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Budapest Józsefuáľosi onkoľm ányzat
Képvise|ő.testület e számár a
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Előteľjesztő: đr. Pesti Ivett igazgatőságelnĺike

Táľgy:JavaslataBudapestvI[.kerüle!Józsefa{ca27.s"
lyilvános, eryfordu ló s páiy ánaton tti rténő értékesítéséľe

A napiľendet nýlt ülésen kelt tĺĺľgyalni, a hatźrozat elfogadásĺĺhoz egyszeĺíi szavazattöbbség
szükséses.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ BÍzottság vé|eményezi tr
Embeľĺ Eľőfoľľás Bĺzottság vé|eményezi tr
Hatfu ozati j av as|at a bizottság számźr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés
meŃárľ.ła|ásź.ŕ-.

Tiszelt Képviselő-testĹilet!

I. Tényá|lás és a döntés tartalmának részletes ĺsmeľtetése

4 . 
Budapest Főviáľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmrínyzat (a továbbiakban:

onkormĺínyzat) tu|ajdonában áll a Budapest VIII. keľület, Jőzsef utca 27. szźtm a|atti. 35204
llrsz.-u,813 m2 alaptertiletíi, a Csaľnok negyedben ta|áIhatő ingatlan.

Az ingat|anra vételei szándékný|atkozatkeľĹilt benyújtásra a JGK Zrt. részére.

Az ingat|an forgalmi éľtékének megá||apitásźra az Avant.Immo Mérnöki és Igazságíigý
Szakéľtői Kft. (B!!fai Lász|ő) készített éľtékbecslést 2017. március 20-án, u*ěiy
|77.370.000,- Ft + AFA éľtékben hatźroztameg a telek éľtékét, ezt az összeget 2OI7. miĺľcius
29-én jővźůtagytaGódoľLász|őingatlanforga|miigazsźtgiigyiszakértő.

Az ingat|ant jelenleg a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkorm ćnyzat, az á|ta|a
fenntartott intézmények, a fulajdonában źůlő gazdasźrys tiírsaságok és a BRFK VIII. kerületi
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do|gozői tészéte gépkocsi beállóként üzemelteti. Az onkoľmáĺYz,at 36 db gépkocsĹbeálló
helyet ad bérbe a területen, amelyből összesen 51.883,- Ft + AFA/hó összegíĺ bevétęle
származ1k. A bérleti szeľződések baÍźrozatlan idejűek, 30 napos felmondási idővel
megsztintethetőek. A bérleti szeľződések felmondásáľa az adásvéte|i szerződés megkĺltését
követően keľĹil sor.

Az ingat|aĺ-nýlvantaľtás szerint az ingat|aĺ kivett beépítetlen terĹilet megnevezésű, építési
ĺjvezeti besorolása: Ll -VIII-1.
Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuaľos onkoľmźnyzata Képviselő-testtiletének 66lfo07.
(XII.12.) Józsefuáĺos Kerületi Építési SzabäIyzatźrő| (ĺórÉsz) szóló rendeletének
mellékletét képezo Szabá|yozási terv szerint az ingatlarl terĹilete ,,onálló he\yrajzí számon,
útként nýlvántaľtott maganút javasolt helye'' besorolásban van. Az onkoľmźnyzat véilaIja,
ho.gy az ingatlanĺa vonatkozó adásvételi szerzőđés megkötéséig a JóKÉSZ módosítássa| az
,,onálló he|yrajzi számon, útként nýlvántartott magánút javasolt helye'' besorolást tor|i az
ingatlan tekintetéb en.

Fentiek alap1źn javasoljuk, hogy a páIyázatot az onkormányzat az alábbi feltételekkel
hirdesse meg:

Apźiyźuat cé|ja: a Budapest VIII. keľület, József utca 27. szźrrl alatti, 35204 hrsz.-ú
iĺgatlan eli de genítés e.

A minimális vételár összege: I77,37O.OO0,- Ft + Ápł.

Az ajźtnlati bizto síték összege 1 8. 000. 000' - Ft.

Apá|ytnatbiráIatiszempontja:a|egmagasabbvételáľ.

Az érvényes pźiyźzatra vonatkozó kikötés: apźl|yázónalďvevőnek vállalnia kell, hogy
- a telekingatlan birtokbaadásától sziĺmított 2 évęnbeliil jogeľős építési engedélyt szętez'
- a telekingatlan birtokbaadásźltő| szźlmitott 5 éven belüljogeľős használatbavételi engedélý

szetez)
- a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbéľ

összege 15.000.000,- Ft; a jogerős hasznźiatbavételi engedély megszerzésének 60 napot
meghaladó késedelme esetén a kĺitbér összege 7.500.000'- Ft, amely kĺitelezettségek banki
garancíaszerzódés megkötésével vagy közjegyzői letétbe helyezés útján (egyĹittesen:

- garanciaszerzőđés) biztosítandók. A garunciaszerződésbęn foglaltak 60 napnál kevesebb. késedelem esetén időarányosan éľvényesíthetők. Az e|ózőeken túl felmeriilő késedelem
esetén vevő által fizetendő napi kötbér méľtéke 30.000'- Ft.

Javasoljuk továbbá, hogy a hirdetmény a Képviselő-testtilet 112/20|7. (V.11.) számu az
onkormanyzattliajdonában ál1ó ingatlanvagyon hasznosítására, fulajdonjogĺának źĺtruhźľ;ásźtra

vonatkozó versenyeztetés szabáIyairől szóló hattrozatźtban foglaltak szerint kerüljön
megjelentetésre, azzal, hogy a felhívás nyomtatott sajtóban, fizetős hiľdetésként nem keľül
közzététe|re, de megjelentetésre kerül a www.ingatlan.com hirdetési poľtálon.

II. A beterjesztés ĺndoka

A telekingatlan éľtékesítésével kapcsolatos döntés meghozata|áta a Képviselő-testtilet
jogosult, tekintettel arra,hogy azíngat|anéľtéke megha|adja a 100 M Ft-ot.

III. A dłintés célja, pénzĺigyi hatása

Az ingatlan értékesítéséve| az onkormányzat azon elvaľásait teljesíti, hogy a kęrületben
talźůhatő üres telkek beépítésre keľüljenek, a keľĹilet arcu|ata, optikai megítélése tovább



javuljon. Amennýben az ingat|arl értékesítése megtoľténik, azza| az onkormányzat bevételre
tesz szeft. Az értékesítés az Önkormanyzat2OÍ7. évi kĺiltségvetését kedvezően befolyásolja.

IV. Jogszabályĺ kiirnyezet

A Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat vagyonĺáľól és a vagyon feletti tulajđonosi jogok
gyakorlásáról szóló 6612012. (XII. 13.) önkoľmányzati rendelet 16. $ aa) alpontja a|apjźn:,/
Képviselő-testiłlet a tulajdonosi jogg,łakorló a 100 millió Ft feletti értékű vągyon
tulajdonjogának és értékhątártól fuggetlenül az onkormányzat törzsvagyonába tartozó _
elidegeníthető - vagyon tulajdonjogának átruházásával lrapcsolatos döntésre.,,

A versenyeztetési eljárás lebonyolításrĺnak részletes szabá|yaira a Képviselő-testtilet
||2120|7. (V.11.) szźrĺlil az onkormźnyzat fulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására,
tulajdonjoganak átruhźzására vonatkozó versenyeztetés szabá|yairől szóló hatáĺozata (a
tovább i akb an : Veľs enyeztetési S zab źůyzat) az ir áĺy adő.

A Versenyeztetési Szabá|yzat 1 1. pontja éľtelmében a nýlvĺínos pźtIyázati felhívást kozzéke||
tenni:
a) a Polgáľmesteri Hivatal hirdetőtáblájrĺn,
b) a Bonyolító ügyfélfogadźsra szoIgáló helyiségeiben,
c) a Jőzsefvźtros című lapban,
d) az onkormźnyzatés a Bonyolító intemetes honlapján,
e) az onkoľmányzat és a Bonyolító rendelkezéséte ál1ó egyéb internetes hirdetési portáljain,

Đ M a) _ e) pontban foglaltaktól túlmenően a Kiíľó dĺjntése szerinti más helyen, illetve
módon.

A Veľsenyeztetési Szabźiyzat 12. pontja szerint a pźt|yźnati felhívásról szóló hirdetményeket
legalább 15 napraki kell fiiggeszteni.

Fentiek a|apjaĺl kérem a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy az ingatlan eliđegenítésével
kapcsolatos páIyázat kiírásáta, és a pźiyázat feltételeire vonatkozó döntését meghozni
szíveskedjen.

Határozatijavaslat

A Képviselő-test{ilet úgy dönt, hogy

1.) hozzájźru| a Budapest VIII. keľület, József utca 27. szám alatti, 35204 hrsz.-ú ingatlan
nyilvános, egyforduló s pá|y źuat útjan ttirténő éľtékesítéséhez.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpoftZrt.vagyongazdálkodási igazgatőság
Hatáľidő: 2017 .június 8.

2.) elfogadja ahatározat mellékletétképező, a Budapest VIII. keľület, József utca 27. szźtm
a|atti, 35204 hĺsz.-ú ingatlan éľtékesítéséľe vonatkozo pá|yázati felhívást az a|ábbi
feltételekkel:
a.) a minimális vételĺĺr: I77.370.000,- Ft + ÁFA,
b .) a p á|y azat bir áIati szempontj a : a |egmagas abb m egaj anlott vételár,
c.) apźiyázónaVvevőnek vállalnia kell, hogy

ca.) a telekingatlan biľtokbaadásatő| szźlmított2 éven belül jogerős építési engedélyt 
n"
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engedélý szetez,



cc') a jogerős építési engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó késędelme
esetén a kötbér összege 15.000.000,- Ft; a jogeľős hasznźiatbavételi engedély
megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki garanciaszeľződés megkötésével
vagy kłjzjegyzĺ|i letétbe helyezés útjłán (együttesen: gaľanciaszeľződés)
biztosítandók. A garanciaszeľződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem
esetén időarányosan érvényesíthetők. Az e|őzőeken tul felmeľülő késedelem
esetén vevő által fizetendő napi ktitbér méľtéke 30.000,- Ft.

Felelős: Józsefuiĺľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatoság
Határidő: 2017.június 8.

3.) a páIyźlzati felhívást a Képviselő-testÍilęt ||2l20I7. (V.11.) szttmú hatźtrozatźnak
(Versenyeztetési Szabályzat) 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváľos
VIII. keľület Józsefuárosi Polgiírmesteri Hivatala hiľdetőtáblájrán, a Józsefuáľosi
Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító) iigyfélfogadásľa szo|gáiő helýségében
(telephelyein), a Józsefilaros címiĺ helyi lapbaÍ|, az onkormĺĺnyzat és a Bonyolító
honlapján, továbbá" az onkoľmźnyzat és a Bonyo|itő sztmźra elérhető k<iltségmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre á||ó internetes hirdetési portálokon kell
kozzétenni.

Felelős: Józsefuiĺľosi Gazdálkodási KözpontZrt.va1yon1azdálkodási igazgatőság
Határídő: 20|7 .június 1 2.

4.)felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljarás
lebonyolítására, és arca, hogy a páIyázat eredményére vonatkoző javasIatát terjessze a
Képviselő-testíilet elé. Amennýben a pźůyázat eredménýelenül zĺĺrul, felhatalmazza a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot apźiyźzatot|ezárő eľedménymegállapításźra.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyon1azdálkodási igazgatősäg
Hatlíľidő: 2017. szeptember 7.

A döntés végrehajtásźttvégzo szervezeti egység: Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási KözpontZrt.

Budapest, 2017.május .L9

Tciľvényességi ellenÓrzés :

Danada.Rimán Edĺna
iegyző

nevében és megbízásából:

w''
ű^,,^W,ą. 

dr.}ĺ4észźr Erika
aljegyzt5

Mellék|et:

- József utcaL7 . szźlm a|atti ingatlan páIyázati felhívása
- Ingatlanforgalmiértékbecslés



Páivánati felhívás

A Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi Önkormányzat a Képviselő-testÍilet
...számú hatźrozata a|apjtn nyilvános pá|yázatot hirdet a Budapest VIII. kerülęt, Jőzsef

atcaŻ7. száma|aIti,35204 hrsz.-ú, 813 rrŕ alapterületĹĺ kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
értékesítésére.

t. A' páiy ánatĺ felhívás közzététe|e

Apźiyźuati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabályzat 1'1. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal hirdetőtĺáb|áján, a Bonyolító
ügyfelfogadásra szo|gźtló helyiségében, a Józsefuáľos című helyi lapban, az onkormźnyzat és a
Bonyolító honlapján, továbbá az onkormźnyzat és a Bonyo\ítő szźmźra elérhető költségmentes
hiľđetési felületeken, egyéb rendelkezésľe ál1ó internetes hirdetési portálokon tęsziközzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljarást aĺrnak bármely szakaszźlban indokolás nélkĹil visszavonni,
és erről köteles hirdetméný kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljárás visszavonása esetén -
amennyiben a dokumentáciőt az ajánlattevő ellenérték fejében kapta meg - a Kiíró köteles az
ellenértéket visszafizetni. A pźúyźuati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más
esetben nem fizeti vissza.

2. Apáiyázatĺ kĺíľás adataĺ

Apáiyőzat kĺíľója:

!ĺ páiy ázat Bonyolítój a :

Apáiyőzatjellege:

A pályázat célja:

A páilyázan dokumentáció ľende|kezésre
bocsátása:

Az ingatlan minĺmális vételáľa:

Aĺz ajáĺn|atl biztosíték iisszege:

Az ajánlatĺ biztosíték beÍizetésének módja,
számlaszám:

A páiyázattal éľintett ingatlan megtekinthető:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat (1082 Budapest, Baľoss u, 63-67.)

Józsefuáľosi GazdáIkodási Központ Zrt. (1082
Budapest, Baross u. 63-67.)

nyilváno s, egyforduló s p áIy ázat.

tulaj donj o g túnłhźz;ás (elidegenítés)

50.000,- Ft + ÁFA

L77 '37O.OO},- Ft+ ÁFA

18.000.000,- Ft' Az ajfutlati biztosíték befizetése
csak magyar forintban teljesíthető, értékpapírral,
garanciaszeľződéssel, zźiogfźtrggya| nem
helyettesíthető.

átutalás, a Józsefuarosi Gazđálkodási Kĺizpont
Zrt, K&H Banknál y ezętett I 0 4033 87 -0002 8 8 5 9-
00000006 számű számlájára

2017' június 13. és 2017, július l0. kĺjzött
előzetes időpont eryeztetés a|apján' Időpont
egy eztetése a Józsefuĺárosi Gazdálkodási Központ
Zrt. Önkoľmányzati Házkeze|ó Irodájrán
lehetséges (1084 Budapest, Tavaszmezo u' f.,
Tel.: 06-1-21'0-4928,06-I-210-4929) 
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ajĺín|ati bĺztosíték beéľkezésének 2017, július 11. 2400 őra. Az ajźnJ,ati

hatĺĺľideje: biztosítéknak a megielölt hatráridőig a
b ank'szám|źr a meg kell érkezrrie.

A'pá|yázatokleadásánakhatáľĺdeje: 2017.július 12' 1000óra.

Apáiyńzatleadásánakhelye: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt., |084
Budapest, or u. 8' I. em. Elidegenítési Iľoda.

Apá|yálzatok bontásánakidőpontja: 2017. július 12. 1050 óľa.

