a befizetett cisszeget, bruttó ..,- Ft összeget foglalónak fogadják el
(,,Foglaló''). Elqbbiek ' a|apjtn tehát vevő foglaló jogcímen megÍizetett bruttó

.......-Ft łisszeget eladó ľészére. A Foglaló összege a vételárba beleszámít.
Szerződő felek úgy nyilatkoznak, hogy a fogla|ó jogi természetével tisztában vannak. Tudják,

hggy u szerződés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglaJót elveszti, illętve a kapott foglaló
kétszeres összegét k<jteles visszafizetni. Amennyiben đz adásiéte|i szerzódés olyan okból hiúsul
meg, amelyéľt mindkét fé|,vagy egyik fél sem felelős, az adott foglaló a vevonek visszajár.

A Foglaló teljes osszegének megfizetése az adásvéte|i szeľzodés megkötésének fe|tétele.

Szeľződő felek egybehangzőan rögzitik art a tén5Ą, hogy a Foglaló teljes összege megťlzetésľe
kenilt.

Tekintettel arľa, hogy az ajánlati biztosíték összege a pá|yázatről való döntés napjával váIt az
Ápa. w. 59. $ (l) bekezdése a|apján meghatźrozott előleggé, eladó a Foglaló összegéľől a

ptiyźvatró| való döntés napjáva|, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani Vevő
részétę.

5.2.2. Fe|ek rogzítik, hogy a vevő a jelen szerződés a|áirásáigmegťlzette az íĺgatlanvéte|árźnak 50 %-

át, bruttó Ft-ot, azaz . forintot, amelybe beleszámít az e|ózetesen megfizetett

Ąźlĺ|atibiaosíték ( . ......'...' Ft), mint foglaló összege is, így vevő által a jelen szerződés
aláírásźtva| egyidejűleg fizetendő vételáľľészlet bruttó ... . ..,- Ft.

5.2.3 Felek rogzítik,hogyvevo avéte|ár fennmaradó 50oÁ-źLt, bruttó. '..,-Ft-ot, azaz..
forintot banki hitel fęlhasználást..val fizęti meg eladó részére abban az esetben, ha sem aMagyar
Állam, sem a Budapest Fővárosi onkormányzatnemél ajelen szeľződés 3.1' pontjában biĺosított
elővásárlási jogával. Vevo a fizetési kötelezettségének az e|adő erre vonatkozó felhívásának
kézhezvéte|ét követő 60 napon belül köteles eleget tenni.
Amennyiben vevő nem fizeti meg a fennmaradó vételárat, eladó póthatáridő kituzése né|kül
jogosult, jelen szeľződéstől egyoldalú nyilatkozattal, éľdekmú|ásbizonyítása nélkül elállni.
A vételáľ megfizetéséľol eladó a szám|át a vételáľ-részbeérkezését kĺjvetoen állítja ki.

5.3.3. Az ingat|an biftokának átruházása legkésőbb a Magyar Ál|am, i||ewe a Budapest Főváľosi
onkormányzat e|ővásźrlási jog gyakoľlásáról szóló nyl|atkozatának Józsefufuosi Gazdźllkodási
Kĺizpont Zrt'-heztörténő megéľkezését,vagy azarratorvényben rogzítetthatárido eredménytelen

leteltét, és a teljes véte|ár megťĺzetését kovetően legkésőbb 45 napon belü|, felek által elozetesen

egyezteteÍtidőpontban, átadts-źltvételijegyzokönyvben kerül soľ. Vevő a biľtok áwéte|ére köteles

és a birtokátruházts időpontjától szedi az ingatlan hasznait és viseli azokterheit.

6.
Beépítési kötelezettség
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6.1 . A vevő vállalja, hogy az ingat|antJózsefuáros Keľületi Építési Szabá|yzatáľól szótó 6612007 . (Xil.
I2.) önkormányzati rendelet (JOKESZ) előíľásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget:
a) az ingat|an birtokbaadásától számított 3 éven belül megszerzi aŹ építéséľe vonatkozó jogerős

építési engedélý;
b) a jogeľős építési engedély megszerzésétő| szźtmitoÍt 3 éven belül megszerzi a jogerős

hasznáLatb av ételi engedélý

6.2. Azingatlan beépítési feltételęi :
Az íngatlanövezeti besorolása: L1 -VIII. 1

A közmiĺfejlesaéssel kapcsolatos ĺisszes koltség (pl. fejlesztésihozzájźrulás, tervezés. stb.) avevőt,
mint nyertes páIyázőt terheli.

A -beépítés száza|ék, építmérrymagasság, szintszám, szintteĺület, stb. tekintet ébęn az oľszágos
Teleptilésľendezési éĺ Építési Követelményekľől (oTÉK) szóló 253ĺ|997. (XIr., 20.)
Kormányrendelet, az5l20|ś. 1ĺl. l6.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ), és Józsefuáros Kerületi Építési
.Szabźiyzatáról szóló 6612007 ' (xII. 12.) önkormányzati ľendelet (JOKESZ) előírásai azirányadok.

