
A Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuáľosi onkormányzat a Képviselő-testtilet
.....számú határozaÍaa|apjtnnyllvĺános pálýzatot hirdet a Budapest VIII. kerĹilet, Bérkocsis

u. 32. szźlm a|atii,34791hĺsz.-ú, 773 m2 alaptertiletiĺ ingatlan éĺtékesítéséľe.

t. A pá|y ńzatĺ felhívás közzététele

Apäiyáz.ati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabályzat 11. pon$ában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefurĺľosi Polgáľmesteľi Hivatal hirdetőüábláján, a Bonyolító
ĺigyftlfogadiásra szolgáló helyiségében, a Józsefuáros címli helyi tapban, az onkormźnyzat és a
Bonyolító honlapján, továbbá az onkormrányzat és a Bonyolítő szźmáraelérhető ktiltségmentes hirdetési
feliileteken, egyéb rendelkezésre álló intemetes hirdetési portálokon teszikijzzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljánást annak biínnely szakaszában indokolás nélkiil visszavonni, es
eľről köteles hiľdefinéný kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljánás visszavonása esetén _ amennýben a
dokumentĺciőt az aján|attevő ęllenérték fej ében kapta meg - a Kiíró köteles az ellenértéket visszafizetni.
Apá|yźnati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezenkívül semmilyen más esetbennemfizeti vissza.

2. Apń|yńzati kĺíľás adatai

A páIyĺĺzat kiíľóia:

A pályńzat Bonyolítója:

A pályńzat iellege:

A pályĺízat célja:

A pályĺĺzatĺ dokumentríció rendelkezésľe
bocsátása:

Áz ĺngatlan minĺmf|i5 vételĺf,ľa:

Az ajánlatĺ biztosíték összege:

Az ajánlati bĺztosíték befizetésének mrő'dja"
szĺôm|aszám:

A pá|yĺázattal érintett ĺngatlan megÚekĺnthető:

2. sz. mellék|et
A |46120|7. ryr.08.) sz.határozat me||éklete

Páiyátzati felhívás

Budapest Fövĺĺros VIII. keľület Józsefvárosi
onkorĺnányzat (1082 Budapest, Baross u .63-67.)

Józsefuarosi Gazdálkodási Köąpont Zrt. Go82
Budapest, Baross tt. 63-67 .)

nýlvános, ęyfordulós páiy ázat

tulajdonjog átruházás (elidegenítés)

5o.0oo,- Ft + ÁFA

160.000.000,- Ft+ ÁFA

16.000.000'. Ft. Az ajánlati biáosíték befizetése
csak magyar forintban te[iesítheto, értékpapírral,
garanciasznÍziĺdéssel, zźiogfźlrggyal nem
helyettesíthető.

átutalás, a Józsefuĺĺrosi Gazdalkodási Kö4pont
Zrt. K&H Banknál v ez.etett l 0403 3 8 7-00 02 8 8 5 9 -
00000006 számú srÁmlájára

2017. június 13. és 2017. júlíus 10. között
előzetes időpont egyeztetes alapján. Idópont
egyeztetése a Józsefuárosi Gazdálkodási Kö4pont
zrt. Önkoľmĺányzati Házkeze|ő Iľodájĺín
lehetséges (i084 Budapest, Tavasanez.o u. 2.,
Tel.: 06-l -21 04928, 06-l-2104929')
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A|z ajánlati bĺztosíték beérkezésének 2017. julius 11'.24ffi óra' Azajźĺiatibiztosítéknak
hatáľideje: a megjelölt határidöig a bankszamlára meg kell

érkezrrie.

A,pályázatok leadásának határideje: 2017. július 12. 10m óra.

Apáiyázztokbontásánakidőpontjaz f017.jrilius 12. 1010óra.

A'pí|yízltokbontásánakhelye: Józsefuarosi Gazdĺálkod.rási Központ ZÍ1., |084
Buđapest, Ôr u. 8. I. ern Elidegenítési koda. Az
ajánlattevök a pźiyáuatok bontásán jelen
lehetnek.

Apár|yńztt eredményét megál|apító szewezetz Budapest Főváros VIil. keľület Józsefuáros
onkoľmányzat Képviselő-testĺiĺete

A pályázĺt elbíľálásának hatáľĺdeje és a flll.szeptember7.
vĺĺľható eredményhÍľdetés:

Apí|yá'zatieljáľás nyelve: rnagyar

A páiyánattat kapcsolatban további Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

infoľmáció kéľhető: Elidegenítési hodaján

Tel.: 06-1-216-6961

3. A pályĺízattal éľintett ingatlan:

Címe: Budapest VĺII. kertilet, Bérkocsis u. 32.

HelyľajzÍ száma: 34791

Megnevezése: kivett, beęítetlen teriilet

Alapterĺilete z 773 ĺŕ
Ktizmű etlátottsága: összközmíives

Terheĺ: vezetékjog 27 m2 nagyságú tertiletrą az ingatlanon
jelenleg bérleti joggal terhelt gépjármĺĺ-

beállóhelyek ta|áůhatóak, egyebekben per-, teher- es

igényme'lrtes.

Az ingat|aĺta vonatkozó részletes adatokat a pźiyź.ĺ:ati kiíľĺás mellékletét képezö ingatlaĺlforgalmi

szakvéleĺnény lartalnazza Az ingatlan övezeti besorolása: Ll-vm-l.
Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

- a nenuetivagyonról sz6|ő 2011 . évi CXCVI tö ruény |4. $ (2) bekezdese alapján a Magyar Államot
minden elővásárlási jog jogosultat mege|oző elővásarlási jog illeti meg. Az elővásĺárlási jog
gyakorlásĺára a Magyar Áltam részére fennálló haüáridő az e|ővásár|átsi jog gyakorlására fęlhívó

értesítes postára adasának napj átő| szÁmltott 35 nap.
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- az egyes állami tulajdonban Iévő varyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szo|ó I99|.
évi XXXIII. N.39' $ (2) bekezdése alapján a Buđapest Fővaľosi tnkoľmányzatnak elővásárlási
joga van.

E|adő az ingatlant a fent megjelölt elővásárlási jog jogosultjanak elővásárlási jogról lemondó
nyilatkozatźnak kézhez-létęlétől, illetve az erre rendelkezésľe álló határidő leteltétől, vagy a teljes
vételár beéľkezesétől számított 15 munkanapon belül adja vevő birtolcábą attól fiiggően, hogy melyik
történik meg később. Amennyiben az előviísáĺ|źsajogosultak bármelyike élni kíván elővásáľlási
jogával, űgy uadásvételi szr.lvsdés aze|oväsár|ásrajogosult és az eladó köz<ĺtt jön létľe. Ez esetben a
befizetett ajránlati biztosítékot eladó a nyilatkozat kézhenéteÍétol számított 15 napon belü| visszautalja
a pźiyár-at nyertese részére. A befizetett összeg után eladó kamatot és brármely jogcímen igényelt
költséget nem fizet.

A véteĺár banki hitelből tiiľténő megfizetése esetén a birtokátruháaźs a vételár eladóhoz ttirténő
megérkezését kĺjvető 15 munkanapon beltil - elóľe egyezteteít időpontban - történik.

4. A'pá|yőzat célja' tartalma

Az elidegenítésľe kerülo építési telek a Budapest Föváros VIII' kerĺilet Józsefuárosi onkoľmányzat
kizárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére a ĺelĺzeti vagyonĺól szőIő 2077. évi CXCVI. w.' a
Budapest Józsefvĺírosi Ônkormanyzat vagyonfuól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáĺól
szs|ő 66/20t2. (xII. 13.) önkoľmźnyzati rendelet valamint a Képviselö-testĺilet II2ĺ}0I7. (V. 11')
számú hatźtrozata (Versenyeztetési Szabályzat) vonatkozik.

Kiíľó lehetővé teszi, hory a vevő a véte|źtrat

- egy összegben, vagy

- banki hitel felhaszrálásával

egyenlítse ki.