Apá|yázttokbontásánakhelye: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpoĺt Zrt., 7084
Budapest, or u. 8. I. em. Elidegenítési Iroda. Az
ajánlattevők a pá|yźzatok bontásán je|en
lehetnek.

Apá.Jyázat eľedményét megĺíllapító szeľvezet: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľos
Önkoľmányzat Képvi selő-testtilete

A pő|yőzat elbíľálĺĺsĺĺnak hatáľĺdeje és a 2017. szeptember 7.

váľható eľedményhiľdetés :

Apí|yáztti eljáľás nyelve: rÍ-gyar

A páiyánattĺ| kapcsolatban további Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
infoľmáció kérhető: Elidegenítési Irodáján

Tel.: 06-1-216-6961

3. A páĺ|y ánattal éľintett ingatlan:

Címe:

Ilelyľajzi száma:

Megnevezése:

A|apteľiilete:

Közmű e||átottsága:

Teľhei:

Budapest VIII. kerület , Jőzsef ltca 27 .

3s204

kivett, beęítetlen terület

813 m2

kĺjzművek nélkiil

az ingat|anon j el enl e g gépj ármíĺ -b eálló helyeket ad

bérbe az onkormanyzat, egyebekben per-' teher- és

igénymentes.

Az ingatlanľa vonatkozó ľészletes adatokat a pźůyź.zati kiíľás mellékletét képező ingatlanforgalmi
szakvélemény hrtaImazza, Az ingatlan övezeti besorolása: Ll-Vm-1.

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- a nernzeti vagyonľól szóló 2011. évi CXCVI tĺirvény 14. $ (2) bekezdése alapján aMagyat

u t Államot minden elővásĺárlási jog jogosultatmege|őző e|ővásźr|ási jog illeti meg. Az elővásáľlási
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jog gyakor|ásfua a Magyar Állam részére fennálló hatáľidő az e|ővźsźrlási jog gyakorlásáľa
felhívó értesítés postára adásának napjától szźtmitott 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontáľgyak ĺinkoľmányzatok tulajdonba adásáľól szóló l991.
évi XXXIII. tV. 39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi Önkoľmányzatnak e|ővásárlási
joga van.

- Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuráros onkoľmányzata Képviselő-testületének 66/2007.
(xtr.12.) Józsefuáros KerĹileti Építési Szabźiyzatźtról (JoKÉsZ) szőIő rendeletének mellékletét
képezo Szabźůyozási terv szerint aZ ingatlan tertilete ,,Ön.ílló he|yrajzi számon, útként
nyilvántartott magźmťtt javasolt helye'' besorolásban van. Az onkormányzat váIlla|ja, hogy az
ingatlanra vonatkozó adásvételi szerzódés megkötéséig a ĺóxÉsz módosítássa| az ,,Öná|ló
helyrajzi számon, útként nyilvántartott magánÍÍ javasolt helye'' besorolást torli az ingatlan
tekintetében.

- az ingatlan csak a Józsefutca fe|őli telekhataľon keľített.

Eladó az ingat|ant a fent megjelölt elővásáľlási jog jogosultjának elővásárlási jogról lemondó
nyi|atkozatźnak kézhezvéte|étől, illetve az efte rendelkezésre álló határidő leteltétől, vagy a teljes
véte|átr beéľkezésétől számított 15 munkanapon belül adja vevő biľtokába, attól fiiggően, hogy melyik
töľténik meg később. Amennyiben az elővásarlásra jogosultak brĺrmelyike é|ni kíván elővásáľlási
jogával, űgy u adásvételi szerződés aze|ővásér|ásrajogosultés azeladó közöttjön létľe. Ez esetben a
beťlzetett aján|ati biztosítékot e|adő anyi|atkozatkézhezyételétől számított 15 napon belül visszautalja
a pá|yázat nyertese részére. A befizetett tisszeg után ęladó kamatot és bármely jogcímen igényelt
kĺiltséget nemťlzet.

A vételár banki hitelből töľténő megfizetése esetén a biľtokátruhź-zźs a vételár eladőhoz töľténő
megérkezését követő 15 munkanapon belü| - előľe egyeztetett időpontban - történik.

4. Apáiyázat célja, tarta|ma

Az elidegenítésľe keriilő építési telek a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat
kizárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésęrę a nemzeti vagyonról szóló 20II. évi CXCVI. tv., a
Budapest Józsefuárosi onkormĺányzat vagyonźlról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásĺáról
sző|ő 66/2012. (xII. 13.) önkoľmányzati rendelet, valamint a Képviselő-testület I|2l20I7. (V. 11')
számúhatározata(VersenyeztetésiSzabályzaÍ)vonatkozLk.

Kiíľó lehetővé teszi, hogy a vevő a vételárat

- egy cisszegben, vagy

- banki hitel felhasznáůásźyaL

egyenlítse ki.

A nyeľtes pźiyźaő köteles apá|yźzat elbírálásáról szóló éľtesítés kézhezvéte|ét követő 15 munkanapon
belül adásvéte|i szerzodést kötni.

Vevő a vételáľ

a) egy összegben töľténő megfizetése esetén - az ajétnlati biztosíték összegével csökkentett _ vételarat
az adásvételi szerződés megkötését követő 60 napon belül köteles az eIadőnak megfizetni,

b) a vételár banki hitelből töľténő kiegyenlítése esetén, az źt|ta|a megajánlott véte|ár - ajánlati
biztosíték összegével csökkentett - 50%-źLt a szerződés megkötését követő 60 napon belül megfizetni.
A fennmaradő 50% kiegyenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely teljesítésére - a Budapest
Fővárosi onkoľmányzat, va|amint a Magyar Álhm elővásáľlási jogának gyakorlására rendelkezésľe
álló hatáľidő leteltéről szóló éľtesítéskézhezvételétől számitott 45 munkanap áll a nyeľtes ajánlattevő
rendelkezésére.
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A vételár megfizetésére vonatkozó hatáľidő nem hosszabbítható meg. Az ajźn|atí biĺosíték foglalónak
minősü|.

Az ingatlan bitokbaadásának időpontja.. az elővásárlási jog lemondásara vonatkoző nyi|atkozat
kézhezvételétő|, illetve a teljes vételar beérkezését követő 15 munkanapon belül, attól fiiggően, hory
melyik töľténik meg később.

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevőt terhelő kötelezettségek:

a) a telekingatlan biĺtokbaadásától számitottZ évenbelül jogeľős építési engedélý szerez

b) a telekingatlan birtokbaadásától számitott 5 éven beltil jogerős használatbavételi engedélyt szetez)

c) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó
késedelme esetén a kĺitbér cisszege 7'500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki
garanciaszerzódés megkötésével, vagy közjegyzői letétbe helyezéssel (a továbbiakban:
garanciaszerződés) biztosítandók. A garanciaszerzodésben foglaltak 60 napná| kevesebb
késedelem esetén időaľányosan éľvényesíthetők. Az e|őzőeken túl felmeľĺilő késedelem esetén
vevő á|tal fizetendő napi kötbér méľtéke 30.000,- Ft.

Az adásv ételi szerződés me gkötésével kapcsolatban fe lmerülő költségek:

- I.670,- Ft/személy rt'JB eljárási díj,

- 5.500,- Ft + ÁFA eljárási díj'

- 6.600,- FtliĺgatIan/igylet fi'ldhivatali eljarási illeték. A Kiíró felhívja apźiyazők figyelmét, hogy
a v éte|ár at AFA terhęli.

A Kiíró kikdti továbbá, hogy

a) a nyeľtes aján|attevo visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljráľás soron következő
helyezettjével szerződést kötni,

b) jogosult atta, hogy a versenyeztetésí eljráľást eredménýelennek nyilvánítsa,

c) szükség esetén az ajźlĺ|attevótő| az aján|at lényegét nem érinto technikai-formai kérdésekbęn
. írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az aján|attevő ezze| kapcsolatos

írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eredményezheti a versenyeztetési eljarásban tett
ajáĺl7atában megfogalmazott feltételek olyan megváltozástú, amely az értéke|és során a beérkezett
aj ánlatok sorľendj ét módosítaná.

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

a) az aján|attételi hataľidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbithatja, amit _ az indok
megjelölésével _ a Kiírás közlésével megegyezo helyeken, az eredeti benýjtási határidő lejźrta
előtt legalább 5 nappal köteles hiľdetményben megjelentetni;

b) jogosult az ajáriattételi felhívását a versenyeztetési eljárás bármely szakaszában indokolás nélktil
visszavonni azza|, hogy erről köteles a kiírás közlésével megegyező módon hirdetméný
megjelentetni,

c) a ptiyázati biĺosítékot a kiírás visszavonása, az eIjźlrźls eredménýelenségének megállapítása
esetén, illetve - az aján|atok elbírálását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők részéľe 15

munkanapon belül visszafizeti,

d) az aján|atibiztosíték után kamatotĺemťlzet, kivéve, ha a visszafizetésihatźĺridőt elmulasztja,

e) a nyertes ajánlattevő esetében a befizętett biztosítékot az aján|attevő źůtal' ťlzetendő vételárba
beszźtmitja,

Đ nem ťlzeti vissza a nyeľtes által teljesített bizosítékot, ha a szerzőđés megkötése a nyeľtesnek
felróható vagy érdekköľében felmeriilt okból hiúsul meg. A vevőnek felľóható ok az is, ha a
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véte|árat banki hitel felhaszná|ásáxa| kivźnja kiegyenlíteni, de a banki hitelt hatáľidőben nem
kapja meg, vagy aza fizetési hatáľidő napjának 24 őrźtignem éľkezik meg eladó bankszźlĺltláljára.

5. Az ajánlat benyújtásának e|őfe|tételei

Az ajétn|at bcnyújtásának elengedhetetlen feltétele az ajźn|ati biĺosítek hataridőig történő befizetése.

A Kiíró az ajánJati biztosítékot a pá|yźaati felhívás visszavonása, az e|jźrźts eredménýelenségének
megá||apitása esetén, illetve - az aján|atok elbírálását követően - a nem nyertes ajánlattevők részére
köteles 15 munkanapon belül visszafizetni.

Apźiyźnaton való részvétel további előfe|tétele, hogy azaján|attevő megismeľje a'pźiyá-zattźľ:gyź.ĺ, az
ajánlattéte| feltételeit - vagyis a pá|ytnati dokumentációt _ és azt magźra nénĺe kötelezőnek tekintse.

A nemzeti vagyonról szőIő20|1. évi CXCVI. tĺirvény 11. $ (10) bekezdése a|apjźlĺapá|yázatoncsak
átlźthatő szervezet vehet részt.

Az ajtĺú'at benyújtási határidő leteltét követően ajánlatot a Kiíľó nem vesz át.

6. A páiyánaton tiiľténő ľészvétel feltéte|ei

Az aján|attevő részt vehet a pá|yźnaton amennyiben

a) az aján|ati biĺosíték <isszeget határidőben megfizeti, és az beérkezik a KiÍro álta| megjelolt
bankszttm7ára,

b) az ajźtnlatok leadásának határidejéig az ajánlatélt benyújtja.

7. Az ĺjőn|at tartalmi ktivete|ményei

Az aján|attevőnek

a) az ajtnlatban közĺilnie kell a nevét/cégnevét, lakcímét/székhe|yét, adőszámźttĺadóazonosító jelét,
cég esetében cégjegyzékszámát, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszám|a szźlmát,
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel ľendelkezik.

b) az ajźn|athoz csatolni kell az ajánlati biztosíték befizetéséról szóló visszavonhatatlan banki
átutalást vagy a bankszámla kivonatot.

c) az ajánlatban nýlatkoznia kell arról, hogy vállalja a PáIyźnati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leíľt szerződéskötési és eryéb feltételeket,

d) az ajźnlatban nyilatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozóan a 2015. évi CXLIil. törvény 62. $ és
63. $-ban foglalt Lgzárő köľülmények nem állnak fenn.

e) az aján|atban nýlatkoznia kell arról, hogy adó és adók mődjára behajtható köztartozása nincs' E
ĺyi|atkozat mellé kell csatolnia a NAV igazo|źsát arról, hogy nem áll fenn köztartozása.

Đ az ajtn7atban nyilatkoznia kell anól, hogy Kiíróval szemben bérleti đij tartozása nincs, továbbá a
Kiíľóval szemben szeľződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az ajźnlatźůloz csatolĺri kell a tarsaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
képviseletére jogosultak a|ákási címpéldányának eredeti pé|dźtnyźt vagy hiteles másolatát.

h) az ajźn|atban nyilatkoznia kell aľról, hogy nem á|| vége|számolás alatt, ellene csőd-, illetve
felszámolási eljárás nincs folyamatban.

Đ az ajźn7atbannyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonĺól szó|ő 2011. évi CXCVI' törvény 3.

$ ( l ) bekezdés l . pontja szerint át|átthatő szervezetnek minősül.

Az aján|attevőnek a pźůyźzati eljáľás során benyújtott aján|atźĺt, továbbá az ajźn|at mellékleteként
benyújtott valamennyi nyi|atkozatált cégszerű aláírással kell ellátnia. Cégszeľű a|áirás során a cég 
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képviseletére jogosult személylszemélyek a táľsaság kézze|, vagy géppel íľt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve a|á nevétĺnevfüet önállóaďegytittesen írjďírjtk a|á a hiteles céga|źúrźsi
nyi latkozatuknak megfelelően.

Az ajźn|at benýjt-rásával egyidejűleg, ajźn|attevő jogosult a pźůyá.z:ati felhívás mellékletét képezó
adásvételi szerződés tervezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irĺányuló
javaslatok megtételére aĺnak tudomásul vételével, hogy ezeket a Kilĺó nem köteles elfogadni.
Ajánlattevő köteles nyilatkozatot tenni aľra vonatkozőan,hog1ĺ apźiyźnati felhívás mellékletét képezó
adásvételi szeľződés teľvezetekkel kapcsolatos észľevételek, módosítasi vagy kiegészítésre iĺányuló
javaslatok kiíró általi elutasítása esetén is fenntartja ajźlt:/Latźú.

Amennyiben az ajźtn|attevő észrevételei, módosítĺásľa irányuló javaslatai a veľsenykor|źúozás tilalmába
ütközőek, vagy egyébként jogséľtőek, úgy azokat a Kiíró mérlegelés nélkiilköteles elutasítani.

Hiánypótlási eljáľás soľán a pźúyźaati felhívás me|lékletét képezó adásvéte|i szerzódés teľvezetekkel
kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészitésre irányuló javaslatok megtételére nem kerülhet
sor.

A Bonyolító ajánlott, téľtivevényes levélben, határidő kitűzéséve| fe|szólíthatja az aján|attevót az
ajźnlatta| kapcsolatos formai vagy tartalmi hiányosságok pótlására, amennyiben a szĺikséges
nyi|atkozatokat, igazo|źlsokat nem megfelelően, illetve nem teljes köriien csatolta. Ameľľryiben az
ajánlattevő a felhívás kézhez-,léte|ét követően az abban megjelölt határidőre a hiáný nem' vagy nem
teljes könĺen pótolja, úgy aján|ata a hiánypótlási határido elteltének napjźt követő naptól
éľvénýelennek minősül, és apźiyázat további részében nem vehet részt.

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról, a hiánypótlási határidőről
egyidej ű leg, ktizvetlen ĺi l, íľásban köteles tźĄékoztatni az cisszes aj anlattevőt.