6.3. Azeladó visszavásárlási joga
Yevó az eladónak az ingat|anon jelen szerzódés keltétől sztlmított 7 évig - a 6.|. pontban

meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésének késedelmę esetéľe _ visszavásárlási jogot

enged, éshozzájáruI a\.lhoz, hogy a visszavásárlási jog az ingat7aĺ tulajdoni |apjára bejegyzésre
keľüljön. Vevő egyútta| máľ most feltétlen és visszavonhatatlan hozzźýźtu|źsát adja aIthoz is, hogy
amennyiben eladó a 7.1.1. pont szerinti esetben visszavásáľlási jogát jelen szerződésben
meghatározottak szerint egyoldalú nyi|atkozattal gyakorolja, így ezen egyoldalí nyi|atkozat
a|apján a földhivatal eladó tulajdonjog visszavásárlásanak tényét az ingat|an-ĺy1lvántartásba, IlI
aráĺyban, visszavásárlási jog gyakorlása jogcímén bejegyezze. A visszavásárlási jog azíĺgat|an-
nyllvántaftátsba történt bejegyzés alapján az ingat|anon később jogot szeľzőkke| szemben is
hatályos'
Vevő jelen szerzódés a|áirásátva| hozzájáru| ahhoz, hogy eladó, amennyiben visszavásárlási jogát
gyakoľolja' úgy a jelen szeľződésben meghatáľozottvéte|trat a késedelem idejéľe meghatározoÍt
késedelmi k<jtbér mértékével csökkentve fizesse vissza arészére.

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

jogktivetkezményei

7.I. AZ beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén aIka|mazhatő
jogkövetkezmények:

7 .| .| . Visszavásárlási jog
Eladó visszavásárlási jogával ajelen szerzodés 6.3. pontjában meghatározottak szeľint élhet, ha
a vevő a 6.1. pontban meghatározott valamely kötelezettsége teljesítésével késede|embe esik. A

' visszavásárlási aľ azonos a véte|árta|, đe az ę|adőjogosult a felhalmozódott késedelmi kötbér
<isszegével a visszavásáľlási áľat lecsökkenteni a visszavásárlási jog gyakorlása esetén. Vevő
jelen szerződés a|áírttsáva| feltétlen és visszavonhatat|an hozzájtru|ästú adja ahhoz, hogy
amennyiben eladó é1 a visszavásárlási jogával, tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántaľtásban eladó
e gyo ldalú ny i|atko zatával b ej e gyezte s se.

7.1.f . Késedelmi kotbér
Ha a vevő a 6.|. pontban meghatározott valamely kote|ezettségével neki felróható okból
késędelembe esik. késedelmi kotbért köteles ťlzetru az e|adőnak'
A késedelmi kötbér mértéke:
- A jogeľos építési engedély megszerzésének 90 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér

összege 1 5.000.000.- Ft;
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- A jogeľos használatbavételi engedély megszerzésének 90 napot meghaladó késędelme

esetén a kötbér összege 7.500.000'- Ft.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott összegeken felül vevő
bármely egyéb késedelmes teljesítésére tekintettęl eladónak kötbérigénye keletkezik, úgy
annak mértéke 30.000,- Ft/nap.
Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghattrozoft kötbér összegét közös megegyezéssel

á||apitották me g, é s azt nem tekinti eltúlzottnak.

7.2. Szerzóďo felek egybehangzóan ľögzítik azt atényt, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhezvevő
garanciaszerződés nyújtási kotelezettségének eleget tett, a.'... Bank által kibocsźtott '... számí,l

bankgaranciajelen szerződés a|áírásáva| egyidejűteg átadásra került az ę|ađó részére.

A garanciaszerződés összege a jogeros építési engedély megszerzésére a 6'1. pont szerint

ľendelkezésre álló hatáľicő elte|tét kovető, 90 napot meghaladó késedelem estén 15.000.000'- Ft, a
jogeľős hasznźiatbavételi engedé|y megszerzéséľe a 6.1. pont szerinti rendelkezésre á|ló hatáľidő

elteltét követő, 90 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000,- Ft. A garanciaszerzódés aze|adő
javára lehívásľa keľül a je|en szerzodésben meghatáľozott késedęlem esetén. A
garanciaszerződésben fog|altak 90 napnál kevesebb késedelęm ęsetén időarányosan

érvényesíthetők. Felek rögzítik, hogy csak olyan bankgaraĺcĺa fogadható el' amelyek alapján eladó
.egYoldalú tájékoztatő nyllatkozatával a bank átlÍa|jaajeleń szeľződésben meghatáľozott késedelmi

kĺjtbéľ összegét az ę|adőĺak, mindenféle egyéb feltétel nélktil.