A nyeľtes páÄyáző köteles apáÄyárat elbírálásáról szóló éľtesítés kézlrezvételét követő 15 munkanapon
beltil adĺásvéte|i szerződést ktitni.

Vevő a vételĺár

a) ęw összegben töľténő megÍizetése esetén _ az ajánliati biztosíték tisszegével csökkentett _ vételárat
az adźsvéte|i szerzndés megkötését ktivetö 60 napon belül köteles az eladónak megfizetni,

b) a vételrár banki hitetből történö kieryenlítése esetén, az ä|ta|amegajánlott vételáľ - ajánlati biztosíték
összegével csölt<entett . 50%.źú a szerzśdés megkötését követő 60 napon beliil megfizetni. A
fennmaľadó 50% kiegyenlítésére banki hitel vehetö igénybe, amely teljesítésére - a Budapest Fővárosi
onkormiínyzat, valamint a Maryaľ Átlam elővásáľlási jogának ryakorlására rendelkezésre álló hakáľidő
Ieteltéről szóló értesítés kézhezvételétöl saímított 45 munkanap áll a nyertes ajĺfurlattevő ľendelkezéséľe.

A vételar megÍizetéséľe vonatkozó haĺáridő nem hosszabbítható meg. Azaján|ati biĺosíték foglalónak
minősül.

Az ingat|an biľtokbaadásának időpontja: az e|ővźsĺárlĺísi jog lemondására vonatkozó nýlatkozat
kézhenléte|étől, illetve a te|jes vételáľ beerkezését kiivető 15 munkanapon belül, attól fiiggően, hory
melyik töľténik meg később.

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevőt terhelő kötelezettségek:

a) a telekingatlan biĺokbaadasától szamított 2 évenbelül jogerős építési engedélyt s7śrez

b) a tclekingatlan birtokbaadásától szrĺmított 5 évcn belül jogerős haszlólatbavételi engedélý szoÍez5

c) ajogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
15.000.000,- Ft; a jogerős hasanálatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó
késedelme esetén a kötbéľ összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki garunciaszerződés l
megkötésével, vagy közjegyz(ń letétbe helyezéssel (a továbbiakban: garanciaszerződés) 
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biztosítandók. A gaľanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén

időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken tul felmerülő késedelem esetén vevő által fizetendő
napi kötbér mértéke 30.000,- Ft.

Az adásvétęli szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő költségek:

- 1.67o'-Ftlszemély rÜB eljárási díj,

- 5'500,- Ft + ÁFA etjánłsi dij,

- ó.600,- Ft/ingattaďtigylet fiildhivatali eljárasi illeték A Kiíró felhívj a a pźůyź.z'ók figyelmét, hogy a
vételarat ÁFA terheli.

A Kiíró kiköti továbbá, hogy

a) a nyertes ajanlattevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljĺáľás soron következő
helyezettjével szerződést ktitni,

b) jogosult a:ra, hogy a versenyeztetési eljráĺást eredménýelennek nyilvánítsa,

c) sztikség esetén az ajźn|aítevőtő| az ajanlat tényegét nem érintő technikaĹformai kérđésekben
írásban felvilágosítĺíst kéľhet annak elörebocsátĺĺsával, hogy azajánlattevő ezzel kapcsolatos íľásbeli
vá|asza semmilyen fonĺĺában nem eredménye zhęÍi a versenyeztetési eljarásban tett ajĺánlatában

megfogalmazott feItételek olyan megvá|tozását, ame|y az éľtékelés soľán a bęérkęzętt ajrínlatok
sorendjét módosítaná.

Azajźn|attevő tudomásul veszi és elfogadja, hory a Kiíró

a) az ajźn|attételi haüáridőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbÍthatją amit - az indok
megielölésével _ a Kiíťas közlésével megegyező heýeken, az eredeti benyujtási haüáridő lejrírta előtt

legalább 5 nappal köteles hirdeményben megjelentďni;

b) jogosult az ajáĺűatÍételi felhívását a versenyeztetési eljránás bármely szakaszában indokolrís nélkĺil
visszavonni azza|, hogy erről köteles a kiínís közlésével megegyező módon hirdetnényt
megielentetni,

c) apáIyźeatibiztosítékot a kiíľás visszavonása, azeIjárás eredménýelenségének megállapítása esetén,

illetve _ az ajánlatok elbínílását követően - a nem nyeľtes aj ánlattevők részére l 5 munkanapon belĺil
visszafizeti,

d) azajźn|ati biztosíték utĺán kamatot nem ťlzet, kivéve, ha a visszafizetési hat'ráľidöt elnulasztja,

e) a nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosítékot az ajźn|attevó áL|tal fizetendő véte|árba

beszámitja,

Đ nem fizeti vissza a nyeľtes áttal te|esített biztosítékot, ha a szprzodés megkötése a nyeľtesnek

felróható vagy érdekkörébeĺr felmerült okból hiúsul meg. A vevőnek felľóható ok az is, ha a vételĺĺrat

banki hitel felhasanálásával kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt haüáľidőben nem kapja meg,

vagy azafizetésihatáid(S napjának 24 ćrźtignem érkezik meg eladó bankszámlájára.

5. Az aiáĺn|at benyújtásának előfeltételei

Az ajźn|at benyujtásának elengedhetetlen feltétele az ajźn|ati biaosíték határidőig történó befizetése.

A Kiíró az ajánlati biztosítékot a páIyázati felhívás visszavonása, az e|járás eredménytelenségének

megrállapítása esetéą illetve _ az ajźn|atok elbírálását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők részére

köteles 15 munkanapon beliil visszafizetni'

Apát|yáu.aton való ľészvétel további előfeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje apźiyźaattátrgyái, az
ajánlattétel feltételeit - vagyis a pźiyázat: dolĺumentációt - és azt magźra nézve kiitęlezőnek tekintse.

A nemzeti vagyonról sző|ő 20II. évi CxcVI. törvény 11' $ (10) bekezdése alapján a pályázaton csak
źlt|áthatő szew ezet vehet részt.
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Azaján|at benýjtasi haúáridő leteltét követően ajánlatot a Kiíró nem vesz át.

6. A' páłlyánaton töľténő részvétel feltételeÍ

Azajźn|attevő részt vehet a páiytuaton amennyiben

a) az aján|atí biztosíték összeget hatráridőben megflzeti, és az beérkezik a Kiíro által megjelölt
banlĺszamlára,

b) az aj źn7atok leadásának h attnđej éig az aj ánlatźtt b enyuj tj a.

7. .!ĺz aján|at taľtalmi követelményeĺ

Az aján|attevőnek

a) az ajánlatbaĺ közölnie kell a nevét/cégnevét,lakcíméťszélrhe|yét, adĺszźmát/adóazonosító jelét,
cég esetében cégsegyznkszámát, képviselojének nevét és elérhetőségét, bankszám|a szÁmźú,
elektronikus levelezesi címét, ha ilyennel rendelkezik.

b) az aján|atboz csatolni kell az ajĺánlati bixosíték befizetéséľöl szóló visszavonhatatlan banki átutalást
vagy a banksámla kivonatot.

c) az ajźn|atban nyilatkoznia kell anól, hogy vállalja a Pźiyźnati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leíľt szerződéskiitési és egyéb feltételeket,

d) az ajźn7atbarl nýlatkozria kell arról, hogy rá vonatkozóan a2075. évi cXLtrI. törvény ó2. $ és
63' $-ban foglalt |azárő körülmények nem állnak fenn'

e) az ajánlatban nýlatkoznia kell arról, hogy adó és adók módjára behajtható k?iztartozása nincs. E
nýlatkozat mellé kell csatolnia aNAV igazo|źsźtt aľról, hogy nem á11 ferm köĺaĺozása.

Đ az ajźn|atbaĺnýlatkozĺria kell arľól, hogy Kiíróval szemben bérleti dij tartozása nincs, továbbá a
Kiíróval szemben szeľződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az aján7atához csatolĺri kell a társaság 30 napnál nem ręebbi hiteles cégkivonatát és a tłársaság
képviseletérejogosultak a|źlírási címpéldányának eredeti példányát vagy hiteles másolatát.

h) u ajźnlatban nyilatkoznia kell aľľól, hory nem źi| vége|szźmo|ás alatt, ellene csőd-, illefue
felszámolási eljárás nincs folyamatban.