A hiánypótlás nem terjedhet kl az ajánlat módosításara.

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

a) az aján|ati biĺosíték összege a pźńyźzati kiirźs 2. pon$ában meghattrozott hatĺáridőn belül nem
kerül jóváírásra a Kiíró bankszźmlt|tn,

b) nem jelölmeg véteLźrat.

Amennyiben ajánlattevő nem jelöli meg a vételaľ megfizetésének módját, Kiíľó úry veszi, hogy azt az
adásvételi szerződés megkĺltéséig egy összegben fizeti meg.

8. Az ajánlat formai kiivetelményei

Az ajźln|attevőnek aján|atźlt egy eredeti és egy másolati példrányban kell elkészítenie, feltiintetre az
adott példányon az ,,Eredeti ajźn|at" és ,,Másolatí ajánlat" megjelölést, melyeket ktilön - ktilön
sértetlen" lezáľt borítékban kell benyújtania. A példĺányok kozötti eltéľés esetén az eľedetĺ példány
érvényes.

Az aján|at első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitöltótt ,,Jelentkezési lapoť'' a második oldalon
a kitoltĺitt ,,Ąánlati <isszesítőt'', különös tekintettel a megajánlott véte|źtr és megfizetési módjának
megjelölésére. Ezt követően kell elhelyezni az aján|ati felhívás mellékletét képezó éľtelemszeľűen
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7. pontbarr rész|etezett valamennyi dokumentumot. Az
ajánlattevőnek közölnie kell a benyujtó nevét, lakcímét (székhelyét), ahovźĺ a pá|yázati eredmény
közlését kéri' továbbá azt a bankszámlaszttmot és a bankszámla kedvezményezettjének nevét illetve
más azonositőjźtt, ahova az aján7atĺ biztosíték (btnatpéĺu) visszautalásźń kérĺ, amennyiben nem
nyertese a pá|y ázatnak.

Az ajónlat és az összes melléklet minden oldalót - tisszefíĺzve, az
dokumentálásával _folyamatos számozlźssal (az íires oldalakat is) kell ellátni.

oldalak számának

6.
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Az iratokat magyar nyelven, Iezćlrt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benýjtani. A borítékra Ł.ĺzźrőIagapźńyźnattźrgyźú kell ráírni, az a|ábbíak szeńnt:

,,Budapest VIII. keľület, József utca 27 . szám alatti ingatlan eľdegenítés e . pí|yázat,,

A Bonyolító lezárat|an vagy sérĺ'ilt borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az ajźn|atteteli hatáľid<in tu|
benýjtott aj ánlatot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az ajźtn|attevő a pźůyźlzati e|jźrás báľmelyik szakasztlban meghatalmazott i|tjź,n jźr eI, a
te|jes bizonyító erejű magánokiľatba fogla|t meghatalmazás eredeti pé|dźnyźú is mellékelni kell az
ajźn7athoz. A polgáń perrendtartásról szóló 1'952, éví ltr. törvény 196. $-a szerint a teljes bizonyító
erejű magánokiratnak az a|źtbbi feltételek valamelyikének kell megfelelĺrie:

a) a kiá||ító az okiratot saját keztĺleg írta és a|áírta;

b) két tanú az okiraton a|äírásźtva| igazo|ja, hogy a kiállító a nem źúta1la irt okiratot elöttiik írta a|á,

vagy a|áirźsát előttiik sajátkezű a|áirźsźnak ismerte el; az okiraton a tanfü lakóhelyét (címét) is fel
kell tüntetni;

c) akiá||itő a|áírásavagykézjegye az okiraton kózjegyző által hitelesíwe van;

d) a gazdźúkodó szervezet á,|ta| uz|eti körében kiállÍtott okiratot szabá|yszeruen a|źńrták;

e) ügyvéd (jogtanácsos) az á|ta|a készített okirat szabályszeľű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a
kiállító a nem źita|a irt okiľatot előtte íľta a|ä, vagy a|źúrásź'/- előtte saját kezu a|źirźsának ismeľte
el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus a|źúrásźxa| aláírt elektronikus okirat tartalma az
tigyvéd által készített elektronikus okiľatéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus a|źúrźsthelyezett el.

Ha az ajánlattevő gazdálkodó szetvezet, a pźůyź.zati eljárás során nevében nyilatkozatot a
cégjegyzékben feltiintetett képviseleti joggal ľendelkező személy, vagy e személy meghatalmazottja
tehet.

9. Az ajńn|at mĺídosítása

Az ajánlattevo az ajźn|attételi hatráľidő |ejźrtźigmódosíthatj avagy visszavonhatj apźiyázati aján|atźtt (a
10. pontban meghatározottak szerint), az ajtn|attételi hatáľido |ejźrtźi követően azonban a benffitott
aj ánlatok nem módosíthatók.

Az ajźn|ati kötöttség az ajźn|attételi határidő lejáľtának napjával kezdődik.

10. Ajánlatĺ kötiittség

Az aján|attevő legalább 60 napig terjedő ajźn|ati kötöttséget köteles vállalni, amely az ajźn|attéte|i
hatáľidő |ejfutának napjával kezdődik. Az ajźn|attevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiirő az
ajánlatok eredményének megállapításźlra vonatkozó határidőt elhalasztotta, úgy vállalja az ajánlati
kötöttség meghosszabbitáLsźú a pźiyźaat eredményének megźi|apitźsára vonatkozó határidő
elhalaszt,rásának napj ai szźlmźry a| megegy ezóen.

Az ajánlati kötöttség tartalmának meg$atźtrozásźra a Polgári Törvénykönyv rendelkęzései iľányadóak,
kÍilĺinös tekintettel a 6:64. $-ra.

Az ajźn|at olyan megát|apodást kezdeményező nyilatkozatot jelent, ameĺy a törvény a|apjtn
lényegesnek tekintett szerződéses e|emeket tarta|mazza, s egyéľtelmĺĺen kitűnik be|őle, hogy az abban
foglaltak ügyletkötési akaratot tÍilĺrciznek, tehźtt a nyilatkozó - ajźriata elfogadása esetén - azt magźra
nérve kötelezőnek ismeri el.

Az ajánlati kötöttség azt jel'enti' hogy ha a másik fé| az adott időhatáľon be|u| az ajźn|atot elfogadja, a
szerzódés a törvény rendelkezése folytán létrejön. Az aján|at megtételével tehát fiiggő helyzet alakql
ki, amely az ajáĺl7ati kötöttség leteltével éľ véget. 
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Amennyiben u ajáĺ|attevő az ajźtn|ati kötottségének ideje a|att aján|atát visszavonja, abeťlzetetí
aj ánlati bizto sítékot elveszti.

A Kiíró az ajfu:Jati biztosítékot a pá|yázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének
megá||apítása esetén, illetve - az ajáin|atok elbírását követően _ a nem nyeľtes ajánlattevők részére
köteles 15 munkanapon belül visszaťtzetni. A Kiíró az aján|ati biĺosíték után kamatot nem ťrzet,
kivéve, ha a visszafizetési határidőt elmulasztja.

1 1. A pályá zatok bontása

Apá|yźnati ajánlatokat 1artalrmaző zźttboĺtékok felbontását a Bonyolító végzi apáIytnati felhívásban
megjelölt időpontban. Az ajfullatok felbontásán, a Bonyolító képviselőjén kívtil az ajánlattevők, illetve
meghata|mazottjaik lehetnek jelen. A képvise|eti jogosultságot megfelelően (személyi igazo|vátny,
meghatalmazás) igazolni kell.

Az ajźn|attevők a bontás időpontjáľól külön éľtesítést nem kapnak. Az ajźnlatok felbontásán jelen
lévők jelenléttik igazolásáľa jelenléti ívet írnak alá.

Az ajánlatok felbontásakor a Bonyolító ismerteti az aján|attevők nevét, lakóhelyét (székhelyét), az
általuk felkínált vételár ajánlatot' a véte|ár megfizetésének módját.

Az ajtln|attevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

A Bonyolító az aján|atok felbontástrő|, az ajánlatok ismertetett taľtalmáról jegyzőkönyvet készít,
amelyet az ajźn|attevőknek erre vonatkoző igény esetén átad, illetve megktild. A jegyzőkönyvet a
Bonyolító képviselője és a jegyzőkönywezető irja a|á, és a bontason megjelent ajánlattevők közül
kij elöltek, pedig a|áirásukkal hitęlesítik.

|2. A páilyátzat érvénytelenségeÍnek esetei

A Bonyolítő az aján7atok bírálatakor megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénýelenek, és ez alapjtn
tesz javaslatot a Kiírónak az ajtnlatok érvénýelenségének megállapítására. A Kiíľó érvénýelennek
nyilvanítj a az aj án7atot, ha

a) azt a kiitźsban meghatározott, illetve szabźiyszeruen meghosszabbitott ajźn|attéte|i hatáľidő után
nyújtották be.

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

c) az aján|attevó abiztositékot nem, vagy nem az e|oírtak,ĺlak megfelelően bocsátotta renđelkezésre.

d) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem' vagy nem az előíľásnak megfelelően csatolta'
ideértve, ha az ajźtn|attevő nem csatolta aľľól szóló nyi|atkozatźtt, hogy nincs köĺartozása (adő-,
vttm-, társađalombiztosítási járulék és egyéb, az źi|amhánartás más alrendszereivel szemben
fennálló fizetési kötelezettsége),

e) az ajźn|at nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az aján|attevő nem tett a
kiírásban fogl altaknak me gfelelő aján|atot,

Đ azajánlattevő valótlan adatot ktizölt.

g) az aján|attevo ahiźtnypőtlási felhívásban foglaltaknak nem, Vagy nem teljes körtĺen tett eleget.

h) olyan ajánlat érkezďt, amely ameghatározottťlzetési feltételektől e|térő ajánlatottarta|maz.

Az e|jźlrás további szakaszźlban nem vehet részt az, aki a)-h) pontokban foglaltak szerint érvénýelen
pá|y tnati aj ánl atot tett.

\'
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h13. ń pá|yázĺti ajánlatok elbírálása, az e|bírá.Jís szempontjai
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A pźiyázati ajánlatokat a lehető legrövidebb időn beltil el kell bínálni. A pźúyázat eredményének
megállapítására vonatkozó batátidő egy alkalommal meghosszabbítható. Az tlj hatĺáridőľől, il|etve
annak fiiggvényében az ajźn|ati kötöttség idótartamźnak meghosszabbitźLst!Íő| a Bonyolító köteles
ajánlott levélben tájékoztatĺĺ az cisszes pá|yázőt.

A Bonyolítő a pá|yázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok a|apján bírálja el és
rangsoľolja azérvényespáůyźaati ajiánlatokat, szükség szerint szakéľtőkbevonásával.

Az e|bíráiáts fő szempontja:

o a7 ajánlott véte|ár összege.

A Kiíró a pźlyázati fe|hívásban igényelt iratokon és adatokon tulmenően is jogosu|t megvizsgá|ni az
ajánlattevők alkalmasságźĺt a szerzodés teljesítéséľe, és ennek soľán a csatolt dokumentumok
eredetiségét is ellenőľizheti.

A Kiíľó sztikség esetén az ajánlattevotó| az ajánlat lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben,
írásban felvilágosítást kéľhet annak előrebocsátásával, hogy az aján|attevó pźiyźnő ezze| kapcso|atos
írásbeli váIasza semmilyen formában nem eredményezheti az ajźnlatábarl megfogalmazott feltételek
olyan megváitozźsźú, amely a pźiyázat során a beérkezett ajánlatok sorľendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéľéséről' és annak taľtalmáról haladéktalanul írásban értesíti a többi ajánlattevőt.

A pályázat nyertese az, aki a pźůyázati felhívásbaĺr rógzített feltételek teljesítése mellett a véte|źt
összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben a legmagasabb vételárra több ajánlat is
érkezik a pźńyázat Bonyolítója az azonos ajánlattevőket behívja és az addigi legmagasabb vételáľat
megaján|ó ajánlattevőknek lehetóségük van a vétę|ána licit formájában újabb aján7atot, ajttnlatokat
tenni' Az induló vételáľ abeérkezett legmagasabb vételár aján|at, a licitlépcső l.000.000,- Ft, azaz
egymillió forint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyeľtese az, az ajánlattevő, aki a legmagasabb
összeget ajéľ'Lja.

A versenýárgyalásról jegyzőkönyv késziil, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzőkönywezető, a Bonyolító jogi képviselője és az ajźn|attevők jelen lévő képviselői ímak alá.

A Bonyolító az ajátnlatok értékeléséről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: éľtékelési jeryzőkönyv) készít,
amely tartalmazza

a) apáIyázaÍí eljaľás rövid ismertetését, abeérkęzett ajánlatok számát,

b) abeérkęzett ajánlatok rövid értékelését,

c) a legjobb ajánlatravonatkozó javaslat indokait,

d) az ellenérték (vételĺár) meghatáĺozásĺának szempontjait (ideértve a véte|źrat befolyásoló
kcitelezettségvállalásokat),

e) a kikot<itt biztosítékok megfele|őségének szempontj ait,

Đ a döntések indokát,

g) a páiyźzati eljáľás eľedményének <isszefoglaló értékelését, az első két helyľe javasolt páiyazó
megielĺilését, ha eľre mód van,

h) abírá|atban k<jzľemiĺködők által fontosnak taľtott körülményeket, tényeket.

14. osszeféľhetetlenség

A' páIyazati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani , ha a pźiyázatok elbírálásában olyan
teľmészetes személy, szewezet, i||etőleg képviselőjük veszrészt, aki maga is ajánlattevó,vagy

a) annak kĺizeli hozzźúartozója (Ptk. 8:1. $ (1) bekezdés 1. pont),

b) anĺrak munkaviszony alapjan felettese, vagy alkalmazottja, rw
r rc



c) annak más szeľződésesjogviszony keľetében foglalkoztatója,vagy foglalkoztatottja,

d) ha báľmely oknál fogva nem várható el tőle uvgy elfogulatlan megítélése.

15. A páiyá.zati eljáľás érvénytelenségének és eredménytelenségének megállapításrĺľa a
Veľsenyeztetési Szabályzat ľendelkezései szerint keľülhet soľ.

16. Eľedményhĺľdetés, szeľződéskötés

A pźiyźnat eredményéľől a Kiíró legkésőbb 2017. szeptembeľ 7-éig dönt, amelyről Bonyolító 15

napon belĹil valamennyi ajanlattevőt írásban éľtesíti.

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

A nyertes páIyáző visszalépése esetén az eladő jogosult a pźůyázati eljárás soron ktivetkező
helyezettjével adásvételi szerződést kĺitni, amennyiben a pźiyźnat eredményének megállapítasakoľ a
másodiklegiobbajźln7atmeghatźrozásrakerült.

A nyeľtes ajánlattevő esetében abeťlzetett biztosíték az ajźn|attevo źital. fizetendő vételár összegébe
beszámításra kerül, azonbanha a szerződés megkötése az ajźn|attevőnek felróhatő,vagy érdekkörében
felmerült más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biztosítékot elveszti. Az elvesztett biztosíték a Kiírót
illeti meg.

17 . Egy éb ľendelkezések

Az ingat|an megtekinthető a Kiírás 2. pontjában megjelölt időpontban, de a megtekintés elótt két
nappal a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt. onkormźnyzatiHźnkeze|ő Iľođájának munkatársával
telefonos egyeztetés szükséges a kĺjvetkező telefonszámokon: 06 | f|0-4928, 210-4929, 270-4930,
21.0-4766.