8.
Ingatlan-nyilvántaľtási bejegyzésre vonatkozó nyĺlatkozatok

Az ę|adő a jelen szerződés a|áirásával egyidejűleg külön nyilatkozatban (,,Bejegyzési engedély'')

fęltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatatlan hozzájáru|ásźiadjaahhoz, hogy vevő tulajdonjoga

a2. pontbanmeghatározott íngatlan tekintetében a teljes vételáľ megfizetését kĺjvetoen vevő javára

1/l tulajdoni arányban, vételjogcímén az iĺgat|an-nyilvántartásba bejegyzésre keľüljĺin' Eladó a

Bejegyzési engedélý az e||enjegyző ügyvédnél, ktilön ügyvédi |etéti szerződés alapján Ĺigyvédi

letétbe he|yez| amelyet e||enjegyző ügyvéd minden további feltétel kikötése nélkül köteles vevő

ĺészére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésére az illetékes fijldhivatali osztálynak benyújtani,

amennyiben a teljes véte|ár eladónak maradél<ta|anul megfizetésre keľĺilt.

Felek egyúttal kérik a Budapest Főváľos Kormányhivata|aXL Keľĺi|eti Hivatalrźú _ és ehhez vevő
is feltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatatlan hozzájáru|ását adja -, hogy vevő
tulajdonjogának a bejeryzésévelegyidejtĺleg azingat|an-nyilvántaľtásba a jelen szerzódés keltétől

számitoÍt5 év határozott idotartamľa eladó visszavásárlási joga a jelen szeľzodés ttrgytúképezó
ingatlanľa bejegyzésre kerüljön.

Fe|ekhozzź|áľulnak ahhoz, hogy jelen szerzódés benyújtásľa keriiljön az illetékes füldhivatalhoz,
azonban azza| a feltétellel, hogy Bejegyzési engedély vevőnek töfténő kiadásáig, azonban

legfeljebb a jelen szerződésnek a ťoldľrivata|ba töfténő benyújtásátó| szźmitott 6 hónapig, a

ťo|dhivatali e|jtrás fiiggőben tartásáú kezdeményezik az ingatlan-nyilvántartásról szóló I99.ĺ. évi
CXLI. törvény 47lA. s (1) bekezdés b) pontja szerint'

9.
Az ingatlan birtokának átruhízísa

Az ingat|an binokának átruházása legkésobb a Magyar Állam, illetve a Budapest Fővárosi
onkoľmányzat e|ővźsáľlási jog gyakoľlásáľő| sző|ő nyi|atkozatának Józsefváľosi Gazdálkodási
Központ ZrI'.hez torténő megéľkezését, vagy a 3.4 pontban rogzített határidő eľedménýelen

8.1

8.2

8.3
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leteltét és a teljes vételáľ megfizetését k<jvető 5 napon belül, felek tl|tal e|ózetesen egyeztetett
időpontban, źttadźs-źtwételijegyzőkönyvben kerül soľ. A bitokátľuházás napjáig az iĺgat|annal
kapcsolatos költségek az eIadót, a birtokátruházás napját kovetően felmerült költségek pedig a
vevőt terhelik. Vevő a biľtok átvételére köteles és a birtokátruházás idopontjától szedi az ingatlan
hasznait és viseli azok teľheit.

10.
Egyéb ľendelkezések

10.1. Az ę|adő Magyaľország törvényei szeľint műkodő helyi önkoľmányzat. Vevő képviselője
kijelenti, hogy Magyarországonbejegyzett gazdasági társaság, ügyletkötési és ingatlanszerzési
képessége korlátozva nincs, kijelentí továbbá, hogy aĺemzeti vagyonĺól szóló 2011'. évi CXCVL
törvény 3. $ (1) bekezdés 1. ponda alap1án źúLáthatő szęrvezęt. Eladó képviselőjének eľedeti
cégkivonata és aláírási cíĺnpéldánya f6514l53l2010. szám alatt, Farkas ors Igazgatósági tag

' meghata|mazása265141212014. szám alatt koľábban csatolva lett:a Foldhivata|részérę

IO.2. A szerzódőfelek jelen szerzodésseI kapcsolatban felmerülő költségeket m1suk viselik'

10.3. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzeltvagyon után vagyonátruházásiilletéket kell fizetni.

I0.4. Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevő
fe ltűnő értékar ánýalanságon al apu ló esetlege s megtámadási j ogát.

10.5. EIjárő ügyvéd tźĄékoztatja Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus ťlnanszirozása
megelőzésérol és megakadá|yozásáról szóló f007. évi CXXXVI. törvény rendelkezései szerint
azonosítási kötelezettség teľheli Felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szeľződésben helyesen keľĹi|tek rögzítésľe aztita|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apján.
Felekjelen szerzodés a|áírásźxal feltétlęn és visszavonhatat|anhozzájáru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okirataikľól fénymásolatot készítsen, és azokbaĺ rögzitett adataikat a
szeľződéssel eryütt kezelj e.