Đ az ajźnlatbarlnyilatkozlia kell aról, hogy a nemzeti vagyonĺól szőILő 20t 1. évi cxcu. törvény 3.

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

Az aján|attevtĺnek a pá|yázati eljárás során benyrijtott ajánlatĺát továbbá az ajín|at mellékleteként
benýjtott valamenný nyLLatkozaún. cégszerű aláírással kell ellátnia. Cégszsru a|áíräs során a cég
képviseletéľe jogosult szeméýszemélyek a tĺĺrsaság kézze|, vagy géppel írt előnyomott vary
nyomtatott cégneve alá nevét/nevfüet önállóaďegytittesen írjďít'źk' a|ä a hiteles cégalźirźsi
nýlatkozatuknak megfelelően.

Az ajän|at benyujtłásával egyidejűleg, ajánlattevö jogosult a pá|yárati felhívás mellékletét képező
adĺĺsvételi szerződés teľvezetekkel kapcsolatos észrevételek, móđosítĺísi vagy kiegészÍtésre irányuló
javaslatok megtételére anrrak tuđomásul vételével, hogy ezeket a Kiíró neĺu köteles elfogadni.
Ajánlattevő köteles nyilatkozatot tenni aľra vonatkozóan, hory apźiyźzati felhívás mellékletét képem
adásvételi szerződés tervezetekkel kapcsolatos észrevéte|ek, módosíĹási vagy kiegészítésre irányuló
javaslatok kifuó áltďi ęlutasítása esetén is fenntartja ajánlatát.

Amennyiben az ajźn|attevő ésrevételei, módosítiĺsľa irányuló javaslatai a versenykoľlátozás tilalmába
titközőek, vagy eryébként jogsértőek,űgy azokat a Kiíró méľlegelés nélkül köteles elutasítani'

Hiĺáqpótlási eljrárás során a páiyźzati felhívás mellékletét képezłS adasvételí szeľződés tervezetekkel
kapcsolatos eszrevételet módosítási vagy kiegészítésre irĺányuló javaslatok megtételére nem kęľiilhet
sor.
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A Bonyolító ajánlott, téľtivevényes levélben, határiđó kittízésével felszólíthatja az ajźn|aÍtevőt az
ajáĺ.iatta| kapcsolatos formai vagy tartalĺni hiányosságok pótlásáĺa, ameĺuryiben a szĹilĺséges
nyilatkozatokat, igazolasokat nem megfelelően, illetve nem teljes ktinĺen csatolta. Amennýben az
ajánlattevő a fęlhívás kézhenéte|ét követően az abban megjelölt hataľidóre a hiáný nem' vary nem
teljes körűen pótolją tgy ajtn|ataahianypótlasi hataridő elteltének napját követő naptól érvénýelennek
minősül, és apá|yázat további részében nem vehet részt.

A Bonyolító a hiánypótlasi felhívásban pontosan megielöIt hirányokľól, a hiĺĺnypótlási határidőről
eryidejiĺleg, közvetlenül, íľásban köteles tźĄékoztztniaz összes ajĺánlattevőt.

A hiánypótlás nem terjedhet kĺ azajźlĺűat módosításaĺa.

Nincs helye hiánypótlási felhívĺás kibocsátasának, és az ajĺínlattevő ajźtn|ata érvénýelennek minősĺil,
amerľryiben

a) azaján|ati biaosÍték os szege apźiyźlr-atikiírźs 2. pontjában meghatáľozott határidőn belül nem kerül
jőválrźsra a Kiíró bankszáÍ'lájáĄ

b) nemjelĺil meg vételárat.

Amennyiben ajánlattevő nem jelöIi meg a vételĺár megfizetésének módját, Kiíró úgy veszi,hogy azt az
adásvételi szerződés megkötéséig egy összegben ťlzeti meg.

8. Az aiánlat foľmaÍ követelményeĺ

Az ajźnlattevőnek ajánlat.ít ery eredeti és egy rrl.ásolati példánýan kell elkészítenie, feltĹintetve az adott
példĺányon az,,Eredeti ajźriať, és ,,Másolati ajánlať'megjelölést, melyeket ktilön - kiilön sértetlen. lezáĺt
borítékban kell benvúitania. A példányok közötti eltérés esetéĺt az eľedeti pétdńny érvényes.

Az ajźtn|at első oldalan kell elhelyezĺli a megfe|elően kitö'ltött,,Jelentkezési lapoť', a második oldalon a
kitöItött ,,Ajránlati összesítőt'', kĺilönös tekintettel a megajánlott vételáľ és megfiz-etési módjának
megielölésére. Ezt követően kell elhelyezni az ajźln|ati felhívás mellékletét képezn éľtelemszeľíĺen
kitöltött nýlatkozatokat, valamint a 7. pontban részletezett valamenný dokumentumot. Az
ajánlattevőnek közölnie kell a benýjtó nevét lakcímét (székhelyét), ahová a péńyźuati eredmény
közlését kéri, továbbá azt aban|rszźtmlaszámot és a banlĺszámla kedvezrrényezettjérrek nevét illetve más
azonosítóját, ahova az aján|ati biztosíték (bĺánaęénz) visszautalását kéri, amennyiben nem nyertese a
pá|yázatnak,

Az ajlőnlat és az összes melléklet minden oldalát _ összefiĺzve, az g!1!ą!4Ę1!pq;!4!
dokumentálásával _folyamatos szá'mozóssal (az üľes oldalakat ís) kell eIIóní.

Az fuatokat magyaÍ nyelven, lezáľt, sértetleĺr borítékokban, személyesen (nĺn postai úton) kell
benýjtani. A borítélaa kizarólag apá|yázattárgyźi kellráínri, az atábbiakszerint:

,,Budapest VIIr. keľiilet, Béľkocsis u 32. szám alattĺ ingatlan elĺdegenítése - prílyázat''

A Bonyolító |ezźrat|an vary séľĺilt borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az aján|atteteli hatráridőn túl
benýjtott ajiínlatot érvénýelennek nýlvánít.

Amennyiben az ajźn|attevő a páiyáuati e|jráľás báľmelyik szakaszában meghatalmazott útján jáĺ el, a
teljes bizonyíto eĘiĺ magánokiľatba fogla|t meghata|mazás eredeti példányát is mellékelni kell az
ajźn7athoz. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évtm.6rvény 196. $-a szerint a teljes bizonyító eĘű
magánokiratn ak az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiľatot saját kezíileg irtaés a|áirta;

b) kéttanriazokiratonaláÍnásávaligazo|ja'horyakiállítóanemáltalaíľtokiratotelőttĺikirtaa|á,vagy
a|źlírását előttiik sajátkezii alráíľásánal ismeľte eI; az okiľaton a tanfü lakóhclyćt (címét) is fcl kcll
tüntetni;

a kiállító a|źtírásavagy kézjegye az okiraton közjegyző által hitelesítve van;

a gazdálkodó sz'ervez-et áita|w|eti körébęn kiállÍtott okiľatot szabá|yszeruen a|źńrták;
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e) ügyvéd (ogtanácsos) az á|ta\a készített okiľat szabályszenĺ ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a
kiállító a nem általa íľt okiratot előtte íľta a|Ąvagy a|źúrźsźtt elötte saját keni a|áírásának ismeľte el,
illetőleg a kiállító minősített elektronikus a|áírásáva| aláftt elektronikus okirat taÍta|na az ugyvéÄ'
által készített elektronikus okiĺatéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiállítoja minősített elektronikus a|áirásthelyezett el.

Ha azajźtn|attevő gazdálkod ő sznrveze| apźiyźuati e|jĺírás során nevében nyilatkozatot a cégjeryzékben
feltiintetett képviseleti joggal rendelkező szemé|y, vagy e személy meghatalmazottja tehet.