Az aján|attevo az aján|atok felbontásáig kciteles titokban tartani az ajtnlatźnak tarta|mtú, tovźlbbá a
Kiíró által a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden téný,
információt , ađatot köteles bizalmasan kezelĺri, arĺő| tźjékoztatást harmadik személynek nem adhat. Ez
a tila|om nem terjed ki a finanszírozó bankka| és konzorciális ajźtn|at esetén a ľésztvevőkke| való
kapcsolattartásra. Ha az ajźn|attevő vagy az érdekkorében álló más személy a pá|yźnat titkosságát
megsértette, a Kiíró az ajtn7atát érvénýelennek nyilvánítja.

A Bonyolítő az ajánlatok tartalmát a pá|yźnat |ezźrásáig titkosan keze|i, tartalmukról felvilágosítást
sem kívülállóknak, sem a pályázatonrészÍ,,ĺevőknek nem adhat.

A Kiíľó az ajźĺl.iatokat |<lzárő|ag elbíľálásra hasnáihatja fel, más célú felhasznźiás esetén az
ajánlattevővel kiilön meg kell anól állapodnia.

A Kiíró a pźiyáľ:ati eljárás soľán készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőrizni, továbbá ilyen jellegű ellenőrzés esetén az ellenőrzést végzo szeľv' személyek
rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabźiyozott kérdésekben a Budapest Főváros VIII. keriilet
Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĹiletének I1'2l20I7 (v.11.) szálm,6 hattrozata, valamint a
vonatkozó egyéb j ogszabályok rendelkezés ei az lrányadőak.

Józsefu árosi onkormĺányzat
nevében eljaró Józsefuarosi Gazdálko dási Központ Zrt.

Bozsik István Péter
v agy ongazďálkodási igazgatő

Budapest, 2017. június 8.
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Mellékletek:

1. számtĺ melléklet: Jelentkezési lap

2. szálmű melléklet: Ajánlati összesítő

3. szźlmű melléklet: Nyilatkozat végelszámolásľól, csődeljárásľól, felszámolásról

4. számu melléklet: Nyilatkozat a pźiyázati fe|tételek elfogadásáró|, szerzódéskötésről,
ingatlanszerzési képessé grő|, ajźtn|ati kötdttségľől

5. szźtműmelléklet: Nyilatkozat adó és adók módjara behajtható köztartozásről; Kiíróval
szemben fennálló tartozásrőI, kizárő kiirülményről

6. szźrnűmelléklet: Nyilatkozat pénnlgyialkalmasságľól

7. szźtm.iu melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéľől és a bankszámlaszámľól

8' számtĺ melléklet: Nyilatkozat át|áthatő szervezetrő|

9. számu melléklet: Nyilatkozat a pá|ytvaton meghirdetett ingatlan megtekintéséro|, źń|apotának
megismeréséről

10' számumelléklet: Adásvételi szeľződés tervezetfiiggőben taľtássa|

11. számumelléklet: Adásvételi szerződés tervezet fuggőben taľtássa| (banki hitel felvétele
esetén)

|2. szźlmu melléklet Adásvételi szerzodést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat

13. számllmelléklet: osszefog|a|ó a benyújtandő ajlän|at formai és taľtalmi követelményeiľől,
tájékoztatásazát|źthatószerslezetfogalmáról

14. száműmelléklet: Értékbecslés
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1. szrámú melléklet
,,Budapest VIII. keľület József utcaZ7. száma|atti ĺngatlan elidegenítése - pá./lyázat,,

Jelentkezési lap

Budapest,

pá|y áző alźńrása/ cégszeru aláír ás

l Meshatalm azott ęsęténs LĄ

Ą(i

Társaság neve, cégfo rm{fa :

Székhelve:

Postacíme:

Telefonszáma:

Faxszźma..

E-mai'l címe:

Statisztikai számjel:

Cégnýlvántartási száma:

Adószáma:

Száriav ezető bankj rĺnak neve :

Banksziímlaszźtrcla:

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meghatalmazott nevel:

Telefonszáma:

Faxszáma..

E-mail címe:
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2. szźtm,Ú mellélet

,,Budapest VIII. keľület József utca 27. szám alatti ingatlan elidegenítése . páiyánat,,

AJANLATI OSSZESITO

Alulírott. ..(név/tarsaság
neve) a Budapest VIII. kerület, József utca27. szátm alattl ĺngatlan eľdegenítésére kiíľt
pá|ytzatra ajánlatomat az aIábbíakban foglalom össze:

Megajánlottvétęlĺĺr: ...........Ft

A vételĺáľ megfizetésének módja:

a) egyösszegben

b) banki hitel igénybevételével

(a megfelelő szÓveg aláhúzandó)

Budapest,

páIy aző a|éirźsa/ cégszerő a|źit ćs

F,*
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3. számú melléklet

,oBudapest vlil. keľiilet, József utca27. szám alattĺ ingatlan elĺdegenítése - pályázat''

NYILATKOZAT
végelszámolásľĺól, csődelj áľásról, felszámolásľól

Alulírott
(táľsaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság

o végelszámolás alatt *á||lneĺn źt|I

. ellen csődeljarás folyamatban *vaďnincs

. ellen fe|szźlmo|ási eljaľás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

pá|y aző a|éńtźsa/ cé gszęru aIáír ás

4 ĺ.-gal megjelölt résznél a megfelelő szöveg a|źůlizandő.

-+4
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4. számú melléklet

,,Budapest YIII. keľiilet, József utca27. szám alatti ĺngatlan elidegenítése - páiyánat,,

NYILATKOZAT
a páÄyálzati feltételek elfogadásárő|, szerződéskiitésľől, ĺngatlanszezésĺ képességľől,

aj ánlati kiitłittségről

Alulírott.

... (névltźtrsaság neve) kijelentem, hogy a pá|yźaat tźngyát részletesen megismertem) a7.

aj ánlattétel feltételeit, a pá|y azati kiírást magamra nézve kötelezőnek elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyarors zágon ingat|anszerzésre jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pá|yázati felhívásban foglalt 60 napos aján|ati kötöttséget vállalom.
Nýlatkozom, hogy amennýben a Kiíró az ajánlatok eredményének megźilapítźsára
vonatkozó hatźrldót elhalasztotta, ugy vállalom az aján|ati kötöttség meghosszabbitását a
pá|yazat eredményének megál|apítására vonatkozó hataľidő elhalasztásĺĺnak napjai szźtmźlva|
megegyezően.

Budapest,

pá|y aző a|ák ása/ cé gszeru a|áír ás

tuv /ĺ3



5. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľĺileto Jĺízsef atca27. szám alatti ingatlan elĺdegenítése. pályázat''

NYILATKOZAT
adó és adók módjára behajthatőkôztartozásľól és a Kííľóval szemben fennálló

tartozásr ő|, |<izár ő kti ľĺi lm ény rő l

Alulíľott (név)

mint a (taĺsaság neve) vezető

ti szts é gvi selőj e kij elentem, ho gy az aj źn|aÍtevőnek,

- Adó és adók mődjárabehajtható koztartozása * van / nincs;
- Kiíróval szemben tartozása (helý adó, bérleti díj stb.) * van / nincs;
- Kiíľóval szemben szerzođésben vállalt és nem teljesített kĺitelezettsége * van / nincs.

amelyeket az a|źtbbi okiratokkal igazolok:

t.

Alulírott kijelentem, hogy cégünket érintően a kozbeszerzésekľől sző|ő 2015. évi CXLIII.
törvény 62. $ és 63. $-ban foglalt kizźlrő körülmények

a.) nem állnak fenn

b.) fenn állnak

(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

Budapest,

pá|y aző a|áir ásal cégszeru a|áir źĺs

2.

a
J.

\Ň 4 ł.-gal jelölt részĺé| a megfelelő szciveg a|źůlizandő.

T6
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6. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľület, Jĺózsef utca27. szám alatti ingatlan elĺdegenítése. pályázat''

NYILATKOZAT
pénziigyĺ alkalmass ágľól

Alulírott (név)

mint a (táľsaság neve) vezetó

tisztségviselője, kijelentem, hogy a pźůyźnat tárgyát képező ingatlan vételaĺĺĺnak

megfizetésére képes vagyok, a szükséges anyagi eszközök rendelkezéseÍnľe állnak.

A számlavezető bankná| az elmúlt 1 évben sorban állás nem volt. amelveket az a|ábbi
okiratokkal igazolok:

Budapest,

pá|y aző a|áir ása/ cégszeru aláír ás

1.

2.



7. szĺĺmú melléklet

o'Budapest VIII. kerĺilet, József atca27. szäm alattĺ ingatlan elidegenítése. pá|yázat,,

N"YILATKOZAT
a kézbesítés helyéľől és bankszámlaszámról

Alulírott ...... lnévl mint a
(taľsaság neve) vezeto tisztségviselője kéľem, hogy a Pá|yźnattal kapcsolatos mindennemű
ný|atkozatot, felhívást, éľtesítést, vdEY más informáciőt, va|arlint aPźt|yénattal kapcsolatos
esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bíľósági hatáĺozatot, s1ů.. az alábbi címľe
kérem postĺázni:

Cimzett:

AmennýbeÍL az á|ta|am a fentiekben megjelolt clmzett a fenti címen az iratot nem veszi át,

ennek következményeit a gazdaság társaság vźi|a|ja. Tudomásul veszem' hogy amennýben a
címzeÍt a fenti címen az értesitést nem veszi át, az éľtesítés a postaľa ađást kĺivető 5.
munkanapon kézbesítettnek minőstil.

A páIyźnati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásár|źséra fordított
ö s sz e get kérem az a|ábbi b anksz áml aszźlmr a vi s szautalni :

Bankszámlaszźlm..

Bankszámlával rendelkezni jogosult:
(név, 1akcím va1y székhely)

Budapest,

páIy aző a|áír ása/ cégszęríi aléir ás

TB't
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8. számú melléklet

,,Budapest VIII. kerület, József utca27. szám alattĺ ingatlan elidegenítése. pá,ilyázat,,

NYILATKOZAT

A jelen nyiIatkozatomat a szervezet vezeto tisztségvisetőjeként btintetőjogi felelősségem
teljes fudatában teszem.

Budapest,

pá|y áző a|áirźsal cé gszerll a|áír ás

.Lr'
ą3'
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9. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľĺilet, József utca27. szám alatti ĺngatlan elidegenítése . páiyázat,,

I\IYILATKOZAT
a páiyá'zaton meghiľdetett ingatlan megtekĺntéséről' állapotának megismeľéséről

Alulíľott a páIyźnaton meghiľdetett Budapest VIil. keľületo József utca 27. szám alattĺ
ĺngatlant előzetesen egyezteteÍt időpontban megnéztem, az źilrapotát és arra vonatkozó
műszaki tźĄékoztatást megi smertem.

Budapest,

pá|y źnô a|áírása/ cégszeru a|áir és

>a

L\



10. számú melléklet

.ąnÁs uÉ rrĺl s ZE RZ őD É s TERVE zET
(tervezet)

amely létrej ött egyľészrő l

Budapest Főváľos VIII. keľü|et Józsefváľosi onkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.
63.67., adószáma: 15735715-2-42, KSH-száma: 15735715-84II-321-01, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljaró Józsefuarosi Gazdálkodási Koryont Zrt. (széküely: IO82
Budapest, Baross u. 63-67', aďőszźma: 25292499-2-42, cégtregyzék száma..01-10-048457; KSH
száma: 25292499-6832.174-0I, képviseli: Bozsik István Péter vagyoĺgazđá|kodási igazgatő), mint
eladó (továbbiakban: eladó)

másrészről

(székhelye: adőszáma:
szétmje|e:. ... képviseli:

között az a|u|ir ott napon é s helyen, az a|ábbí feltétel ekkel :

1.

Előzmények

1.1. Budapest Főváros VIII. keľület Íózsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete ...12017. (......)
számű határozata a|apján egyfordulós, nýlvános pá|yázatot írt ki Budapest VIII. keľiĺlet
35204 hľsz..ú, természetben a József utca 27. cím a|att talá|hatő ingatlan beépítési
k<jtelezettségével történő éľtékesítéséľe.

|,2, A pźiyázat nyeľtese a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkoľmányzat Képvise|ő-
testület ..../2017. (......) számú hattrozata szeńnt vevő lett. Yevő pá'|yźtzatában az ingat|an
beépítését vá||a|ta.

aL.

A szeľződés tárgyátképző ingat|an adatai

Címe:

Ilelyľajzi száma:

Megnevezése:

Telek alapterĺilete:

Kiizmű ellátottsága:

Terhei:

Budapest VIII' kenilet, Jőzsef utca27.

35204

kivett beépítetlen terület

813 m2

közművek nélkül

ingatlanon jelenleg bérlők találhatóak, az
adásvételi szerződésben foglaltakon tul per-, teher-
és igénymentes. 

ĺr ,
Pf, f, Fwhĺr 2{



3.1.

3.

Jognyilatkozat

A nemzeti vagyoffól szóIő 2071. évi CxCu. törvény 14. $ (2) bekęzdése alapján a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az źů|amnak, valamint az |99|. évi XXXIII. tv. 39. $
(2)bekezdése atapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnakelővásár|ási joga van.

Jogosult elővásárlási jogáva|, postai küldemény esetén a kü|demény postai feladásának igazo|t
napjźtő| szźtmitoÍĺ35 napon beliit élhet. Amennyiben az e|avźsźr|ás jogosultja él jogával, jelen
szerződés közte és eladó közöttjön létre. Ez esetben a vevő á|ta|bęťlzetett ................,. Ft+
LFA, a,a, ...... foľĺnt +ÁFA összeget e|adő az elővásárlási jogra vonatkozó
nyilatkozatokkézheméte|étő| szźmitott 15 munkanapon belül a vevő . . .. . .. ...Bank
Zrt źfta| vezetett ........ HUF száĺrú szánlájára visszautalja. A
vevő tudomásul veszi, hogy a beťtzęteÍt összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszámolandó költséget, kártérítést nem fizet.

Az ingatlanon jelenleg bérlők találhatóak, a béľleti szerződések felmondására az adásvéte|i
szęrzódés megkötését követően kerül sor.

Eladó tájékoztatja vevőt, hogy az ingatlan csak a József utca felőli telekhatttron kerített.

Eladó eladja, vevő megvásárolja 1/1 tulajdoni hányadban a jelen Szerződés 2. pontjában
me ghatár ozott ingatlant.

Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan haľmadik személy ľészéľe történő
értékesítéséhez abeépiÍési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájźtru|ása sziikséges. Eladó abban
az esetben adjahozzź$źlru|ást a továbbértékesítéshez, amennyiben a harmadik fél váIla|ja a jelen
adásvételi szeľződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzźýźru|ttsát kéľni, eladó vevőn követeli a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.

Felek rĺigzítik, hogy e|adő hozzájárulása nem szĺikséges az ingatlan harmadik személy részére
töľténő vevő általi továbbértékesítéséhez, amennyiben az ingat|anra vevő a jogerős használatba
vételi engedélý megszerezte, és ezt az e|adő felé hitelt érdemlő módon igazo|ta.

Eladó kötelezettséget vállal' hogy jelen szerződés a|áírásźú követő 8 naptaľi napon belül postai
úton, ajánlott tértivevényes küldeménnyel megküldi a Magyar Allam és a Budapest Fővárosi
onkormányzat részére a jelen szeľződést azza| a felhívással, hory a megküldéstől számított 35
naptáń napon belül nyilatkozzon,hogy kíván-e elővásárlási jogával élni.