10.6. Felek tudomásul veszik eljáró tigyvéd tájékońatását, amely szerint adataikat az információs
önľendęlkezési jogról és az információs szabadságľól szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezései szeľint kizźľő|ag jelen szeľződéshez kapcsolódó megbízás, illetve a
jogszabá|yokban meghatározott kötelezettsége teljesítése éľdekében kezęlheti.
Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus ťlnanszirozása
megelőzéséről és megakadá|yozásáról szóló 2007, évi CXXXVI. törvénybe.

Io.7, Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljáľási
díj összeget, 1*6.600,- Ft ftildhivatali eljárási illetéket és I.670,- Ft/fő ruB eljáľási díjat a
szer zo dé s a|áír ását m e ge loző en me gťlzetett.

10.8. A szerzódő felek szerződést aláíľó képviseloi kije|entik, hogy az adásvételi szerződés
megk<itésére és aláírásáľa a szükséges fehátahazásokkal rendelkeznek.

10.9. Je|enszerződés aPtk. és avonatkozó egyébjogszabályokľendelkezései megfelelően irányadóak.

10.10. A szerződés Fe|ek teljes megállapodását tartalmazza. A felek között a szerződés előtt |étľejött

szóbeli vagy íľásbeli megállapodáshattúyát veszti' A szeľződés módosítása kizárő|ag írásban

torténhet.
A szerződés egyes ľendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a

szerződés egészének érvénýelenségét' Ilyen esetben a Felek kötelesek az éľvénýelen
rendelkezést ügyleti akaratuknak és aszerzódéskötéskor fennálló céljuknak leginkább megfelelo
rendelkezéssel helvettesítęni.
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10.11. A szerzódő felek jelen Szeľződés elkészítésével és ellenjegyzéséveI, valamint az illetékes
ftjldhivatal etőtti képviselettel ... ( .,,,,,)bizzźtk meg, és meghatalmazzák az illetékes
ťoldhivatal előtti e|jáľásľa is. Ellenjegyzó ngyvéd a meghatalmazźst e|fogadja.

A szerződőfelek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződéselolvasás és egyezoérte|mezés után, mint
akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezót írják a|á'

Budapest,2017

.. Budapest VIII. kerület Józsefvárosi
onkormány zat ę|ađó me gbízás áb ől elj áró
Józsefuárosi Gazdálkod ási Kozpont Zrt.

képvise|i:...'

képviseli:

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

okiľatkészítő ügyvéd
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13. számú melléklet

osszefoglaló a benyújtandó ajánlat foľmaĺ és taľta|mi követelményeiľő|, tájékoztatás az
őtláthatő s zervezet fo galm á ról

;.

Az ajźn|atot a táľsaság képviselője minden oldalon kézjegyével köteles e|látni.

Az ajánlatnak folyamatos sorszámozással kell rendelkeznie

A borítékon nem szerepelhet a benýjtóra vonatkozó je|zés.

Az aján|atot két példányban, ktilön lezźlrtbontékban kell benyújtani, az egy1k példányon feltiintetve az

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

A borítékon a következő szĺiveget ke'l| és lehet felttintetni: ,,Budapest VIII., Víg u. 39',szám alatti telek
elidegenítés e - p áIy ázat,,

Az ajánlatotsértetlen borítékban kell benyújtani, sértilt, felnyitott boľítékot a Bonyolító nem vesz át.

AhoIaznincsjclezve, hogy rnásolat is elegendő, az eredeti igazo?ástkeli csato|ni azaján|athoz.

Az aján|atibizosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kel| beíľni: ajánlatibiaosíték

Az aján|attaľta|mźlt a következo sorľendben kell összeflĺzni:

1. Jelentkezési lap

2. Ajánlati összesítő

3. Eredeti, 30 napnál nem régebbi cégkivonat

4. Eredeti a|ákásí címpéldány

5. A Pp. előírásai szeľinti bizonyíto erejű meghata|mazás, amennyiben az ajźtnlatot nem a cég
képviselóje írjaalźt

6. Pá|yázati dokumentáció megvásárlásáról szóló bevételípénztárbizonylat másolata

7. Aján|ati bizosíték befizetéséľől szóIó igazo|ás másolata

8. Nyilatkozatvégelszámolásról, csődeljáľásról, felszámolásľól

9. Nyilatkozat apá|yázati feltétęlek elfogadásáľól, szerződéskötésľől, ingatlanszeľzési képességľől,
ajánlati kötottségľol

10. Nyilatkozat adó és adók móđjára behajtható köńartozásról; Kiíróval szemben fęnnálló tartozásról

11' NAV igazolása

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

13, Bérbeadóval szemben fennálló tartozás igazo|ása (beszeľezheto: Józsefváľosi Gazdálkodási
KozponÍ, ZrI. 1083 Budapest, .Losonci n.. 2., és Budapest Józsefuáľosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala PénnlgyiUgyosztá|y 1082 Budapest, Baross l. 63.67.II. em.)