9. .0ĺz aján|at módosítása

Azaján|attevő azaján|atteteli hatĺáľidó lejártĺáig módosÍthatja vagy visszavonhatjapźiyánati aján|atĺát (a
l0' pontban meghatározottak szerint), azaján|attételi határidő |ejźĺtát kĺivetĺíen azonban a benýjtofi
aj ránlatok nem módosíthatók.

Az aján|ati kötöttség az ajźn|attételi határidő lejáľtának napjáva| kezdődik.

10. Aján|ati kötłittség

Az ajátn|attevő legalább 60 napig terjedő aján|ati kötöttséget köteles vállalni, ane|y az ajanlattételi
hat,ĺáridĺí lejáľüanak napjával kezdődik. Az ajän|attevő kĺjteles nyilatkozľti, hory amennyiben a Kikő az
ajánlatok eredményének megrállapítására vonatkoző hatfuiđot elhalasztotta' úgy vállalja az ajźn|ati
köttittség meghosszabbítasát a pá|yázat eredményének megállapításĺíra vonatkozó határidő
elhalasztrásĺĺnak napjai szźlmáx a| megegyezóen.

Az ajánlati kötöttség taľtalm.ínak meýatálrozására a Polgári Tĺirvénykönyv rendelkezesei irányadóĄ
kÍilönös tekintettel a 6:ó4. $-ra.

Az ajźn|at olyan megál|apodást kezdeményező nyilatkozatot je|ent, amely a törvény alapjĺĺn
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket taftz,|mez.r.a, s egyérte|míien kiĺinik belőle, hogy az abban
foglaltak iigyletkötési akaratot tĺilaözret tehát a nýlatkozó - ajánlata elfogadása esetén _ aztmagára
nézve kötelezőnek ismeri el.

Az aján|ati kötöttség azt jelenti, hogy ha a másik fé| az adott időhaĺáron belül az ajánlatot elfogadja, a
sznrződés a ttirvény ľendelkezese folytán létrej ön. Az ajátn|at megtételével tehát fiiggö he|yzet alakul ki,
amely az ajánlati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben azaján|atkvo az ajánlati kötiittségének ideje a|attaján|atźtvisszavonją abefizstettajźn|ati
biztosítékot elveszti.

A Kiíró az ajźn|ati biztosítékot a páľyázati felhívás visszavonása, az e|járás eređménýelenségeĺrek
megríllapítása esetéĺr, illetve _ az ajánlatok elbírását követően _ a nem nyeľtes ajránlattevők részÉre
köteles 15 munkanapon beliil visszafizetni. AKiíró azajámlatibiztosítékután kamatotnemflzet, kivéve,
ha a visszafizetési határidőt elmulasztja.

11. A pá|yázatok bontása

Apá|yáz'ati ajĺánlatokat tarIa|mazó zárt borítékok felbontását a Bonyolító végzi apźůyázatí felhívásban
megielölt időpontban. Az ajánlatok feibonŁísán, a Bonyolító képviselőjén kívĺil az ajánlattevőt illetve
meghatalmazottjaik lehetnek jelen' A képviseleti jogosultsĺĘot megfelelően (szeméIyi igazolvĺány,
meghatalĺnazás) igazolni kell.

Azaján|attevők a bontás idćípontjáľól kiiliin éľtesítést nem kapnak. Áz ajánlatok felbontásán jelen lévők
jelenléttik igazo|ásálra jelenléti ívet ímak aIá'

Az aján7atok felbontásakor a Bonyolító ismerteti az aján|attevők nevét lakóhelyét (szék'he|yét), az
általuk felkínált vételár ajánlatot, a vételár megfizetésének módját.
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Azajźn|aÍtevő a fenti adatok ismeľtetését nem tilthatjameg'

A Bonyolító az ajánlatok felbontásáró|, az ajźn|atok ismertetętt taľtalmáról jeryzőkonyvet készít,
amelyet az aján|attevoknek erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megktild. A jegyzőkönyvet a
Bonyotító képviselője és a jegyzőkönywezető íqa a|ä, és a bontason megjelent ajánlattevők közül
kijelöltek, pedig aláírásu.lrkal hitelesítik.

t2. A páiyázat éľvénytelenségeĺnek eseteĺ

A Bonyolító az ajánlatok bínálatakor megállapítja, hogy mely ajiánlatok érvénýelenet és ez a|apjánÍesz
javaslatot a Kiírónak az ajźn|atok érvénýelenségenek megállapítására. A' Kiíró érvénýelennek
nýlvĺánítj a az ajźn|atot, Iw

Đ azt akiírźsban meghatározott, illetve szabá|ysznruen meghosszabbított ajránlattételi hatlírido után

nýjtottakbe.

b) azt o|yan ajánlattevő nýjtotta be, aki az Önkoľm ányzatta| szembeni, korábbi fizetési kötelezettségét
(helyi adó, bérleti díj, stb.) nemteljesítette.

c) azaján|attevő a biztosítékot nem, vary nem az előírtaknak megfelelően bocsátotüa rendelkęzésľe.

d) a kiírásban szeľeplő adatokat igazolásokat nem' vary nem az előírĺĺsnak megfelelően csatolta"

ideéľtve, ha az aján|attevő nem csatolta anól szóló nyilatkozatát, hogy nincs köztartozÁsa (adó-,

vám-, társadalombiĺosítási járulék és egyéb, az á||amhÄnartás más alĺendszereivel szemben

fennálló fĺzetési kötelezettsége),

ą az aján|at nem felel meg a kiíľásban meghatáľozott feltételeknek vaw az ajĺánlattevő nem tett a
kiírásban foglaltaknak megfelelő ajĺánlatot

Đ az aján|attevő valótlan adatot közĺĺlt.

g) azaján|attevő a hianypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vary nem te|jes köríĺen tett eleget.

h) olyan ajánlat érkezntt, amely a meghatÁĺoznttfizetési feltételektől eltérő ajánlatottzrta|maz.

Az e|jźrás további szak'aszźlban nem vehet részt az, aki a)-h) pontokban foglaltak szerint ervénýelen
p źly ázati aj ánlatot tett.

13. A'pá,tyánatĺ ajánlatok elbíľálása, az elbíľálás szempontjaĺ

A pźt|yźľati ajánlatokat a lehető legrövidebb idön belül el kell bÍrálni. A pźiyázat eredményének

megál|apítĺísĺíra vonatkozó hatráridő egy alkalommal meghosszabbítható. Azt$hatfuidőről, illetve annak

fiiggvényében az ajźn|ati kötöttség időtaľtamának meghosszabbitásátći a Bonyolító köteles ajánlott

levétben táj éko ztatn az ö s szes p á|y áz'ot.

A Bonyolító a pát|yázati felhívásban megfoatározott értékelési szempontok alapján bíľálja el és

rangsorolja az érvényes páÄyázati ajánlatokat szükség szerint szakátők bevonásávď.

Az elbíľálás fő szempontja:

. az ajrínlott vételár összege.

A Kiíró apźt|yáulti felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgálni az

ajrínlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek solán a csatolt dokumenfumok

eľedetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíró sziikség esetén az aján|attevótő| az ajłán|at lényegét nem érintó technikaĹformai kérdésekben'

írasban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajánlattevő páiyźnő ezzel kapcsolatos

íľasbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti az ajánlatában megfogalnazott feltételek

olyan megváltozísát, amely a pźtyázat során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná' A Kiíró a
felvilágosítás kéréséről, és annak taľtalmáról haladéktalanul írásban értesíti a tiibbi ajánlattevőt.
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A' pá|yázat nyertese 
^z' 

aki a páIyźnati felhívásban ńgzített feltételek teljesítése mellett a véte|át
összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amennýben a legmagasabb vételárra több ajánlat is érkezik
apällyázat Bonyolítója az azonos ajánlattevőket behÍvja és az addigi legmagasabb vételárat megajarrló
ajánlattevőknek lehetőségÍik, van a véte|tma licit formájában újabb aján|atot, ajánlatokat tenni. Az
induló vételáľ a beérkezetĹ lcgnugasabb vételrĺr aján|aL, a licitlépcsií l.000.000,- Ft, azaz ęgymilliĺi
foľinĹ negatív licit nem lehetséges' A licit nyeľtese az, az aján|attevő, aki a legmagasabb összeget
ajanlja.