3.2.

J.J.

3.4

4.

Jog. és kel|élĺszavatosság

4.I. Az eladó kijelenti, hogy azingatIaĺiires telek, a2.poĺtbanfoglaltak figyelembevételével.

4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adásvétel' tźEgyźú képezó ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az
iĺgat|an, a 3.1' pontban rogzítetteken kívül a továbbiakban per-' teher- és igénymentes' azon
harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyi|vántartźlson kívtili joga, amely a vevő birtoklását, vagy fulajdonjog bejegyzését akadźt|yozná,

kor|átozná, vagy me ghiúsítaná.

2ą
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4.3.

4.4.

4.5.

Az eladő kijelenti és szavatossźtgot vti|a| azért, hogy az ingat|aĺt adó, illeték, vagy más adók
mődjára behajtható kónartozás nem terheli. Az eladő kijelenti és szavatolja, hogy az ingatlarl
tekintetében környezetszennyezés nem történt'

A vevő kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeri, bejźtrta, megvizsgálta, és źita|a felméľt állapotban,
az ingat|anról készült ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeľetében írja alá jelen adásvételi
szeľződést.

Az e|adő a jelen szerződés a|źńrásźtva| kijelenti, hogy a vevőt az ingatlan minden lényeges
tulajdonságétró|tźjékoztatta, beleéľtve az ä|ta|a ismert esetleges rejtett hibfüat is. A tájékoztatas
esetleges elmaradásából eredő minden kár eladót terheli.

3.

Az ingatlan véte|ára, a vételĺĺľ megÍizetése

5.|. Az ingatlan véte|źlra .;..,. Ft, melyet 27o/o á|talźnos forgalmi adó terhel, (azaz

:.............. foľint + 27oÁ AFA). A vételár általános forgalmi adóval növelt összege
összesen ......,.Ft, azaz .... forint, amely összeg a vevő péiyźaatábarl'
aj ánlott v éte|źrr aI azonos.

5.2. Az ingatlan véte|fuźtnakmegfizetése az a|źtbbíak szerint történik:

5.2.I. A vevő pá'|yźnatźnak benyujĺásakoľ megfizetett az e|adő szźm|źĘźra 18.000.000,- Ft, lzaz
tizennyolcmillió foľint összeget ajźn|ati biztosíték címén. A szerződő felek úgy rendelkeztek,
hogy a beÍizetett ajánlati bÍztosíték jogcímét foglaló jogcímre véitońatjźk, így felek a
beťlzętetĹösszeget, bruttó l8.000.000,- Ft összeget foglalónak fogađják el (,,Foglalĺó''). Előbbiek
aIapjźn tehát vevő foglaló jogcímen megfĺzetett bľuttó 18.000.000,. Ft tisszeget eladó
részére. A Foglaló összege a véte|áľba beleszámít. Szerződő felek úgy nyilatkoznak, hogy a
foglaló jogi teľmészetéve|tisztában vannak. Tudják, hogy a szerzodés meghiúsulásáéľt felelős
féI az adott foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszaťtzetni.
Amennyiben az adásvételi szerzi5dés olyan okból hiúsul meg, amelyéľt mindkét fél, vagy egyik
fél sem felelős, az adott foglaló a vevőnek visszaj ar.

A Foglaló teljes összegének megÍizetése az adásvételi szeľződés megkötésének feltétele.
Szerződó felek egybehangzőan rögzítik azt a téný, hogy a Foglaló teljes összege megťrzetésre
kerĹilt.

Tekintettel arra, hogy az aján7ati biztosíték összege apáiyázatről való döntés napjával vá|t az
Ár,q. tv. 59. $ (1) bekezdése alapján meghatźrozott ilóleggé, eladó a Foglaló 

-összegéről 
a

pá|yźzatrő| való döntés nap1átva|, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő
részére.

5.2.2.Fe|ekrogzit1k, hogy vevő a fennmarađó ..... .........,-Ft, azaz... .'......összegíĺ
véte|źr hátľalék megfizetéséľe je|en szerződés a|áirźsátő| számított 60 naptźri napon belül
köteles, az e|adő K&H Bank Zrt.-né| vezetett 10403387-00028570 szämí bankszámláj ára va|ő
átutalással. Eladó a biĺokátruházás napjźnal, mint teljesítési nappal kĺiteles végszárnlźt
kiállítani a bankszámlájźntortént jővźÁtástkövetően vevő, illetőlegazáita|amegjelölt haľmadik
személy részére.

tŚ



6.1.

6.

Beépítési ktitelezettség

A vevő vállalja, hogy az ingatlant a Józsefuáros Kerületi Építési Szabźůyzatáról szóló 6612007.
(xII. 12.) önkormányzati rendelet (ĺórÉsz) előírásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget:

a telekingatlan birtokbaadásától számitott f éven beliil jogerős építési engedélý szerez és

a telekingatlan binokbaadásától számított 5 éven belül jogerős haszrálatbavételi engedélyt szęręz.

Az ingat|an b eép ítési feltétęl ei :

Az ingat|an ov ezeti besorolása : L 1 -VľI- l
A közműfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztési hozzź$áru|ás, tewezés. stb.) a
vevőt terheli.

A beépítés száza|ék, építménymagasság, szintszám, szintteľiilet, stb. tekintetében az országos
TelepÍilésľendezési és Epítési Követelményekĺől (OTEK) szóló 253/1997. (xil.20.)
Kormányrende|et, az 5lf0|5. (tI. 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ)' és Józsefuáľos Keľiileti
Epítési Szabźiyzatáról szóló 66/2007. (X[. 12.) önkormányzati ľendelet (JOKESZ) e|őírásai az
irányadók.

7.

Ä' szerződésben vállalt ktitelezettségek nem teljesítésénet iltetve késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményei

a)

b)

6.2.

7,|. Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén alkalmazhatő
jogkövetkezmények:

7.|.2, Késedelmikötbér
.Ha 

a vevő a 6.|. pontban meg}latározott valamely k<itelezettségével neki felľóható okból
késedelęmbe esik' késedelmi kötbért köteles ťlzetĺĺ az e|adőnak.

A késedelmi kötbér mértéke:
- A jogerős építési engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

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

esetén a kötbér összege 7.500.000'- Ft.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott összegeken felül vevő
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kĺitbérigénye keletkezik, úgy annak mértéke
30.000,- Ft/nap.

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

7.2. Szerződő felek egybehangzóan rögzítik azt a tényĹ, hogy a késedelmi kötbéľ teljesítéséhez vevó
banki garanciaszerződés megkötésével/ kozjegyzoi letétbe helyezésse| (a továbbiakban:
garanciaszerződés) biztosítandó garanciaszerződés nyujtási kötelezettségének eleget tett, a .....
Bank/kĺizjegyző á|ta| kibocsátott ''.. szátmű garanciaszerződés jelen szerződés a|áirźsźpa|
eryidejíĺleg tltadźsra került az ę|adő részére.

il
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A garanciaszerződés összege a jogeľős építési engedély megszeľzésére a 6.I. pont szerint
rendelkezésre álló haüáridő e|teltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 15.000.000,- Ft,
a jogeľős haszná|atbavételi engedéIy megszerzésére a 6.1. pont szerinti rendelkezésre ál1ó
határidő elteltét követő, ó0 napot meghaladó késedelem esętén 7.500.000'- Ft. A
garanciaszerzódés az e|adő javźra lehívásľďátutalásra keriil a je|en szerzódésben meghatározott
késedelem esetén. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedęlem esetén
időarányosan érvényesíthetők. Felek rögzítik, hogy csak olyan garancia fogadható el, amelyek
alapján eladó egyolđalú tájékoztatő nyLlatkozatäva| a banklkozjegyzo átuta|ja a jelen
szerződésben meghatározott késedelmi kötbér összegét az eladónak, mindenfele egyéb feltétel
nélktil.

8.

Ingatlan.nyilvĺíntartási bej egyzésľe vonatkozó nyĺlatkozatok

8'I Az eladó a je|enszerzĺĺdés a|áírásátval egyidejű|eg kül<ĺn nyilatkozatban (,,Bejegyzésĺ engedély'')
feltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatatlan hozzź|źru|ásźt adja ahhoz, hogy vevő
tulajdonjoga a 2. pontban meghatáľozott itgat|an tekintetében a teljes vételár megťlzetését
követően vevő javáľa 1/1 tulajdoni arźnyban, vétel jogcímén az ingat|aĺ-rĺyllvántaltásba
bejegyzésre kerüljön. Eladó a Bejegyzési engedélý az e||enjegyző igyvédnél, külön ügyvédi
|etéti szerzódés alapján ügyvédi letétbe he|yezi, amelyet ellenjegyző ügyvéd minden további
feltétel kikötése nélkĹil kciteles vevő részéľe kiadni' illefue tulajdonjog bejegyzésére az illetékes
ftjldhivatali osztálynak benýjtani, amennyiben a teljes vételĺáľ eladónak maradéktalanul
megfizetésre került.

8.2. Felek hozzźýátru|nak ahhoz, hogy jelen szetzódés benyújtásra keľüljön az illetékes ťoldhivatalhoz'
azonban azza| a feltétellel, hogy Bejegyzési engedély vevőnek töľténő kiadásáig, azonban
legfeljebb a je|en szerződésnek a ftildhivata|ba töľténő benyújtásátó| számitott 6 hónapig, a
frj|dhivatali eljárás fiiggőben tartását kezdeményezik az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. törvény 47lA. s (1) bekezdés b) pontja szerint.

9.

Az ingatlan biľtokának átrluhőzása

9.I Az ingatlan biľtokának átruhźzása legkésőbb a Mragĺar Állam, illetve a Budapest Főváľosi
onkormányzat e|ovźsźtrlási jog gyakoľlásĺáról szóló nyi|atkozatának Józsefuáľosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-hez töľténő megéľkezését, vagy a 3.4 pontban rogzitett határido eľedménytelen
leteltét és a teljes véte|ár megfizetését' a bérleti szerződések megszüntetését, az ingatlan béľlők
áLlta| ttĺľténő e|haryását követő 15 munkanapon belül, felek által előzetesen egyeztetett
időpontban, áttadás-tttvételi jegyzőkönyvben keľül sor. A biľtokátľuhźtzźs napjźlig az ingat|ama|
kapcsolatos költségek az e|adót, a binokátruhźnás napjźtt követően felmerüIt kĺiltségek pedig a
vevőt terhelik. Vevő a birtok átvételére köteles és a bitokátruhánás időpontjától szedi az ingatlan
hasznait és üseli azok terheit.

10.

Egyéb ľendelkezések

10.1. Az e|adő Magyarország törvényei szerint mĺíködő helyi önkoľmányzat.

Vevő Magyarországon ny1|vántartźtsba vett jogi személy, ügyletkĺitési és ingatlanszeľzési
képessége korlátozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyorľól szô|ó 2011. évi

rlr
!3



CXCM. törvény 3.$ (1) bekezdés 1. pontja aIapjáĺźtt|áthatő szervezet. Eladó képviselőjének
eredeti cégkivonata szám a|att és alálĺźsi címpéldanya és

'szám a|att korábban csatolásra került a Földhivata| részere.

I0.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonźttrvházási illetéket kell fizetni.

10'3. Felek a Polgáń Törvénykonyv 6:98. $ (2)bekezdés alapján kizárjá./ĺ- mind eladó, mind vevő
felhĺno értékaránýalanságon alapuló esetleges megtámadási jogźú.

1'0.4. Eljaró ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy a pénzrnosás és a terrorizrnus ťmanszirozása
megelőzéséről és megakadźiyozálsźtról szóló f007. évi Cxxxu. törvény rendelkezései szerint
azonosítási kötelezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szerződésben helyesen keriiltek rögzítésre az źita|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apján.

Felek jelen szerződés a|źúrźsźxa| feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró ügyvéd okiľatailaól fénymásolatot készítsen, és azokban rogzített adataLkat a
szerződéssel egyĹitt kezelj e.

10.5. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéď tájékońatását, amely szerint adata1kat az információs
örľendelkezési jogľól és az információs szabadságról szóló 20|I. évi CXil. tĺirvény
rendelkezései szerint kizárő|ag jelen szerződéshez kapcso|ódó megbizás, illetve a
jogszabá|yokban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.

Felek kijelentik, hogy jelen jogtigylet nem ütközik a pénzmosás és a teĺľorizmus ťlnanszirozása
megelőzéséről és megakadźiyozásźtól szóló 2007. évi Cxxxu. törvénybe.

10.6. Vevő a szerzódés megkötésével kapcsolatos eljárási kĺiltségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljarási
díj összeget,6.600,- Ft fiildhivatali eljárási illetéket és 1.670,- Ft/fő JuB eljarási đijat a
szerződés a|áírásti megelőzően megfizetett.

I0.7' A szerződő fe|ek szerződést aláíľo képviselői kijelentik, hog az adásvételi szerzódés
megkötésére és alźfuására a szfüséges felhatalmazásokkal rendelkezrek.

10.8. Je|en szerződés a Ftk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően
irányadóak.

10.9. A szerzodés felek teljes megállapodását tatalmazza' A felek között a szerződés előtt |étľejött
szóbeli vagy íľásbeli megállapodáshatźůyźń veszti. A szerződés módosítása kizárő|ag írásbaĺl
történhet.

A szerzodés egyes rendelkezéseinek esetleges éľvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szerződés egészének érvénýelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesek az érvénýeLeĺ
rendelkezést ügy|eti akaratuknak és a szerzódéskĺitéskor fennálló céljuknak leginkább
megfe|elő rendelkezéssel helyettesíteni.

10'10. A szerzódő felek jelen Szerzódés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illetékes
ftjldhivatal előtti képviselettel ................ ügyvédet bízzźl< meg, és
meghata|maz'zttk .az illetékes ftjldhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyző ĺ'igyvéd a
me ghatalma zźst elfo gadj a'
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A szerződő felek kijelentik, hory a jelen adásvételi szerződést elolvasás és egyezó értelmezés után,
mint akaratukkal és nyi|atkozataikkal mindenben egyezőt írják a|á.

Budapest,2017.

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáľosi
onkormány zat e|aďó megbizástlból elj áró
Józsefuárosi Gazdálkod tlsi Koryont Zrt.

kęviseli: Bozsik István Péter
v agy ongazđálkodás i ígazgatő

Eladó

Vevő

Jelen okiratot ... (... .'.....) budapesti ügyvéd készítettemés ellenjegyzem, Budapest,2O|7.. ...,

okiľatkészítő ügyvéd
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11. szĺámúmelléklet

ADÁyVÉTELI SZERZőDÉy
(terveTet)

banki hitel felvétele esetén irónyadó

ame ly létrej ött e gyrészről

Budapest Főváľos VItr. kerĺi|et Józsefváľosi onkoľmńnyzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., adószáma: 15735715-2-42,KSH-száma:15735715-84II-32I-0|, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljaró Józsefuárosi Gazdalkodási Közpoft Zrt. (székJrely: 1082
Budapest, Baross u. 63-67., adőszáma: 25292499-242, cégtregyzék szźrna: 01-10-048457; KSH
száma: 25292499-6832-114-0I, képviseli: Bozsik István Péter vagyongazdá|kodźtsi igazgatő)' mint
e|adó (továbbiakban: eladó)

másrészről

(szék}relye: adőszáma:
cégegyzékszáma: ......; statisztikai számjele:..... ....... képviseli:
mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az ahiírott napon és helyen, az a|źtbbi feltételelĺkel:

t.