14. Nyilatkozat pénnjgyialkalmasságról

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyéľől és a bankszámlaszámľól

16. Nyilatkozat át|áthatő szervezetro|

I7. Azadásvételi szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosításíjavaslatok

B.
1ł
lr

vidaknecs
Írógép
   



Atlátható szetvezet:

A20I1. évi CXCVI. tv. 3. $ rendelkezései alapján átl'źńhatő szeÍ\ĺęzet:

1. ótlátható szervezet:

a) az tů|am,a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányz at, a ĺemzetiségi önkorm áĺyzat, a

társulás, az egyházíjogi személy, az o|yaĺ gazdá|kođő szeÍvezet, amelyben az tilam vagy a helyi
önkormányzat kĺilön-ktilön vagy együtt 100%-oS részesedéssel rendelkęzik, a nemzetköziszervezet,
a kiilföldí á|Iam, a ktilťolđi helyhatóság, a ktilfoldi állami vagy helyhafosagĺ szerv és azBurőpai
Gazdasági Térségľőt szóló megállapodásban részes állam szabtůyozott piacźtľa bevezetett

nyilvánosan miĺködő részvénytáľsaság,

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

ba) tu|ajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a teľrorizmus finanszírozása megelozéséről és

megakadályozź*áről szóló töľvény szeľint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállarnában, az Euľópai Gazdasági Térségrol szóló tnegállapodásban ľészes

államban, a Gazdasági Egytittmíĺködési és Fejleszési Szewezet tagá|Iamában vagy olyan

államban ľendelkezik adóilletőséggel' amellyel Magyaľoľszágnak a kettős adőzťatás

elkerüléséről szóló egy ezménye v an,

bc) nem minostit a társasági adóľól és az osztalékadóról szóló törvény szeľint meghatźrozott

ellenorzött külfr ldi táľsaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetbęn kozvetlenül vagy közvetętten több míĺt ŻSo/o-os tulajdonnal,

befolyással vagy szavazati jogga| bíľó jogi személy, jogi személyiséggel nem ľendelkező
gazdá|koďő szeÍvezet tekintetében a ba), bb) és bc) a|pont szerinti feltételęk fennállnak;

c) az a civi| szervezet és avizitársulat, amely megfelel a kĺjvetkező feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismeľhetők,

cb) a civil szervezet és a vizitźrsulat, valamint ezek vezetó tisztségviselői nem źú|áthatő

szervezetben nem rendelkeznek Ż5o/o-ot meghaladó ľészesedéssel,

cc) székhe|ye az Európai Unió tagá||amában, az Európai Gazdasági Téľségről szóló
megállapodtsban részes államban, a Gazdasági Egyĺittműködési és Fejlesztési Szeľvezet

tagá||amźhan vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adőnatás

elkerülé sérol sző|ő egy ezmény e v an1'

9. meghatározó befolyás: az a kapcsolat, amelynek révén terméSzetes szem é|y, vagy jogi személy egy
jogi személynek tagja vagy tészrényese, és

a) jogosult e jogi személy vezetó tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai tĺĺbbségének

megvtůasń,äsára és visszahívására, vagy

b) a jogi személy más tagaíva|vagy részvényeseivel kötĺitt megállapodás alapjttĺegyedül rendedkezik

a szavazatoktöbb mint otven száza|ékával;

3. $ (2) Az (I) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a szerződo

félnek cégszeľĺien aláíft móĺlon nyilatkoznia kell' A valótlan tartalmú ĺylIatkozat alapján kötött

szerzodés semmis.
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Avant.|mmo Mérnökiés |gazságÜgyi Szakértói Kft. T: 06-30/ 908-1995
1031 Budapest, Városfa| koz 5. e.mai|: avantimmo@t-email.hu

l NGATLANFoRGALM l SZAKVÉLEMÉNY
a Budapest Vlll. Víg u. 39. 34919 hrsz
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Avant.|rnmo 
@ Méľntikiés |gazság'ugýi Szakértói Kft.

ÉnľÉxnlÉsl slzo htyĺľvÁľĺv

A kívü|jegy.zeti teĺek nettó ft.lrgaĺmi éĺtékét a forduiónapon,
meg:

az a|ábbiak szerint á||apítottuk
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Avant.|mmo @ Mérnĺ;ki és |gazságügyiSzäkértői Kfr.