A veľsenytlĺrgyalásról jegyzokönyv készĺil, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzőkönywezető, a Bonyolító jogi képviselój e és az ajánlattevők jelen lévő képviselői írnak alá.

A Bonyolító az ajźn|atok éľtékeléséről jegyzőkiinyvet (a továbbiakban: éľtékelési jeryzőkönyv) készít
amely tartalmazza

a) apźiyźaati eljarás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok szźtmtú,

b) abeérkezęÍt ajánlatok ľövid értékelését,

c) a legiobb ajźnlatra vonatkozó javaslat indokait,

d) az ellenérték (vételrár) meghatározasának szempontjait (ideéľtve a vételárat befolyásoló
kötelezettségvállalásokat),

e) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ adöntésekindokát,

g) a páiyázati eljárás eredményének összefoglaló éľtékelésé\ az e|ső két helyre javasolt páilyázćl
megjelĺilését, ha ene mód van,

h) a bírálatban közremiíködők által fontosnak taľtott köľtilményeket, tényeket.

14. osszeféľhetetlenség

ApáIyázatí eljánís sorĺán összeférhetetlenséget kell megĺállapítani, ha apźůyázatok elbírálásában olyan
természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjiik veszrésď, aki maga is ajánlattevő,väE!

a) annak kĺizeli hozzÁtartozója (Ptk' 8:l. $ (l) bekezdés 1. pont),

b) aľĺrak munkaviszony ďapjan felettese, vagy a|1<a|mazottja,

c) annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatój ą Yaw foglalkoztatottja,

d) ha brármely oknál fogva nem várható el tőle u|Jg elfogulatlan megítélése.

15. A pőĺ|yőnlti eljáľĺís éľvénytelenségének és eľedménytelenségének męríllapításáľa a
Veľsenyeztetésĺ SzabáIyzat rendelkezéseĺ szerint kerÍilhet soľ.

1ó. Eľedményhĺľdetés' szeződéskötés

A pályázat eľedményéľől a Kiŕľo legkésöbb 2017 . szeptembeľ 7.éĺg dönt amelyről Bonyolító 15 napon
belül valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti'

Kiíró a páIyázat nyertesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghataroz.ottak szerint adasvételi
szerződést kiit.

A nyertes pá|yáző vísszalęése esetén az e|adő jogosult a pá|yźlzati eljárás soron ktivetkezcĺ
heýezettjével adásvételi szerződést kötní, amennyiben a pźůyávat eredményének megállapíüĺsakor a
második legj obb ajánlat meghatÄrozásra keriilt.

A nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosíték az ajźn|attevő á|tł;| fizetendő vételĺír összegébe A
besámításra keľü[, azonban ha a szerződés megkötése azaján|attevőnek felróható, vagy érdekkö,u,\,ű 
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felmeriilt más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biĺosítékot elveszti' Az elvesztett biztosíték a Kiírót i|leti
meg.

t7 . Egy éb rendelkezések

Azingat|anmegtekinthető a Kiíras 2. pontjában megjelölt idópontban, de a megtekintés előtt két nappal
a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zł1. onkotmänyzati Hźękeze|ó Iľodájrának munkatiáĺsával
telefonos egyeztetés szĺikséges a ktivetkezö telefonszĺmokon:06I2104928,2104929,zl04930,f10.
4766.

Az ajánlattevő azaján|atokfelbonfuásáig köteles titokbaĺrtartaniazaján|atanaktaľtalmát továbbá a Kiíľó
által a ľészletes dokumentációban vagy bĺáľmely módon rendelkezésére bocsátott minden téný,
információt, adatot köteles biza|masan kezelni, anóltájékoztatast harmadik személynek nem adhat. Ez
a tilalom nem terjed ki a finanszíľozó bank*al és konzorciális ajánlat esetén a ľésztvevőkkel való
kapcsolattartásra. Ha az ajźn|attevő vagy az éľdekkörében álló más személy a pźiyázat titkosságát
megsértettą a Kiíró az ajźnlatát érvénýelennek nyilvánítja.

A Bonyolító az ajánlatok tartalmát a pá|yárat|ezárásáig titkosan kezeli, taľtďmułTól felvilágosítást sem
kíviilállóknak' sem a pá|yźraton részwevőknek nem adhat.

A Kiíľó az aján7atokat |lzfuó|ag elbírálásra hasznrálhatja fel, más célr1 felhasnálás esetén az
ajánlattevővel kiilön meg kell arról állapodnia.

A Kiíľó apá|yázati eljárás során készített jeryzőkönyvekeĹ dokumentumokat köteles 5 évig megőrimi,
továbbá ilyen jellegű ellenőrzés esetén aze||en&zestvégző szerv, személyek rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabáiyozott kérdésekben a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuaľosi
Önkormányzat Képviselő-testiiletének |36ĺ20|6. (VI. 02.) szaĺnú hat.ározata, valamint a vonatkozó
egyéb j ogszabályok rendelkez ésel az iľányadóak.

Budapest, 2017. június 8'
Józsefuaľosi onkorrnĺányzat

nevében eljĺíró Józsefuárosi Gazdálko dÄsi Közpofi Zrt.
Bozsik Istvrán Péter

vagyongazdálkodásiigazgatĺ
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Mellékletek:

1. szám1, melléklet:

2. számú melléklet:

3, számú melléklet:

4, szátmű melléHet:

5. számúmelléklet:

6. szźtm,lmelléklet:

7. számú melléklet:

8. szamú melléklet:

9. számri melléklet:

10. számúmelléHet:

11. szamúmelléklet:

|2. számimelléklet:

13. számú melléklet:

Jelentkezési lap

Ąĺánlati összesítő

Nyilatkozat végelszamolĺísľól, csődeljĺírásról, fe|számolásról

Nyilatkozat a pźilyázati feltételek elfogadásáľól, szerződéskötésről,
ingatlanszerzesi képességrőI, ajánlati köttittségľől

Nýlatkozat adó és adók módjĺíra behajtható köztartozásról; Kiíróval szemben
fennálló tartozásrol, kizÁĺó köriilményľől

Nýlatkozat p éluiigy i alka|ĺĺasságról

Nýlatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszĺmlaszímróI

Nyi latkozat áú|árhaó szerv ezetr o|

Nyilatkozat a pá|yázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotłínak
megismeľéséról

Adásvételi szerződés tervezet fiiggőben tartással

Adrásvételi szeĺződéstervezet fiiggőben taľtással (banki hitel felvétele esetén)

Összefoglaló a benýjtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeiről,
tájékoztatásazátlláthatőszeruezetfogalmáľól

Értékbecslés



Taĺsaság neve, cégfo rméja:.

Szélłtrelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E.mailcíme:

Statisztikai számjel:

Cégnýlvántaľtĺási száma:

Adószáma:

Szátmlav ez-ętő bankj ĺínak neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselőj ének neve, beosztĺĺsa:

Meghatďmazott nevel:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

1. számú melléklet

,pudapest VIII. keľůilet, Béľkocsis u 32. szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat''

Jelentkezésĺ lap

Budapest,

p á|y źnő a|źtír ása/ cégszerú a|źúr źs

ĺa iľĺ.gnouLnazott esetén

u 
''\l

't*-



2. szĺámú mellélet

,,Budapest VIII. keľület Bérkocsĺs u 32. szám alatti ĺngatlan etĺdegenítése - pályázat,'

AJÁNLATI osszEsÍľo

Alulírott'.. .(név/trársaság
neve) a Budapest VIII. keľĺilet Béľkocsĺs u. 32. szám alattĺ ĺngatlan elĺdegenítésére kiíľt
pä|yźaafr aajĺĺnlatomataza|átbbiakbanfoglalomĺissze:

Megajiĺnlott vételar: .................Ft

A vételár megfizetésének módja:

a) egyösszegben

b) banki hitel igénybevételével

(a megfelelő szöveg alóhlizandó)

Budapest,

pá|yázőaléúrásďcégsz-eraa|áśréľ.