Előzmények

1.l. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Önkormányzat Képviselő-testülete ...12017. (......)
sztlma határozata a|apjźn egyfordulós, nyilvános pźiyźnatot írt ki Budapest VIII. keľiilet
35204 hrsz.-ú, természetben a József utca 27. cím a|att ta|á|hatő ingatlan beépítési
kötelezettségéve| történő értékesítésére.

|.2. A páiyźnat nyertese a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képvĺselő-
testĺilet ....12017. (......) számtĺ határozata szerint vevő |ett. Yevó pźiyźr;atźtban az ingat|arl
lakóépület célra történő beépítését v źi|a|ta'

2.

A szeľződés tárgyátképző ĺngatlan adatai

Címe:

Helyľajzĺ szźlma:-

Megnevezése:

Telek alapteľĺilete:

Ktizmű e|látottsága:

Budapest VIII. kerület Jőzsef utca21.

35204

kivett beépítetlen terület

813 m2

közmĺĺvek nélkül

az ingatlanon jelenleg béľlők ta|źihatóak, az
adásvételi szerződésben foglaltakon tu| per-, teher-
és igénymentes.

Teľhei:
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3.1.

3.

Jognyĺlatkozat

A nemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi cxCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése alapján a helyi
ĺĺnkoľmányzattulajdonában lévő ingatlanra azóilloimnak' valamint az|99I. évi XXXtrI. tv.39. $
(2)bekezdése alapján a Budapest Fővárosi Önkormányzatnakelővásárlási joga van.

Jogosult elővásáľlási jogźxa|, postai küldemény esetén a küldemény postai feladásának igazo|t
napjától szźtmitott 35 napon belül élhet. Amennyiben aze|ővźtsáĺ|ás jogosultja él jogával, jelen
szeľződés közte és eladó között jön létre. Ez esetben a vevő źita|befizetett ................'- Ft+
LFA', azaz ...... fóľint +ÁFA összeget e|adő az elővásár|ási jogra vonatkozó
nyilatkozatok kézhezvéte|étő| szźmított 15 munkanapon belül a vevő .. ..Bank
Zrt áIta| vezeteIĹ '........ HUF szźtmű számIájára visszautalja. A
vevő tudomásul veszi, hogy a beťlzetett összeg után eladó kamatot, vagy báľmely jogcímen
elszámolandó költséget, krártérítést nem ťrzet.

Az ingatlanon jelenleg bérlők ta|źihatóak, a bérleti szerződések felmondására az adásvétę|i
szerződés megkötését követően keľül soľ.

Eladó tájékoztatjavevőt, hogy az ingatlan csak a József utca felőli telekhatáron kerített.

Eladó eladja, vevő megvásáľolja 1/1 tulajdoni hányadban a jelen Szerződés 2. pontjźban
me ghatár ozott ingatlant.

Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik személy részére töľténő
értékesítéséhez abeépitési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájźrulása szĺikséges. Eladó abban
az esetben adjahozzź|źtrulást a tovább-értékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vállalja a jelen
adásvételi szerződésben fogla|t kĺjtelezettségeket. Amennyiben vevő elmu|asztja eladó
hozzájźrulását kérni, eladó vevőn követeli ajelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.

Felek rögzítik, hogy e|adő hozzájálru|ása nem szfüséges az ingatlan harmadik szemé|y részére
t<jľténő vevő általi tovább-éľtékesítéséhez, amennyiben azingat|anra vevő a jogerős hasznźiatba
vételi engedélý megszerezte, és ezt az eladő felé hitelt éľdemlő módon igazo|ta.

Eladó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerzódés a|ttírásźú követő 8 naptáľi napon beltil postai
úton, ajánlott tértivevényes küIdeménnyel megkĺildi a Magyar Állam és a Budapest Főváľosi
onkormányzat részére a jelen szerződést azza| a felhívással, hogy a megküldéstói számított 35
naptári napon belül nyilatkozzon,hogy kívián-e elővásárlási jogával élni.

3.2.

J.J.

3.4

4.

Jog. és kellékszavatosság

4.1. Az eladó kijelenti, hogy azingat|aĺtires telek, a 2. pontban foglaltak figyelembevételével.

4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adásvéte| tźLrgyáLt képező ingatlan kizáľólagos tulajdonát képezi, az
ingatlan, a 3.1. pontban rögzitetteken kívül a továbbiakban per-' teher- és igénymentęs, azon
harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzeÍt, vagy ingatlan-
nyi|vźtntartźtson kívüli joga, amely a vevő birtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadá|yozná,
korIátozná, vagy meghiúsítaná.
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4'3. Az eladó kijelenti és szavatosságot vá|Ia| azért, hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
módjára behajtható koztartozás nem terheli. Az ę|ado kijelenti és szavatolja, hogy az ingat|arl
tekintetébęn környezetszennyezés nem tĺirtént.

4.4. A vevő kijelenti, hogy azingat|antjól ismeri, bejźrta, megvizsgálta, és á|tala felmért állapotban,
az ingat|anról készült ingatlan éľtékbecslő szakvélemény ismeretében írja alá jelen adásvételi
szerzíSdést.

4.5. Az eladó a je|en szerződés a|áírásával kijelenti, hogy a vevőt az ingatlan minden lényeges
tulajdonságáró| téLjékoztatta, beleértve az áIta| ismert esetleges rejtett hibákat is. A tájékoztatás
esetleges elmaradásából eredő minden kár eladót terheli.

5.

Az ingatlan vételáľa, a vételáľ megÍizetése

5'I. Az ingatlan vétę|fua ....,. Ft, melyet 27%o á|ta|źlnos forgalmi aőő terbe|, (azaz

:...................... foľint + 27oÁ AFA). A vételar általános forgalmi adóval n<jvelt cisszege
<isszesen ......,-Ft, azaz ,... fońnt, amely összeg a vevő páúyźz;atźtban

aj ánlott vételárral azonos.

5.2. Az ingatlan vételarának megfizetése az a|ábbíak szerint tĺirténik:

5'2.I' A vevó pźiyázatának benyújtásakoľ megťlzetett az e|adő számlájáľa 18.000.000'- Ft, azaz
Tizennyolcmitlió foľint összeget ajźn|ati bizosíték címén. A szerződł! felek úgy rendelkeztek,
hogy a beÍizetett ajánlati bĺztosíték jogcímét foglalĺó jogcímľe vtitoztatják' így felek a
beťlzęteÍt összeget, bruttó 18.000'000,- Ft összeget foglalónak fogadják el (,,Foglaló''). Előbbiek
a|apjźtntehát vevő fogla|ó jogcímen megÍizetett bľuttĺó 18.000.000 Ft összeget eladó ľészére.
A Foglaló cisszege a vételáľba beleszámít. Szerzódo felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi
teľmészetével tisztában vannak. Tudják' hogy a szerzódés meghiúsulásáért felelős fél. az adott
foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszafizetni. Amennyiben az
adásvételi szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fé|, vagy egyik fel sem felelős,
az adott foglaló a vevőnek visszajár.

A Foglaló teljes összegének megfizetése az adásvételi szerződés megkötésének feltétele.
Szerzódő felek egybehangzőat rögzítik azt a téný, hogy a Foglaló teljes összege megťtzetésľe
került.

Tekintettel arra, hogy az ajźnlati biĺosíték cisszege a páIyźaatről való döntés napjával vá|t az
Ápĺ. tv. 59. $ (1) bekezdése a|apján meghatározott előleggé, eladó a Foglaló összegéről a
pźůyźzatrő| való döntés napjával, mint teljesítési nappal köteles e|ő|egszám|át kiállítani vevő
részére.

5.2.2.Felek rogzitLk, hogy vevő a foglaló összegével csökkentett, a véte|ár 50 %o-źnak megfelelő,
......,-Ft, azaz '. ...... forint vételámészlet megfizetésére jelen szerződés a|áirźsźúől'

szźlmitott 60 napon belül köteles az eladó K&H Bank Zrt,-né| vezetett 10403387-00028570
szttmű bankszámláj ára történó átutalással.

Eladó az I. véte|árrészlet összegéró| a bankszámláján töľtént jóváírás napjéxal, mint teljesítési
nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő részére.
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5.2.3. Felek rögzitik, hogy vevő, aze|ővásźr|ási jogról lemondó nyilatkozatok vagy aze|ovźsár|ási jog
gyakorlására vonatkozó hatźlridő eľedménýelen elteltére vonatkozó eladói értesítés vevő ľészére
történt sikeres kézbesítését követő 45 munkanapon belül kdteles avéte|źn fennmaľadó s\oÁ-tlt,
bľuttó Ft-ot, azLz ........ foľintot (,,Vételĺĺľhĺítralék'') eladó
K&H Bank Zrt.-néI vezetett 10403387-00028570 szźtmű bankszámlájára megfizetĺi abbaĺ az
esetben, ha sem a Magyar Állam, sem a Budapest Fővárosi onkormányzat nem él a je|en
szerzódés 3.1. pontjában biĺosított etővásarlási jogával. Amennyiben a vevő késedelembe esik
a véte|tlrhátralékí<al, eladó póthatáridő kltílzése nélkül jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú
ĺyi|atkozattal, érdelĺĺnúlás bizonyítása nélkĺil elállni.

Eladó aYéte|ár hátra|ék <ĺsszegéről a bankszám|áján töľtént jővźúrás napjával, mint teljesítési
nappal köteles előlegszímlát kiállítani vevő részére. Továbbá eladó a birtokátruházás napjáva|
mint teljesítési nappal köteles végszám|źlt kiállítani vevő részére.

6.

BeépítésÍ kötelezettség

6.1. A vevő váIlalja, hogy azingat|ant a Józsefuáros Kerületi Építési Szabá|yzatźról szóló 6612007.
(xII. 12.) önkormányzati ľendelet (JóKÉSZ) előíľásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettsé gnek az alábbiak szerint tesz eleget
a) az ingat|an binokbaadásáúő| számitott2 éven belül megszerzi az építésére vonatkozó jogeľős

építési engedélý és
b) az ingat|arl biĺtokbaadasátőI számitott 5 éven belül megszerzi ajogerős használatbavételi

engedélý.

6.2. Az ingatlan beépítési feltételei:

Az ingat|an övezeti besorolása: Ll -VIII- 1

A kĺizmiĺfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztési |tozzźjáru|ás, tervezés. stb.) a
vevőt teľheli.

A beépítés száza|ék, építménymagasság, szintszám, szintterület, stb. tekintetében az országos
Településrendezési és Építési Követelményekől (oTÉK) szóló 253llgg7. (xII. 2O.)
Kormányrende|et' az 5/20|5. (II. 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ), és Józsęfuáľos Keriileti
Epítési Szabźiyzattlról szóló 6612007. (xu. 12.) önkormányzati rendelet (JóKÉSZ) e|őírásai az
irányadók.

7.

Ä' szerződésben váIlalt kötelezettségek nem teljesítésénet illetve késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményei

7.I. Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén a|ka|mazhatő
jogk<ivetkezmények:

7. 1.2. Késedelmi kötbér

Ha a vevő a 6,|, pontban meghatározott valamely kötelezettségével neki felróható okból
késedelembe esik. késedelmi kötbért köteles fizetlll az ęIadőnak.

A késedelmi kötbér mértéke:
- A jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

kĺjtbér összege 15.000.000,- Ft;
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- A jogerős használatbavételi engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó késedelme
esetén a kötbér cisszege 7.500.000'- Ft.

Felek rögzítik, hory amennyiben a jelen pontban meghatározott összegeken felül vevő
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigénye keletkezit úgy annak mértéke
30.000,- Ftlnap.

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

7.2. Szerzodő felek egybehangzóan rögzítik azt a téný,hogy a késedelmi kötbéľ teljesítéséhe z vevő
b'anki garanciaszerződés megkötésével/ kozjegyzői |etétbe helyezéssel (a továbbiakban:
garanciaszerződés) biĺosítandó garanciaszerzódés nyujtasi kötelezettségének eleget tett, a ''...
Banlďközjegyző á|tal kibocsátott számú garanciaszerződés jelen szerzodés aLźirásźxa|
egyidejűleg átadásra kerü|t az eladó részéľe.

A garanciaszerzodés összege a jogeľos építési engedély megszerzésére a 6.l. pont szeľint
ľendelkezésre álló határidó elte|tét kcivető, 60 napot meghaladó késedelem esetén 15.000.000,- Ft,
a jogerős haszná|atbavételi engedély megszerzésére a 6,|, pont szerinti rendelkezésre álló
határidő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000,- Ft. A
garanciaszerződés az e|adő javźra lehívásľďátutalásra kerül a jelen szerződésben meghatáľozott
késedelem esetén. A gaľanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén
időaľányosan érvényesíthetők. Felek rögzítik, hogy csak olyan garancia fogadható el, amelyek
alapján eladó egyoldalú tźĄékoztatő nyL|atkozatáva| a bank/kozjegyzo źúuta|ja a jelen
szerződésben meghatáľozott késedelmi kötbér összegét az eladónak, mindenféle egyéb feltétel
nélktil.

8.

Ingatlan-nyĺlvántaľtási bej egyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

8.I Az eladó a jelen szerződés aláírásával eryidejiĺleg ktil<in nyilatkozatban (,,Bejegyzési engedély')
feltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatatlan hozzájźm|źsźú adja ah|loz, hogy vevő
tulajdonjoga a 2. pontban meghatározott ingatlan tekintetébęn a teljes véte|ár megfizetését
kovetően vevó javźtra Il1 tulajdoni arźlnyban, vétel jogcímérl az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzésre keľüljön. Eladó a Bejegyzésí engedélý az ellenjeryző üg;rvédnél, külön ügyvédi
|etéti szerzodés alapján ügyvédi letétbe he|yezi, amelyet e|lenjeryző ügyvéd minden további
feltétel kikötése nélktil köteles vevő részére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésére az illetékes
ťoldhivatali osztálynak benyújtani, amennýben a teljes vételar eladónak maradéktalanul
megfizetésre kerĹilt.

8.2. Fe|ek hozzźýáru|nak ahhoz, hogy jelen szerződés benýjtásra kerĹiljön az illetékes füldhivatalhoz,
azonban azza| a feltétellel, hogy Bejegyzési engedély vevőnek történő kiadásáig, azonban
legfeljebb a jelen szerződésnek a fłjldhivata|ba történő benyújtásától számított 6 hónapig, a

ťoldhivatali eljarás fi'iggőben tartźsát kezdeményez1kaz ingatlan-nyilvántartásľól szóló 1997. évi
CXLI. törvény 47lA. s (1) bekezdés b) pontja szerint.

9.

Az ingatlan biľtokának átľuházása

9.1 Az ingatlan bitokanak átrlháZźlsźIÍa legkésőbb a Magyaľ Állam, illetve a Budapest Fővárosi
onkormányzat e\óvásárlási jog gyakorlásáról szóló nyi|atkozatźtnak Józsefuáľosi Gazdálkodási

\Kĺ'zpont Zrt.-hez történő megérkezését, vagy a 3.4 pontban ńgzített határidő eredménýelen
:ť-č -t2
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leteltét és a teljes vétę|źtr megfizetését, a béľleti szerződések megszüntetését, az ingatlan bérlők
źúta| torténó e|hagyását követő 15 munkanapon belül, felek által előzetesen egyeztetett
időpontban, áúadás-átvételi jegyzőkönyvben kerül sor. A biľtokátruházźĺs napjźlig az íngat|anna|
kapcsolatos költségek az e|adőt, a birtokátruhźnźs napjźt követően felmerii|t költségek pedig a
vevőt terhelik. Vevő a binok átvételére köteles és a bitokátruhánás időpontjától szedi az ingatlan
hasznait és viseli azok terheit.