1. E|őzmények

A Józsefuárosi Gazdá|kodásĺ Központ zr1. megbízási keretszerződése a|apján az
Avant.ĺmmo Mémoki és lgazságÜgyi Szakértői Kft. elkészÍtette a kívüljegyzett ingatlan for-
gaImĺ értékbecs|ését'

2" A|apelvek, feltételek

- A megbĺzók á|tal rende|kezésre bocsátctt adatok va|ódĺságát és teljességét nem vitattuk.
- Az átadott adaiok rogzítésén tú|jogí teľmészetű vizsgáĺat nem tortént.
- A vizsgálat során az ingatlani szemĺ.evételezésse| minosítettük, más je|legű, invazív, stati-
kai diagnosztikai vĺzsEálai nem tortént.
- Potencĺálisan veszé|yes köru|mények, anyaEok eĺőfordulását nem rogzítettÜk, ezekért, i'l|et-

ve a felfedezésÜkhöz szükséges szakérteiemért nem vise|Ünk fe|elosséget. .

- A forga|mi érték meghatározásánáĺ az ingat|an egészben torténő értékesĺtését tételeztÜk
fe|. Az ingat|ant tehennentes, bĺrtokba vehető álIapoiban értékeltÜk.
- A szakvélemény kizáro|ag az 1. pontban leírt célra készult, bárme|y egyéb cé|ra töriénő
fe|haszná|ása nem engedé|yezett. .;

- A szakvéleményben szerep|ő érték mindĺg egy adott ĺdopontra -a fordu|onapra- vonatkozĺk,
mert az érték nagysága fo|yamatosan vá|tozik. A befektetők és tulajdonosok az adott va-
gyontárgyat, a gazdasági, politikai, jogi kömyezet vá|tozását és az ezekke| osszefÚggo koc-
kázataÍ. rginden idopontban, újabb információk birtoKában másként ítéĺik meg. :
- Minden adat és tény, arnia szakvéleményben szerepel, ĺegjobb tudomásunk szerint he|ytá|-
|ó és pontos. Fe|kutatásĺ.lk során az e|várható gondosságga| jártunk el' de nem válla|unk
fele|osséget olyan adat, vé|emény vagy becs|és pontosságáért, amĺt mások adtak át ré-
szunkre.
- A szakvélemény kizáró|ag a megbízo részére készÜit, illetékteienek semmi|yen formában
nem haszná|hatják fe|. Nern hozhatok nyilvánosságra sem a dokumentum részei, sem egé-
sze a készítő eĺőzetes ĺrásbeĺijóváhagyása né!ku|' A szakvélernény a Ptk' 86.s (1-4) bekez-
dése a|apjáĺr iorvénnyel vécjett szei|eĺni a|kotás.

3. Tanúsítvány

A szakvéĺemény készíiője tanúsítja, hogy az álta|a tett megá||apítások igazak, és he|ytá||óak,
a megbízott fuggetlen, és díjazása nem fÜgg a megá|lapított értéKő|. A véleményben fogla|t
e|emzéseket, vé|eménya|kotásokat a kor|átozo feltéte|ek határo|ják be.

4. Az' ingat|an leírása

4.1" Az ingatlan kĺirnyezete

Az ingat|an természetben a kívti|jegyzett címen, be|teruĺeten ta|álható' Az úttest és a járda az
ingat|an e|őtt szilárd aszfalt burko|atú. Az utcában vízvezeték, csatorna, e|ektromos és gáz-
vezeték van. Csapadékvíz-eĺvezetésre egyesített vízelvezető rendszer szolgá|.
A tomegkoz|ekedési eszkozök megálloja 5 peľcen be|Ĺll e|éĺhető. Személygépkocsiva| par-
kolni az ingat|an teniletén és e|őtte, az utcán lehet.
Élelmĺszer a|ape|látást szo|gá|ó bevásárĺási lehetoség gya|ogosan, 5 percen be|rjĺ, kozintéz-
mények, szo|gá|tatások, piac, bevásár|óközpont tomegkozlekedésí járművekkel 5 percen
be|ul e|érhető. Áp kornyezeti terheĺés és a |evegőszennyeződés közepes, a közbiztonsági
he|yzet a rendőrség közelsége miatt a környék átlagáná|jobb.

Budapest, V||l. Víg u. 39. 34919 hrsz
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Avant.|mmo @ Méľntiki és lgazságÜgyi Szakértői Kfr. 4

4.2. Ate|ek |eírása

Megnevezés Kivett beépítetlen tenj|et

Tulajdonos Bp. Vl||. ker. tnkoľmányzat1ĺ1

Te|ek terÜ|ete 555 m2

avezeti besorolás L1-Vilt-1

Párkánymagasság 19,0 rn

A meĺ|ékelt övezetĺ besoro|ás szerint a|akítotiák ki a tárgyi te|ket. A telek tégĺalap alakú, jó
oldalarányú. Tengeĺyének tájo|ása K-Ny-i, fe|színe sĺk. Háľom olda|ról épületekkeI és tömör
kerítéssel, az u|ca felo| drótfonatta| bekerített. Bal oldalán új építésű, pince, foldszint, 4 eme-
|et és tetcÍtér'beépítéses épü|et á|t. Az utcán mĺnden kozmű alapvezeték (vezetékes vĺz, csa-
torna, e|ektromos áram és gázvezeték) kiépített' A telken ideiglenes vízorát' a|akĺtott ki a bér-
|o. A te|ek felszínérő| nincs panoráma- A határo|ó kerítések épüĺetek feltéte|ezhetoen a jogi

birtokhatáron á||nak. Értetet képvise|o növényzet a teĺken nincs.
A telek .l/1 önkormányzati tu|ajdon, tulajdonviszonya rendezet'. Az ingat|an-nyi|vántartásba
be nem jegyzett 

"ovlb 
jogokró| és tényekről n]ncs tudomásunk.