ź

Ł



3. számri męlléklet

,,Budapest VIII. kerĺilet Béľkocsĺs u 32. szám alatti ĺngatlan elĺdegenítése - páiyánať,

ľ{YILATKozAT
végelszámolásľól, csődeljáľásrĺól, felszámolásľĺĎl

(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a tarsaság

r végelszríĺnolas alatt *álllnem ál1

o ellen csődeljáĺrĺs folyamatban *vaďnincs

o ellen felszámolasi eljaĺás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

p źiy éző a|áír ásaĺ cégszeľű ďáínís

A *.gal megielölt résznél amegfelelő szövegalrźŕlrtz;andő.

ł+



4. számúmelléklet

,,Budapest VIII. keriilet Béľkocsĺs u 32. szám alatti ingatlan elĺdegenítése. pályázat''

IYYILATKOZAT
a páiyánati feltételek elfogadásáľól, szenődéskiitésľő|, ingatlanszenési képességről,

ajánlatĺ kiitiĺttségľől

Alulírott.

... (név/társaság neve) kijelentem, hogy a pźlyáu;at téngyźú részletesen megismeľtem, az

ajĺánlattétel feltételeit, apeůyěuati kiíľ|ást magaÍnra ĺéme kĺitelezőnek elfogadom.

Kijelenteĺn, hogy Magyarországon ingatlanszerzésĺe jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pélyéuati felhívásban foglalt 60 napos ajánlati kötöttséget vállalom.
Nýlatkozom, hogy amennyiben a Kiíró az ajźnlatokeredményének megállapitásźnavonatkozó
határidőt elhalasztotta, tlgy vállalom az ajźnlati kötöttség meghosszabbitäsát a páiyánat
eľedményének megállapítĺásĺára vonatkozó határidő elhďasztásanak napjai szźmlětva|
megegyezően.

Budapest,

paly azô aláÍr źsal cé gszerü aláínís



5. számú melléklet

,,Buđapest VIII. keľület Bérkocsĺs u 32. szám alattĺ ingatlan elĺđegenítése - pá,Jyá.zať,

DI"YILATKozÁ'T
adó és adók módjáľa behajtható ktiztartozásrĺól és a Kiíróval szemben fennállĺó

tartozásr ő|, kizá.ľ ő kö růĺlm ényľől

Alulírott (név)

vezetómint a .... (társaság neve)

tisztségviselője kijelentem, hogy az ajánlattevőnek,

- Ađó és adók módjaľa behajtható köztartozźsa * van / nincs;
- Kiíĺóval szernben tartozása (helyĺ adó, bérleti díj stb.) * vaĺ /nincs;
. Kiíróval szemben szeľződésbęn vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van / nincs.

amelyeket az alźhbí okiratolłí<al igazolok:

1.

f.

Alulírott kijelentem, hogy cégĹinket éľintően a közbeszerzéselľől szćiő 2015, évi CXLIII.
törvény 62. $ és 63. $.ban foglalt klzáró körĺilĺnények

a.) nem állnak fenn

b.) fęnn ríllnak

(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

Budapest,

pety ázô a|áíĺása/ cégszeľíĺ aláírás

. \ 4 *-gď jelölt résznél a megfelelő szöveg alahuzandó.
t'\

\\
\

aJ.

ę16
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6. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľiilet Béľkocsis u 32. szám alatti ingatlan elĺdegenítése - pá|yánať,

NYTLATKOZAT
pénzĺigyĺ alkalrnasságľĺĎl

Alulíľott (név)

mint a (taĺsaság neve) vezető

tisztségviselője, kijelentem, hogy apźlyáuattÁĺgyátképező ingatlan vételárrĺnak megÍizetéséľe

kepes vagyok, a szíikséges anyagt eszközĺik rendelkezésemľe állnak.

A szĺámlavezető barilłlétl az elmúlt 1 évben sorban álliís nem volt, amelyeket az ďábbi
okiĺatolĺí<al igazolok :

Budapest,

paly aző aläĺĺása/ cégszeni a|źúrźs

tu



7. szĺímú melléklet

,pudapest VIII. keriile! Bérkocsĺs u 32. szám alatti ĺngatlan elidegenítése. páúyáza;t,,

N-YILATKOZAT
a kézbesítés hetyéről és bankszámlaszámról

Alulírott /név/ mint a .....
(táľsaság neve) vezető tisztségviselője kéľem, hogy a Pźtyźnatta| kapcsolatos mindennemiĺ
nýlatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más információt, vďamint a Ptűyźuattal kapcsolatos
esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bírósági hatérozatot, stb. az a|źtbbi címľe
kérem postazni:

Cinuett:

Cím:....

Amennýben az áita\am a fentiekben megjelölt cimzett.a fenti címen az iratot nem veszi át,

ennek következményeit a gazdasźrys táľsaság vállďja. Tudomásul veszeÍĄ hogy amennýben a

címzetl' a fęnti címen az értesítést nem veszi át, az éľtesítés a postáľa adást követő 5.

munkanapon kézbesítettnek minősül.

A pá|yazati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentáció megvásálrlźsźra fordított

összeget kérem az alźhbi bankszĺímla sztlmra visszautalni:

Bankszámlav ezeto péĺuintézet: . . . . .

Bankszámlaszttm:...,

Bankszámlávď rendelkezni jogosult:
(név, lakcím vagy székÍrelý

Budapest,

p éty éaó a|áńr ásal cé gszeriĺ ďĺĺíras

b&



8. szĺámú melléklet

,,Budapest YIII. kerület Béľkocsis u 32. szám alatti ĺngatlan elidegeníté se. pályőzat',

FI-YILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy cégtink a nemzeti varyonĺól szőIő f0I1. évi CXCVI. tĺirvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja szeľinti

a.) áŃlźúhato szervezetnek minősiil.

b.) nem minősül éŃlréLthatő szeľlezettek.

(a megfelelő szöveg alóhúzandó)

A jelen nyilatkozatomataszervezetvezetó tisztségviselőjeként bĹintetőjogi felelősségem teljes
tudatában teszem.

Budapest,

pźiyaző a|áńtźsa/ cégszeriĺ aláírás

#



9. szĺímú męlléklet

,,Budapest VIII. keľĺilet Béľkocsis u 32. szám alattĺ ingatlan elídegenítése - páůyő.zat,,

NYILATKOZAT
a pá|yázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséľől, állapotának megismeľéséľől

Alulírott a pźiyźnaton meghirdetett Budapest VIII. keľĺilet Bérkocsis u. 32. szám alatti
ĺngatlant előzetesen egyeztetett időpontban megn éztem, az á|Lapotźtt és arra vonatkozó míĺszaki
tźĄ ékoztatást me gismertem.

Budapest,

pźty azó aIáír ása/ cé gszeríi alőtít és

Do-



10. szĺĺmúmelléklet

ADÁs VÉTELI s ZE Rz őD És TERW ZET
(tervezet)

amely létrej ött egyrészľőI

Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefváľosi Onkoľmányzat (szélÍrelye: 1082 Budapest, Baross u'
63-67., adőszáma: |5735715-242, KSH-száma: 15735715-8411-321.01, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) kęviseletében eljáró Józsefurárosi Gazdalkodási Köąpont Zrt. (szék.he|y: 1082 $udepest,
Baross u. 63-67.,adószáma: 25292499-242,cégsegyzékszáma: 01-l0-048457; KSH száma:.25292499-
683f-1'14-0L, képviseli: Bozsik István Péteľ vagyongazdÁlkodási igazgatő\, mint eladĺó (továbbiakban:
eladó)

másrészről

számjele:.... kęviseli:
mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az alulíľott napon es helyen, aza|ttbbi feltételekkel:

1.