10.

Egyéb ľendelkezések

10.1. AZ eladó Magyarországtőtvényei szerint működő helyi önkormányzat.

Vevő Magyarorszźtgon nyilvántaľtásba vett jogi személy' ügyletkötési és ingatlanszerzési
képessége kor|túonĺa nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI.
t<irvény 3. $ (1) bekezdés l. pontja a|ap1źn át|źtthatő szewęzęt, Eladó képviselőjének eľedeti
cégkivonata 265ĺ4/5312010. sziám alatt és a|ákási címpéldanya ,., szźtm alatt
korábban csatolásra került a Földhivatal részére.

|0.2' Vevő tudomásulveszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátrvházási illetéket kell fizetni.

10.3. Felek a Po|gári Töľvénykönyv 6:98. $ (f)bekezdés alapján kizárjź.1ľ. mind eladó, mind vevő
fe ltiĺn ő értékar źnýal ans ágon alapuló e setl e ge s me g!źm adás i j o gát.

l0.4. Eljaró ügyvéd tájékoztaÍja feleket, hogy a pénzrrrosás és a terrorizmus finanszirozása
megelőzésérő| és megakadźiyozźsáról szó|ó 2007' évi cxxxvl. törvény rendelkezései szerint
azonosítási kötelezettség terheli felek ađatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szerződésben helyesen kertiltek ľögzítésľe az á|ta|uk bemutatott személyi azonosíto okmányok
a|apjźn,

Felek jelen szerzódés a|áíľásépa| feltétlen és visszavonhatatlan hozzź|źru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljáró Ĺigyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rogzített adataikat a
szerződéssel egyiitt kezelj e.

10.5. Felek tudomásul veszik eljáró Ĺigyvéd tźtjékoztatását, arrrc|y szerint adataikat az információs
önľendelkezési jogról és az információs szabadságróI szőIó 2011. évi CXII. törvény
ľendelkezései szeľint kizźľó|ag jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás, illetve a
jogszabályokban meghattrozott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.

Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása
megelőzésérő| és megakadźúyozásáról szó|ó 2007. évi CxxxVI. töľvénybe.

10.6. Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljarási
díj ĺisszeget, 6.600,- Ft fiildhivatali eljárási illetéket és I.670,- Ft/fő njB eljárási đíjat a
szer ző dés a|áúr ź.sźtt me ge | őző en me gfi zetett.

I0.7 ' A szerzódo felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés
megkötéséreésa|źúĺásźtraaszÍikségesf e|hata|mazźlsokkalrendelkezrek.

10.8. Je|en szerződés a Ftk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően
iľrányadóak.

l0.9. A szerződés felek teljes megállapodásáttarta|mazza. A felek között a szerzódés előtt létrejött
szóbeli vary íľásbeli megállapodáshatáiyáÍ veszti. A szerződés módosítása kizźrő|ag írásban
töľténhet. 
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A szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szerzodés egészének éľvénytelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesek az érvénýelen
rendelkezést ügyleti akaratuknak és a szerzódéskötéskoľ fennálló céljuknak leginkább
megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni.

10.10' A szerzódo felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzéséve|, valamint az illetékes
foldhivatal előtti képviselettel ................ iigyvédet bizzźtk meg, és
meghatalmazztlk az illetékes ftjldhivatal előtti eljárásra is. Ellenjeryző ügyvéd a
meghatalma zást e|fo gaďj a,

A szeruődó felek kijelentik' hogy a jelen adásvételi szeľződést elolvasás és egyezó értelmezés után,
mint akaratukkal és nyi|atkozataikkal mindenben egyezőt írjźtkaIá.

Budapest,2017.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormány zat eladő megbízásźból elj áró
Józsefuárosi Gazdálkodási Kőąoĺt Zrt.

képviseli: Bozsik István Péter
v agy ongazdá lkodás i igazgatő

Eladó
Vevő

Jelenokiratot... (...... ...)budapestiügyvédkészítettemésellenjegyzeĺn'Budapest,2017......

okiratkészítő ügyvéd
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12. számume||ék|et

,oBudapest VIII. keľület, József utca27. szálm alatti ingatlan elĺdegenítése. pályázat,,

Adásvételĺ szerződést éľĺntő mĺídosításĺ javaslatok és nyilatkozat

Alulírott (név)
mint a ... (társaság neve) vezető
tisztségviselője jelen pá|yázatban található adásvételi szerződéshez laz alábbi módosítási
javaslatokat teszem l nem teszek módosítási javaslatot*

1.

Alulírott (név)
mint a .. ' (társaság neve) vęzętő
tisztségviselője nyilatkozom,hogy pá|yźzati felhívás mellékletét képező adásvételi szeruődés
tervezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésľe irányuló javaslatok
kiíró általi elutasítása esetén is fenntaľtom ajiínlatomat.

Budapest,

pá|y aző a|áírźsal cé gszeru a|áír ás

A x-gal jelölt résznél a megfelelő szöveg a|źúlűzandő

2.
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13. számú melléklet
' i 

osszefoglaló a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi kiivetelményeiľől, tőljékońatáĺs az
áúI;íthlatő szerv ezet fo galmáról

Az ajźtn|atot a társaság képviselője mindęn oldalon kézjegyéve| köteles ellátni.

Az ajźln7atnak folyamatos sorszámozással kell rendelkeznie.

A borítékon nem szerepelhet a benýjtóra vonatkozó jelzés'

Az ajáĺ.Ĺatot két példányban, kiilön |ezártbontékban kellbenyújtani, az egyik példányon feltiintetve az

,,Eredeti példány'', a másikon a ,'I\łÍásolati példány'' szöveget.

A boľítékon a következő szöveget kell és lehet felttintetni: ,,Budapest VIII., József ltca 27. szálm
alatti ĺngatlan elidegenítése - pő|yázlt',

Az ajźĺúatot sértetlen borítékban kell benýjtani, sérült, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át.

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

Az ajźn|ati biĺosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beírni: ajĺínlatĺ bĺztosíték
Jőzsef u.27.

Az aján|attarta|mźlt a következő soľľendben kéťtik összefiĺzni:

1. Jelentkezési lap

2. Ajánlati ö'sszesítő

3' Eľedeti,30 napnál nemrégebbi cégkivonat

4. Eredeti a|źnrźsi címpéldany

5. A Pp. előírásai szerinti bizonyitő erejíĺ meghata|mazás, amennyiben az ajźn|atot nem a cég
képviselője írjaa|tt

6. Pá|yázati dokumentáció megvásarlásáról szóló bevéte|ipérwtárbizonylat másolata

7. Ajánlati biztosíték beťlzetéséről szóló igazo|ás másolata

8' Nyilatkozatvégelszámolásról, csődeljaľásról, felszámolásról

9. Nyilatkozat aptilyázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingatlanszeľzési képességről,
ajźn|ati kötöttségről

10. Nýlatkozat adó és adók módjára behajthatő köztanozásľól; Kiíróval szemben fernálló
tartozásrő|

11. NAV igazolása

12. Helyi adóigazo|ás (beszerezhető: Budapest Józsefuárosi onkormányzat Polgármesteri Hivatala
1082 Budapest, Baross u.63-67.)

13. Kiíróval, bonyolítóval szemben fennálló tartozźs igazo|źsa (beszeľezhető: Józsefuárosi
Gazdá\kodási i(özpont Zrt. IO84.Budapest, Őľ u. 8., és Budapest Józsefuárosi onkormiányzat

Polgármesteri Hivatala PénnlgyíUgyosztéiy 1082 Budapest, Baross u.63-67.II. em.)

14. Nyilatkozat pénnlgyialkalmasságról

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyéľől és a bankszámlaszámról

16. Nyilatkozat át|źthatő szewezetrő|

\ |7 . Az adásvételi szeľződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok

\|5.+t
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a)

b)

Atlátható szervezet:

A2011. évi CXCVI. tv. 3. $ rendelkezései alapján źĺt|á'thatő szewezet:

1. átlótható szervezet:

az á|Iam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat,
a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdá|kodő szetvezet, amelyben az át|am vagy a
helyi önkormányzat kiilön-kÍilön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi
szervezet, a kĺilftildi állam, a kiilťoldi helyhatóság, a kiilftildi állami vagy helyhatőságs szerv és az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban ľészes áil'am szabáIyozottpiacáta bevezetett
nyilvánosan működő részvénýársaság,

az o|yan belft'ldi vary külftildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ľendelkező gazdźikodő
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajđoĺosi szeľkezete, a pélumosás és a tenorizmus finanszírozása megelőzéséľől és
megakadályozásáró| szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismeľhető,

bb) az Európai Unió tagá|lamában, az Európai Gazdasági Téľségľől szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasźęi EgyüttmĹĺködési és Fejlesztési Szervezet tagźi|amábaĺ vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adőnatás
elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
e| lenőľzött kiilfr ldi társaságnak,

bd) a gazdälkodó szervezetben kĺizvetlenĹil vagy közvetetten több mint 25%o-os tulajdorĺral,
befo|yással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem ľende|kező
gazdáIkodő szervezettekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

az a civi| szervezet és avízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) v ezetó tisztségvise|ői megismerhetők,

cb) a civi| szervezet és a vízitáľsulat, va|amint ezek vezető tisztségviselői nem źt|źthatő
szervezetben nem rendelkeznek 25%o-ot meghaladó részesedéssel,

cc) szé|łle|ye az Európai Unió tagá||amźtban, az Euľópai Gazdasági Téľségről sző|ő
megállapodásban ľészes államban, a Gazdasźryi Együttmíĺködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás
elkertiléséről szóló egyezménye v an;

9. meghatározó befolyás: az a kapcsolat, amelynek révén természetes szemé|y, vagy jogi szemé|y egy
jogi személynek tagja vagy résnĺényese, és

o) jogosult e jogi személy vezetó tisztségviseloi vagy felügyelőbizottsága tagjai tobbségének
megvá|asztására és visszahívására, vagy

b) a jogi személy más tagjaiva| vagy részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül
rendelkezik a szavazatoktöbb mint i3tven százalékával:

3. $ (2) Az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a
szerződő félnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan taľtalmli nyilatkozat a|apjźn
kötött szerződés semmis.

a)
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Avant.lmmo MérnÖkiés lgazságÜgyi Szakértöĺ Kft' T: 06-30/ 908-1995
1031 Budapest, VárosÍa| kÖz 5. e-mail: avantimmo@t-online. hu

INGATLANFoRGALM| SZAKVÉLEMÉNY
a Budapest VlI|. József u' 27.

35204 hrsz a|atti telekrő|
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Avant.|mmo @ Mérntiki és lgazságügyi Szakértőĺ Kft. 2

ÉnľÉ xelÉsl ezo ľ.|yĺwÁľv

A kĺvuljegyzett kivett beépítet|en teru|et ingat|an forgatmi értékét a fordutóna pon, azaĺábbiakszerĺnt ál|apítottuk meg:

B=.'uôŁ.ł LitrlJ.
BártfaiLászló

ok|. ü. méInök
ingat|anfoÍga|mi igazságügyi szakértó

A J.9.ĺÉsZ szerint javaso|t a tárgyi V||l. József u. 27. sz. alatti terĹi|et osszekötő magánútként
9ng|lo he|yĘzi számon történő besorotása. 

-A szakvé|eményben a terü|etet épĺtési te|ekként
értéke|tÜk, a javas|at értékcsĺikkentó tényezőként nem szerepe|. Amennyibáňitiielezĺĺ lenneaz osszekoto út megvalósítása, a forgaĺomképtelen út miatt uj szarvááńěný reszĺteseszÜkséges.

ovezeti besoro|ás: Csarnok

Telek mérete cisszesen m2

Faj|agos forga|miérték nettó FVmz 218 168
Forga|mi érték sú|yozott át|aga, kerekítve, nettó Ft
Afa27 o/o Ft

Forga|mí érték bruttó Ft

Forgalmi érték maximális ĺĺkviditás esetén bruttó Ft

5144 aw

Budapest Vl|ĺ. József u. 27. 35204 hrsz
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AvanŁ|mmo @ Mémokĺ és lgazságügyi Szakértői Kft.

í. Előzmények

A Józsefvárosĺ Gazdáĺkodási Központ Zrt. megbízási szeződése a|apján az Avant.lmmo
Mérnoki és lgazságrigyi Szakértői Kft. elkészítétte a kĺvÜ|jegyzett lngällan forgalmi érték-
becs|ését.

2. Alapelvek, feltételek

. A megbízók á|ta| rende|kezésre bocsátott adatok va|ódiságát és te|jességét nem vitattuk.. Az átadott adatok rögzítésén túljogitermészetĹj vizsgá|at nem történt.
- A vĺzsgá|at során az ingatlant szemrevételezéssel ňĺnosĺtettuk, más jel|egĹĺ, invazív, stati-
kai diagnosáĺkai vizsgálat nem történt.
- Potenciálĺsan veszé|yes. körü|mények, anyagok e|őfordu|ását nem rögzítettuk, ezekért, i||et-ve a fe|fedezésÜkhöz szÜkséges szakértelemért nem vise|rjnk felelőssšget.
- A forgalmi érték meghatározásáná| az ingat|an egészben történő éňéresítését tételeztük
feJ. Az ingatlant tehermentes, birtokba vehető á|lapoi-ban értéke|tük.
- A szakvélemény kĺzáró|ag az 1. pontban |eírt célra készü|t, bármely egyéb célra történő
felhaszná|ása nem engedé|yezett'
- A szakvéleményben szerep|ő érték mĺndi.g egy adott időpontra -a fordu|ónapra- vonatkozik,
mert az érték nagysága fo|yamatosan változi}i. A befektetők és tulajdonoJäŕ.= adott va-gyontárgyat, a gazdasg.oi' no]itilai, jogi kornyezetvá|tozását és az ezLkkel összefüggő koc-
kázatot minden időpontban, Újabb információk birtokában másként ĺtelik ńe!. L értékbecs-
|és változat|an feltéte|ek me|lett 180 napĺg haszná|ható Íe|.
- Mĺnden adat és tény, ami a szakvé|eményben-szerepe|, tegjobb tudomásunk szerint helytá|.ló és pontos. Fe|kutatásuk során az e|várható gondosság-ga| jártunk e|, de nem vá|lalunk
fe|e|ősséget o|yan adat, vé|emény vagy becsléš pontossŹ-gáéń, amit ńa.ot 

"otak 
át ré-

szrlnkre.
- A szakvé|gmény \iz.a1ólag a megbízó részére készÜlt, i|letékte|enek semmilyen formában
nem használhatják fe|. Nem hozhatók nyĺ|vánosságra sem a dokumentum résźei, sem egé-sze a készítő előzetes ira9Ęe]ijóváhagyása nélkül. A szakvé|emény a Ptk. ao.đ ĺĺąl bekěz-
dése a lapján törvén nyel védett sze||emi alkotás.