A Józsefváros Keru|eti Épĺtési Szabályzat (JoKÉSZ) szoló 66/2007. (X||. 12.) ök.,.á*ú l."n-
de|et eĺőírása! sřerint az ingat|an övezetĺ besoro|ása L1-V|ĺ|-1. A maximá|is beépítés mérté- :
ke 65%, |egnagyobb szintieru|eti mutatoja 4,Oo rn2/ĺn2, tórepszint a|atti beépítés mértéke
B5o/o, a |egkisebb zo|dfelü|et mértéke 15o/o, az tápuĺei párkánymagassága 19,0 m.
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Avant. |rnmo 
@ Mérnöki és |gazságÜgyĺ Szakértői Kfr.

s. É*értépzés

5.1. Az ingatlan értékelésének módszere

Az Ál|óeszköz Értékelők Europai Csoportja (TEGOVA) ajánlása alapján az ingat|an je||egére

való tekintette|' a piaci osszehason|ító adatokon a|apu|ó érték megá||apítás modszerét a|-

ka|maztuk. Figye|embe vettuk a26ĺ2005. (V||l. 11.) sz. rendeletiel módosított 25i1997. (V|||.

1.) PM és az 54ĺ1997. (Vĺ|ĺ. 1.) FM sz. rendeletés az furopean Valuation Standards (EVS)
2ap3' és 2006. évi ériékelésĺ szabvány módszertani e|őírásait.
Az ingatlanok éĺ-téke|ése osszeteti fe|adat. Ezért he|yszínĺ szemĺét tartottunk, fényképeket
készítettunk, szóbe|i tájékoztatást kaptunk, komyezettanulmányt végeztunk, és az onkor-
mányzatnál inforrnáĺodtunk. A forga|mi éĺ-ték megá|iapításához fe|hasznáItuk a KSH, az ||le-

tékhivatali, a nyomtatott és az elektronikus szaksajtoban (lngatlan Adatbank, TER|NFo,
oriGo) fel|elhető, va|amint a más szakcégek áĺta| rendeĺkezésÜnkre bocsátott árakat, és az
Avant-ĺmmo . Kft' adatbázisának informácĺoit.
Az Ango| Királyi Vagyonértékelők szoveisége (RlcS) szerint az oMV (open Market Va|ue)
azaz a nyí|t piaci éĺ1ék az, az ár, arne|y összegért egy Vagyontárgyban vaĺó érdekeltség mél-
tányosan, magánjogi szeződés keretében készpénzért a legnagyobb va|ószĺnűséggeĺ eĺad-
ható. A pontos ár csak versenyeztetéssel á|lapĺtható meg.

FeltéteIei:

- Az elado haj|ando az e|adásra
- Az adásvételi tárgyalások lebonyolításához figye|embe véve a vagyontárgy je|ĺegét, és a
piacl heIyzetet, ésszenÍ hosszúsáEú idotartam á|ĺ rendelkezésre.
. A tárgya|ás idoszakában az érték nem váĺtozik.
- ł vagyontárgy szabadon kenjl piacra, meghirdetése megfełe|ĺĺ nyiivánosságga| történik.
- Altaĺánostó| eltérő speciális .ĺevői kü|on ajániatot nem veszt]nk figye|embe.

Ěrtékmóelosító ténvezők

Értéknove|o tényezok
Értékcsökkentő tényezok

L1-V||l-1 építési ovezet
Nincsenek

ę

j
,/
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5.2. Te|ek cisszehason|ĺtó adatok

4
I

ÉrtékeIendő 1 2 3 4

z cím vll|. Víg u.39. Vltl. Tolnai L. u. Vlłl. ĺ\đagdo|na u. V|||. BéÍk6sis u- Vl|l. KoszorÚ u.