E|őzménvek

1.1. Budapest Főviáľos VIII. kerület Józsefuĺáľosi onkoľmányzat Képvĺselő.testĺilete ...12017. (......)
számú határozata alapjan egyfordulós, nyilvános pźiyźzatot írt ki Budapest VIII. keľĺilet
3479t hrsz..ú, természetben a Budapest VItr., Béľkocsis u. 32. szźm alatt található ingatlan
beépítési kötelezettsegével ttlľténö értékesítésére'

|.2, A páiyázat nyertese a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuĺárosi Önkormányzat KépviselG
testiilet ....ĺ20t7, (......) szrímú határozat'a szeľint vevő lett. Yevó pźt|yźzatźlban az ingat|an
beépítését vállalta.

2.

A szenődés tárgáú képző ingatlan adatai

adószáma:

Budapest Mtr. keľĺilet Bérkocsis u. 32.

34791

kivett beęítďlen terĺilet

773 frŕ

összközmĺĺves

vezetétjog 27 ĺlŕ nagyságú területre, az ingatlanon
jeleďeg bérleti joggal terhelt gépjáľmiĺ.
berĺllóhelyek találhatóh egyebekben per-, teher- és
igénymentes, 

ŕrry

Címe:

Hetyraizi szńma:

Megnevezése:

Telek alapteľülete:

Kiizmű ellátottsága:

Terheĺ:



3.

JognYilatkozat

3.1. A nernzeti varyomól szőĺő 2011'. évi CXCVL törvény 14. $ (2) bekezdésę alapjĺán a helý
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az á||amnat valamint az 1991. évi XXXil. tv. 39. $

(2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkoľmanyzatnak elővásárlásijoga van.

Jogosult elóvásárlási jogával, postai kiildemény esetén a kĺildemény postai feladásanak igazolt

napjátő| szĺmított 35 napon beliil élhet. Amennyiben az e|ővásźr|źts jogosuľtja él jogával' jelen
szerzódés ktizte és eladó közittjön létre. Ez esetben avevő általbefizetętt................'-Ft+AFA,
azaz ......... foľÍnt +ÁFA cisszeget e|ad6 azelővásĺárlrási jogra vonatkozó nyilatkozatok
kézhenéte|éĺől szamított 15 munkanapon beliil a vevő ............Bank ZÍt á|al
vęzetett ........... H['JF szamú szÍm|źĄára visszautalja. A vevő

fudomásul veszi, hogy a befizetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen

elszámolandó költséget, kártérítést nem fizet.

Az ELMÜ H á|őzatiKft javára f7 m2 nagyságú teriiletre vezetékjog van bejegyezve. Az ingatlanon
jelenleg bérlęti joggal terhelt gépjáľmii-beállóhetyek találhatóak, a béľleti szerződések

megszĺintetéset az adásvételi szerzł5dés megkötését követően vállalja az E|ad6, a bérleti
jogviszonyok megsziintetését igazoló okiľatok Vevĺí ľészére töľténő bemutatĺĺsával, legkésőbb az

ingatlan bfutokbaadásĺának napj áig.

3.2. E|aÄő eladją vevő megvásárolja l/l tulajdoni hányadban a jelen Szeľződés 2. pontjában

meghatározott ingatlant.

3'3. Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan haľmadik személy részére tiiľténő

éľtékesítéséhez a beépítési kötelezettség teljesítéséig e|adó hozz,ájárulása sztilĺséges. Eladó abban

az esetben ađjahozzÁjárulást a továbbétékesítéshez, amennýben a harmadík fél vállalja a jelen

adásvételi szerződésben foglalt kiitelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó

hozzźĺjźru|źsát kérni, eladó vevőn k<iveteli a jelen szerződésben válla|t kötelezettségek teljesítését.

Felek rögzítik, hogy e|adő hoz'zźljárulása nem sziikséges az ingatlan hannadik szeméIy részére

töľténő vevő általi továbbéľtékesítéséheą amennyiben az ingat|anĺa vevő a jogerős hasmźiatba
vételi engedélyt megszere zte, és ezt az e|adő felé hitelt érdemlő módon igazn|ta.

3.4 Eladó kötelezettséget vállal, hory jelen szerződés aláíľását kiivetö 8 naptáń napon belül postai útorq

ajanlott tértivevényes ktildeménnyel megkĺildi a Maryaľ A|lam és a Budapest Fővárosi

onkoľmányzat részére a jelen szerzőđést azza| a felhívással, hory a megkĺildéstól szímított 35

naptári napon beliilnýlatkozzon, hogy kíván-e elővásárlási jogával élni'

4.

Jog- és kellékszĺvatossńg

4.I, Az eladó kijeIenti, hogy az ingatlan tires telek.

4.2. Az eladó kijelenti, hory az adásvéte| tátgéÉképezo ingat|an kizáľóIagos tulajđonát képezi, az

ingatlan, a 3.1. pontban röpítetteken kívül a továbbiakban per-, teher- és igénymentes' azon

hanĺladik személ1mek nincs olyan ingatlan.nyilvíntartásba bejegyzett, vagy ingatlan-

nyilvántaľháson kívĹili joga, amely a vevö biľtoklását, vary fulajdonjog bejeryzését akadályomĄ
korlátozná, vagy meghiúsítaná'

D



4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot váLla|azért,hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
módjára behajtható kőzÍartozźLs nem terheli. Az e|adő kijelerrti és szavatolja, hogy az ingat|an
tekintetében környezetszennyezés nem történt.

4.4. A vevő kijelenti, hory azingat|ant jól ismeri, bejfuta,megvizsgálta' és źt|ta|afelmért á||apotban, az
ingatlanról készült ingatlan értékbęcslő szakvélemény ismeretében írja alá jelen adásvételi
szerződést.

4.5. Az eladó a je|en szerzłĺdés aláíľásával kijelenti, hory a vevőt az ingatlan minden lényeges
tulajdonságráró| tájékoztatta, beleértve az źita| ismert esetleges Ętett hibákat is. A tajékoztatrás
esetleges elmaradásából eredő minden krír eladót terheli.

5.

Az ingatlan vételára, a vételáľ megfizetése

5.1. Az ingatlan vételiára ...,. Ft, melyet 27% źůta|źnos forgalmi adő terhe|, (azaz

:...................... foľint + 27yo Árł). A vételár általanos forgalmi adóval növelt összege
cisszesen ......,-Ft, azaz .......,. forint, amely összeg a vevő pźiyázatában
aj ánlott vételáľľal azonos.

5.2, Az ingatlan vételárának megfizetése az alábbiak szerint történik:

5.2.|. A vevó páiyázatának benýjtásakor megfizetett az eladó számlájára 16.000.000,- Ft azilz
tĺzenhatmĺllĺó foľint összegetaján|ati biztosíték címén. A sznrzódo felek úgy renđelkeztek, hogy
a beÍizetett aiánlatÍ bíztosíték jogcímét foglďó jogcímľe vá|tonatják, így felek abefrzetett
összeget, bruttó 16.000.000,. Ft összeget foglalónak fogadják el (,'Foglaló'). Elöbbiek alapján
tehát vevő foglaló jogcímen megfizetett bruttó 16.000.000 Ft tisszeget eladĺí ľészére. A Foglaló
összege a vételárba beleszámít. Szerződő felek úry nyilatkoznat hory a foglaló jogi
természetével tisztában vannak. Tudjĺĺk' hory a szerződés meghilisulásáért felelős fé| az adott
foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszafizďni. Ameľľrýben az
adásvételi szptziĺdés olyan okból hiúsul meg, ameýéľt mindkét féI, vary egyik fr| sem felelős, az
adott foglaló a vevönek visszajár.

A Foglaló te$es összegének megfizetése az adásvéte|i sz-erzódés megkötésének feltétele.
Szęrződő felek erybehulgzőan rögzítik azt atenyt hogy a Foglaĺó teljes ĺisszege megfizetésre
keríilt.