3. TanÚsÍtvány

A szakvé|emény készítője tanúsĺtja, hogy- az á|tala tett megá|lapítások igazak, és he|ytál|óak,
a megbízott független, és díjazása nem függ a.megá|lapĺtótt erterco|' A-véleményoeil foglali
e|emzéseket, vé|eménya|kotásokat a kor|átożó feltéielek határo|ják be.

4. Azingatlan |eírása

4.1. Az ingat|an környezete

Az ingatlan természetb19 kjvu|jegyzett címen, belterÜleten található. A környezet többnyire
régi épĺtésű, társas |akóházakkal beépített. Az úttest és a járda az ĺngatlan eíőtt szi|árd asz-falt burkolatú. Az utcában vízvezeték, csatorna, elektromós és gázvězeték;;ň. Csapadék-
víz-elvezetésre egyesített víze|vezető rendszer szo|gá|.
A tÖmegközlekedési'eszkozök.megá|lója 5 percenbe|ül e|érhető. Személygépkocsival par-
kolniaz ingatlan teru|etén és e|őtte, az utcán |ehet.
E|elmiszer a|ape||átást szo|gátó bevásárlási |ehetőség gyalogosan, 5 percen be|ü|, kozintéz.
mények. szo|gá|tatások, piac, bevásár|óközpont ttiňđóreizlekedési jarmĺverre| 5 percen
be|Ü| e|érhető. A környezeti terhelés és a levegőszenňyezőoes tozäńé., á Ŕó'oĺ'tonságĺ
helyzet a rendőrség kozelsége mĺatt a kornyék átlagáná|jôbb.

Budapest V|ĺl. JÓzsef u. 27. 35204 hrsz
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Avant.|mmo @ Mérnokĺ és |gazságÜgyi Szakértői Kft. 4

4.2. A telek leírása

Helyrajziszám 35204
Megnevezés Kivett beépÍtetlen tertilet
Tulajdonos Bp' V|l|. Józsefuárosi tnkormányzat 1ĺ1
Telek területe 813 m2

Ovezeti besoro|ás L1.V||l-1 ]akóovezet Pm=19 m

A me||ékelt ovezeti besoro|ás szerint a|akították ki a tárgyi telket. A telek keskeny, hosszú,
nagy oldalarányÚ, hossztengelyének tájo|ása megköze|ítőleg É-D-i, felszíne sík. Jelen|eg
gépkocsi parkolóként hasznosítják. Utcafronti olda|án tömör tég|a és beton lábazaton á||ó
dritfonattal, a D-ĺ o|da|án drótfonattal bekerített. A telket a ba| oldalon a 35203 hrsz beépítet.
|en telek, a jobb oldalon a 35205 hrsz P +F + 1 emeletes utcafronton és olda|hataroń al|ó
|akóház tťzta|a határo|ja. A 35203 és a 35204 hrsz Üres telek között nincs fo|ytonos kerítés,
a határvonalat, feltéte|ezhetően a jogi birtokhatáron levő betonvasak jetzĺk, a telek D-i végén
dti|edező, |ábazat né|kĹi|i drótfonatÚ kerítés ta|á|ható. A határo|ó kerítések épÜletek fe[ěte-
lezhetően a jogĺ birtokhatáron á|Inak.
Az utcában minden közmű alapvezeték (elektromos áram, vezetékes víz, asatorna, gázveze.
ték) megta|álható. A telken kozmű bekötések nem |áthatók, méróórák nincsenek.
A telek 1I1 cinkormányzatĺ tu|ajdonban van, tu|ajdonviszonya rendezett. Az ingatlan-
nyi|vántartásba be nem jegyzett egyéb jogokró| és tényekről nincs tudomásunk.

A Józsefuáros Keru|eti Építési Szabá|yzat(JóKÉsz) szó|ó 66/2007. (X|t. 12.) ök. számú ren-
delet előírásai szerint az ingatlan övezeti besorolása L1-V|l|-1.

A JóKÉsz szerint javasolt a tárgyi terü|et összekotő magánrÍtként oná|ló helyrajzi számon
történő besorolása. A szakvé|eményben a területet építési telekként értékeltük, a javas|at
értékcsokkentő tényezőként nem szerepel. Amennyiben kötelező lenne az osszekötő út
megvalósítása, a forgalomképtelen Út miatt új szakvélemény készítése szÜkséges.

Beépítési mó!: zártsoros, a telek megengedett |egnagyobb beépítése 65 o/o, szintterü|eti mu-
t9tója 4,o m2!m2, terepszint a|atti beépíiés mértéke- mélygarázs esetén 1Oo o/o, legkisebb
építménymagassága 16,0 m, |egnagyobb épĺtménymagassága 23,0 m. A szabályozási ter-
ven Pm=19 m szerepe|. A foldszinti beépítés mértéke teremgarázs, intézményi, kereskedel-
rni Íunkció |étesítése, i|letve ezek vegyes a|ka|mazása esetén e|érheti a 100 %-ot' A kerületĺ
új építésű |akoházak egy része két szintes mé|ygaräzzsa| épÜ|.

Budapest V|||. JÓzsef u' 27. 35204 hĺsz
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s. Érté*épzcs

5.1. Az ingatlan értékelésének módszere

Az A|óeszkoz Érteke|ők Európai Csopo.rtja Cr.t9oVA) ajánlása a|apján az ingat|an je|legére
va|ó tekintettel, a forga|mi értéket összeháson|ító és l.n"l'áduányértéíĺ.móoszerřeiis meghatá-
loäuk Figye|embe u9!!9k a2617005' (Vl|l. 11.) sz. rende|etteĺmódosított 25t1gg7' ry.ĺ|l. 1.)PM és az5411997. (Vltl. 1.) FM sz. rendelet és az European Valuation Standardš (EVsi
2003. és 2009. évi értékelési szabvány módszertani előírásäit.
Az ingat|anok értékelése osszetett fe|adat. Fzért he|yszíni szem|ét tartottunk, fényképeket
készítettünk, szóbe|i. |ĺidelo4a1ast kaptunk, kornyezełtanu|mányt végeztuńŔ, é. ". Önkor.
mányzatná| informá|ódtunk. Á forga|mi érték megá|lapításához ie|haslnátuk a KSH, a NAV||letékhivatali, a nyomtatott és az e|ektronitus szátsa;tóban fellelhető, valańint a más szak-cégek á|ta| rendelkezésünkre bocsátott árakat, és az Ávant.|mmo * l(it áo"toá)i.anak infor-
mációit.
Az Ango| Kĺralyi Vagyonértéke|ők szĺjvetsége (Rlcs) szerint az oMV (open Market Va|ue)azaz a nyílt piaci érték az, 1z'?r,ame|y összegért egy vagyontárgyban ůa|ó érdeke|tség mél-tányosan, magánjogi szeződés keretében.keézpenžeĺt a-iegnagyobb va|oszĺnűségge| e|ad-
ható. A pontos ár csak versenyeztetésse| á||apítható meg.

Feltételei:

- Az e|adó haj|andó az eladásra.
..Az adásvéte|i tárgyalások |ebonyo|ításához figyelembe véve a vagyontárgy jellegét, és apiaci helyzetet, ésszerű hosszúságú időtartam á|liende|kezésre.
- A tárgya|ás időszakában az érték nem vá|tozik.
- |'y1svont1ys,4 9z.lĺadon kerĹll piacra, meghirdetése megfelelő nyilvánossággaltörténik.
- Alta|ánostól e|térő speciá|is vevői külön aján|atot nem vešzÜnk fiiyelemb". "o- .

É rtekmóaosító tényezők

Értéknovelő tényezők

Értékcsokkentő tényezők

Likviditás számítása

Horváth Mihály tér és a Hotel kozetsége
Rendezett sík terü|et
A kornyéken nincs hason|ó építésitelek
Jól bérbe adható lakások és Üz|etek

Keskeny, hosszú, nagy oldalarányú telek

Gyors ított kényszerértékesítés 0,9
Pénzpiaci és hite|válság hatása 0,98
Keresleti tényezők 0.9
Likviditási tényező 0,7938
Likviditás, kerekítve % 80

#
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Avant.Immo @ Mérnciki és lgazságügyi Szakértói Kft. 6

5.2. Telek érték meghatározása összehasonlító árak a|apján

I

3

EÍtékeIond6 1 2 3 4

Gazdasági tényezők
4 Ár (Ft) í99 000 000 ĺ80 000 000 í80 000 000 254 000 000
5 Információ forrás NAV |||eték NAV |||eték NAV |||eték NAV ||leték
6 lngat|an alapterü|ete (ml) 8í3 785 804 766 1 243
7 Fajlagos ár nettó (FUmz) 229 179 253 503 223 881 234 987 2043/,4
8 Ingatlan jellege ÉpÍtés| te|ek Építésĺtelek Épĺtési te|ek ÉpÍtési te|ek Építési te|ek
o Az ár jeuege Tranzakció Tranzakció Tranzakció Tranzakció
10 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1,00
11 Tulajdonjogi viszonv Tulajdon Tulajdon Tulajdon Tulajdon
12 Korrekcĺós tényező í '00 1.00 1,00 1,00
13 Terhek (szo|ga|om, haszná|at) nincs nlncs ntncs nrncs
14 Korľekciós ténvező 1.00 1,00 í '00 1,00
15 E|adás/ajánlat időpontja 2017. 2016. 2016. 20't6. 2016.
16 Korrekciós ténvező 1,00 1,00 1,00 1,00
17 Korrigá|t ár 199 000 000 180 000 000 180 000 000 254 000 000
18 Korrigált egységár (Ft/m1 229 179 253 503 223881 234987 204344
19 Helyszíni tényezők
20 Megköze|íthetőség ua. ua. ua. ua.
21 Korrekciós ténvező .ĺ.00 1.00 1,00 í '0022 E|helyezkedés az utcán belü| ua. ua. ua. ua.
23 Korrekciós ténvező 1,00 1,00 1,00 1.00
24 |nŕastruktúra, közművek az utcán ua. ua. ua. ua.
25 Korrekciós ténvező 1,00 1,00 1,00 1.00
26 |nfrastruktúra. közművek a te|ken ua. ua. ua. ua.
27 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 1.00
28 Kerĺtés Van ua. ua. ua. ua.
29 Korľekciós tényező 1,00 1.00 1,00 1,00
30 Korrigá|t egységár (Ft]mz) 229 179 253 503 223881 234 987 2UU4
31 Eladhatósági tényezők
32 Piacképesség iobb iobb jobb jobb
33 Korrekciós ténvező 0,95 0,98 0,98 0,98
34 Haszná|hatóság, funkció, o|dalaránv jobb jobb jobb rosszabb
35 Korrekciós ténvezó 0,90 0,95 0,95 1,02
36 Fe|szín, leités ua. ua. ua. ua.
37 Korrekcĺls ténvező 1.00 1,00 1,00 1,00
38 Panoráma Nincs ua. ua. ua. ua.?o Koľrekciós ténvező 1,00 1.00 1.00 1.00
40 Epĺtési e|őírások, kötöttségek ua. ua. ua. ua.
41 Korrekcĺós ténvezö 1,00 1,00 1.00 1,00
42 Növénpet ua. ua. ua. ua.
43 Korrekciós ténvező 1,00 í '00 1,00 1,00
44 Faj|agos forqa|mi érték nettó (FUm.) 2120s3 216745 208 433 218 73 204263
45 Számított forgalmi érték, nettó Ft 172399 393
46 Kerekített forgalmi érték nettó Ft 172Ąo]oooi
47 Afa27 o/o Ft 46 548 000
48 Forga|mi érték bruttl Ft 2í8 9ł8..000li:|

Budapest V|||. József u. 27. 35204 hrsz
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1

2 Teľti|etek m2 Faj|agos ár FUm. Eladási ár Ft
3 Telek terĹi|ate m2 813
4 Beépíthető % 650/o

5 Brytto épĺtmény terü|et egv szinten m2 528
o Nettó építmény terület eqv szinten m2 449
ĺ ||em értékesĺthető kÖzös terü|etek 15 % 67

I Szintszám Fö|dszint+4eme|et+
tetötér

I Értékesíthető teriilet |akások 1 833 590 000 1 081 2721't4
10 Lakás db, átlaq 50'0 m2 37
11 Üżet értékesĺthető alapterü|et m2 382 600 000 229 083 075
12 Értékesíthetô terü|etek összesen m2 2214
13 Teremgarázs he|y db 35
14 Tergmgarázs he|y Ft/db 2 800 000 96747 000
15 Terasz, loggia 3,0 m2l lakás 110 200 000 21 991 975
16 Felszĺni oarko|i db 10 800 000 I 000 000
17 Összes bevéte| nettl Ft i.13| i94:'76ąl
18 ÉpítĺÉsi köttségek. nettó'Ft.
19 Épített teriiletek m2 Faj|agos árFtlmz EpÍtési ktg. Ft
20 Bruttó építmény teľti|et felépítménv m2 3 171 210 000 665 847 000
21 Teremgarázs he|y db 35 1 500 000 51 828 750
22 Erké|v, terasz m2 110 38 000 4 178 475
23 Felszínĺ parko|ó db 10 200 000 2 000 000
24 Epĺtési kö|tsés összesen nettó Ft :?23|,8; 4,225tj't
25 Haszono/o 360/0 260 587 521
26 Közművek díia Ft 4% 28 954 169
27 Műszaki e||enőri és szakértőidíiak Ft 4o/o 28 954 169
28 Tervezésidíiak Ft 4o/o 28 954 169
29 Beruházásitartalék Ft 10o/o 72 385 423
30 Kamatok az éoítkezés te|ies ideíére 15% 108 578 .ĺ34

31 Járulékos költséoek és haszon Ft 528 413 584
32 Összes kö|tséq nettó Ft 1252267 810
33 lv|aradványérték nettó Ft {84 826'354,
34 Te|ek faj|agos nettl értéke FUmz 227 339

5. 3. Telek érték me g h atározäsa ma radványérté k m óds zerÍe|

Maradványérték módszerre| meghatároztuk a maximá|isan fe|építhető épÜlet bruttó és nettó
a|apterü|etét, a kialakítható teremgarázs helyek, |akások és uzletek méŕetét. Ezek nettó be.
kerulési kö|tségét levontuk az értékesíthető terĹi|etek nettó eladási árából. A különbség a
telek nettó maradványértéke.
A szintteľtj|eti mutató alapján 3.252 m2 épÍthető be.

Budapest Vl|l. József u.27.35204 hrsz
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5.4. Sú|yozott át|ag számítás

A-súlyozott át|ag számításáná| az osszehason|ító árak a|apján számĺtott forgalmi éńéket
60 %-ka|, a maradványérték a|apján számított értéket 4}%-ossúlyozássa| \Ěttúk ňgyelembe.

Ft.
osszehason|ító árak (60%) nettó Ft 172 400 000
Maradványéĺték (4o%o) nettó Ft 184 826 354
Te|ek mérete m2 813
Fajlagos forga|mi érték át|aga nettó Ft/mz 218 168
Sú|yozott forga|mĺ érték, számított nettó Ft 177 370 542
Súlyozott forgalmĺ érték átlaga kerekítve nettó Ft ,1,ii s7o goo
Afa27 o/o Ft 47 889 900
Bruttó Ft
Forga|miérték maximális |ikviditás esetén bruttó Ft 180 207 920

Budapest V|ĺ|. József u.27. 35204 hrsz
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,

Utcafront

Bal o|da|i oldalhatár

Jobb o|da|i o|da|határ
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