? Gazdasáqi ténvezőR
4 Ar ítrt\'" \' -/ 152 400 000 76 20Ü 000 98 000 000 1 14 000 000

5 lnformáció íorrás lngatlan-c,om Ingatlan-com Ingatlan.com Ingatlan.com

o Ingat|an a|apte5Ü|ete (m.) 555 864 590 tt4

7 Faj|agos ár netti (Ft.lm.) 1ô7 407 176 389 167 473 loo 102 159 664

o ngatlan jellege Epĺtési teIek Epĺtési teIek Epĺtési te|ek Építési teIek

v Az ár jei|ege Kínálati ár Kínálati ár Kíná|ati ár Kíná|ati ár

10 Korrekciós ténvező noĄ noĘ 0,95 noĄ

11 Tula;donjogi viszony Tulajdon Tulajdon Tulajdon Tulaidon

12 Korrekciós ténvező 1,00 1,00 1,00 1,00

IJ Terhek (szoI ga|om, haszná|at) ntncs ntncs ntncs nincs

14 Korrekciós ténvező 1.00 1,00 1,00 1,00

4E EIadás/aiá nlat időpontla 2016 2016 2016. 2016 2016

to Korrekciós ténvezo 1,00 1,00 1,00 1,00

17 Korriqált ár 144 780 000 72 390 000 93 100 000 108 300 000

18 Korri gá|t egységár (FVm.) 159 036 167 569 1 Ęo noo 157 797 151 681

19 - Helyszini tényezők
20 Megkoze|íthetőség ua. uđ ua.

zl Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00

22 EIhelvezkedés aZ utcán be|l.jI ua. ua. ua. ua

zr Korrekciós ténvezó 1,00 1,00 1,00 1,00

24 Infrastruktúra, közművek az utcán ua. ua_ ua.

ZJ Korrekciós tényezó lnn 1,00 ,ĺ'00
1 ,00

zo lnfrastruktúra' köznrűvek a telken Vĺzóra lobb jobb obb ud.

ZI Korrekcĺós ténvezó 0,95 0,95 0,95 1 ,00

zo KerÍtés Nincs ua. ua. UA

29 Korrekciós ténvezo 1,00 100 1 ,00 1,00

30 Korrigált egységár (FUm 152981 159 191 151 144 149 907 151 681

31 --=::Ekdh atóság í tényeztí R
32 íPiacképess9g ) ua. rosszabb rosszabb rosszabb

33 (11 r'> 7n 't,00 1,05 't,05 .1 nĄ

34 Haszná|hatóság, funkcĺó, olda|arány ua. ua. ua. ua.

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

36 Fe|szín, |ejtés ua. ua. ua. ua.

37 Korrekcĺós tényezo 1,00 1,00 1,00 1,00

38 Panoráma Nincs ua. ua. ua. | |ą'

39 Korrekciós tényezi5 1,00 1,00 1,00 1,00

40 Ép ítési e|őírások, ktitottségek ua. ua. UA ua.

41 Korrekciós tényezó 1,00
,ĺ 

'00
'1,00 1,00

42 Nĺjvényzet ud. ua. ua. ua.

43 Korrekciós tényezo ,íY f.śY:-,/ 1,A0 1,00 1,00 1,00

44 r"il.ago" forga|mi érték neŕtó {ru n1.12!.0, --.459191 ,ĺ58 701 157 442 tcY loc

45 Számított forgalrni érték, nettó Ft lsaoąsýs{

46 Kerekítďt forga|miérték nettó Ft s8đ50 000

€ lĺÚ z,lza-Ooo _...

ilt'ilł 
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Aktualĺzálásĺ adatlap

Józsęfu árosi Gazdálkodási Kĺizpont ZÍt' - Elidegenítési lroda

rtékęlt ingatlan megnevezése:

Az ingatlan címe, azonosítási

U tca, házszám, enrelet, ajtő,.

HRSZ:
Telęk területe:

Készítętte:
Értékbecslő:

ok és béľlő adatai:

Budapest, VII[. kęrület
Víg u. 39.

34919
lf) m-

Az eľedetĺ éľtékbecslés adataĺ:
Avant'Immo Mérncjki és lgazságügyi Szakértői Kft.
Bártťai Lász|ő
184.000,- Ftlm'
102.120.000,- Ft
20r6.04.06.
2016.04.f5.

Fajlagos foľgalmi érték:
Az ingatlan forgalmi értéke:
Dátuma:
Jóváhasyás (felíilvizse) dátuma:

Józsęfuárosi onkoľmányzatTulajdonos:
Béľlo:

Ertékelési f,oľnra: Ttrlaicloni o ÍI tbľÍIal rni érték

Aktualizálás éľvén e: 6 lróna

*Aktualizálás:

*Aktualĺzált éľtékek:

Fajlagos foľgalmi érték: | ....4,?..k.,.t!.t:.Q..:...' Ftlmz

t..!!
Azingat|anforgalmi éĺtéke: I r.9&'ł.4ł".a.aa!:'' Ft -p ÁřA

Az aktualizźiźn az eredęti értékbecslésben rögzítętt terĹilęti adatok, és az abban rögzített

műszaki állapotälapján készült, az aktua|izźl|ás az ęrędeti ért7kbecsléssel együtt érvényes.

/ ĺ\h
Budapest 2017. ..c:.4.,..../.6.,....... |łI Wh,

GóHör LášzIő
I

Igazságigyi fngatlanforgalmi Szakérto

JGKZtt.
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