Tekintettel arra, hogy az aján7ati biztosíték összege apät|yźľ:af;ől való döntés napjával vtůt az
AFA tv. 59. $ (l) bekezdése a|apjźn meghatĺírozott előleggé, eladó a Foglaló ö'sszegéről a
pá|yázatĺći való döntés napjáxa|, mint teljesítési nappal köteles előlegsaímlát kiállítani vevó
részerę.

5.2.2.Felek rögzítil<' hogy vevő a fennmaradó .........'........'..',-FĹ a7Äz .......,....'..'.'...összęíĺ
véte|áľhźfta|ékmegfiz-etéséľejelen szerződés aláírásátólszĺmított 60 napĺĺri napon belĺil köte|es,
aze|adőK&H BankZrt.-nél vezeteLt10403387.00028570 számúbanlszźtmlźĄőravaló átutalással.
Eladó a biĺtokátruházĺís napjával, mint teljesítési nappal köteles végszámláĺt kiállítani a
baĺ'lĺszáĺ'láján történt jóváÍrást kövętöen vevő, illetöleg az źilta|a megjelölt harmadik szeméý
részére.

rf,
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6.

Beépítésĺ ktitelezettség

6.1. A vcvő vállalja, hogy az ingatlant a Józs:fuaros Kerületi Építési Szabá|yzatźről szóló 6612007,

(xtr. i2.) önkorrnányzati rendelet (JóKÉSZ) előírásainak megfelelően beépíti. Vevő beepítési

kötelezettségĺlek az alábbiak szerint tesz eleget:

a) a telekingatlan biĺtokbaadásától szĺĺmított 2 éven belĺil jogerĺĺs építési engedélyt szerez és

b) a telekingatlan birtokbaadásától sámított 5 éven beliil jogerős haszrálatbavételi engedélý szerez.

6.2. Az ingatlan beépítési feltételei:

Az ingatlan övezeti besorolása: Ll-Vm-l
A közműfejlesztéssel kapcsolatos összęs költség (pl. fejlesztési hozzźĄźru|źs, tervezés. stb.) a vevőt
tęľheli.

A beépítés száza|ék, épí.trnénymagasság, szintszárĄ szintteriiLlet, stb. tekintetében az országos
Telepdlésľendezési éJ Építési kiivetelményekről (oTÉK) szo|ó 25311997 ' (xII.' 20.)

Koľmányľen ďe|et, az 5ĺ2015 . (il. l6.) Főv. KGY. rende|et (BFRSZ),'és Józsefuĺíros Kerü|eti Epítési
Szabályzatfuól szóló 6612007. (x[. 12.) önkomrányzati rendelet (JoKEsz) előírásai azirányadők.

7.

A szeľződésben váIlalt kiitelezettségek nem teljesítésénet ĺlletve késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményeĺ

7.1. Az beépítési kötelezettség nem teljesítese, illetve késedelmęs teljesítése eseten alkalrnz}rató
jogkĺivetkezmények:

7.|.2. Késeđelmikötbér

Ha a vevó a 6.1. pontban meghatározott valamely kötelezettségével neki felĺóható okból
késedelembe esiŁ késedebni kötbért köteles fizetĺĹ az eladónak

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

összege 15.000.000'- Ft;
- A jogeľős haszlálatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbér összege 7'500.000'- Ft.

Felek ľögzítlŁ hory amennyiben a jelen pontban meghatározott összegeken felül vevő
késedelĺnes teljesítésére tekintettel elađónak kötbérigénye keletkezit úgy annak mértéke

30.000,- Ft/nap.

Vevő kijelenti, hory ajelen pontban meghatiĺľozott kötbér összegét nem tekinti eltulzottnak.

7 .2, Szerzódő felek egybehangzóan röpítik azt a tény| hogy a késedelmi kötbéľ teljesítéséhez vevó

banki garanciaszerződés megkötésével/ kőzjegzni letétbe he|yezéssel (a továbbiakban:

gannciaszsrződés) biztosítandó garancíaszerzőđés nyujĺísi kötelezettségének eleget tett, a .....
Bank|közjegző által kibocsátott .... szamú garanciaszerződés jelen szerződés a|áírásźxa|

egyidejűleg áĺtadásĺa kerĺilt az eladó részére.

A garanciaszerződés összege a jogerős építési engedély megszerzésére a 6.I. pont szerint

renđelkezesre álló hatáđdő eltęltét követő, 60 napot meghďadó késedelem esetén 15.000.000,- Ft,

}(



ajogerős használatbavételi engedély megszerzésére a 6.1. pont szeľinti rendelkezésre áIló hatĺĺridő
elteltét kĺivető, 60 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000,- Ft. A garanciaszerződés az e|adő
javźlra lehívásrďátutalásra keľül a jelen szeľződésben meghatározott késedelem esetén. A
garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan
érvényesíthetők. Felek ĺögzitit hogy csak olyan garancia fogadható el, amelyek alapján oIadó
egyoldalútájékoztató nyi|atkozatźyalabank|kozjegző átutalja ajelen szerződésben meghatározott
késedelĺni kötbér összegét azęlladőnaku mindenféle egyéb feltétel nélkiil.

8.

Ingatlan-nýlvántartńsi bejegyzésľe vonatkozó nyí|atkozatok

8.1 Az eladó a jelen szerződés a|źirźsźxa| eryidejűleg ktilĺin nyilatkozatban (pejegyzési engedély')
feltétler1teljes, kizárólagos és visszavonhatat|anhozzźĄárulását adja ahhoz, hory vevó tulajdonjoga
a 2. pontban meghatarozott Ęatlan tekintetében a teljes vételrár megfizetését követően vevő javára
1/1 tulajdoni arĺányban, vétel jogcímén az ingatlan-nýlvántarĺásba bejegyzésre kerĹiljĺin. Eladó a
Bejegyzési engedélý az e||eĺjegyző ĺigyvédnél, külön üryvedi |etétí szerződés alapjrán iigJŕvédi
letétbe he|yezi, amelyet ellenjegyző iigyvéd minden további feltétel kikiitése nélkül köteles vevő
részére kiadni, illetve fulajdonjog bejegyzésére az illetékes fiildhivatali oszĺílynak benýjtani,
amennýben a teljes vételráľ eladónak maradéktalanul megÍizetésľe került.

8.2. Felek hozzźĄáru|nak ahhoz, hory jelen szerzódés benyújtĺísra keriiljön az illetékes füldhivatalhoz,
azonban azza| a feltétellel, hory Bejeryzési engedély vevőnek történő kiadásáig, azonban
legfeljebb a jelen szerződésnek a frildhivatalba töľténő benyujtásától szímított 6 hónapig, a
fiildhivatali eljáľás fiiggőben tartĺĺsát kezdeményezik az ingatlan-nyilvántartásról szóló L997. éi
c)(LI. törvény 47lA- š (l) bekezdés b) pontja szeľint.

9.

Az ĺngatlan biľtokának átruházńsa

Az ingatlan birtokának źft:uhźuźsa legkésőbb a Magyar Áll"*, illetve a Budapest Főváľosi
onkoľmĺányzat elővásáľlási jog gyakoľlásáról szóló nyilatkozatának Józsefvárosi Gazdálkodĺási
Köąpont Zrt.-hez ttiľténő megérkezesét, va5y a 3.4 pontban ľiigzített haüáľidö eredménytelen
leteltét és a teljes vételar megÍizetését követö 15 munkanapon belül, felek által előzetesen
egĺettetett időpontban, źltadźs-źŇételi jegyzőkönyvben keľül sor. A birtokátruházás mpjźĺig az
ingatlannal kapcsolatos költségek az eladót, ablrtokátnlházás napját követően felmertilt költségek
pedig a vevőt terhelik. Vevő a birtok átvételére köteles és a biľtokátruhĺázłs időpontjźiő| sz-edi az
ingatlan hasanait és viseli azok teľheit.

Az e|adő kötelezettséget vĺĺllal arra, hogy az ingatlan birtokbaad^ásĺíig a megkötött bérleti
szerződéseket felmondja és az ingatlant kiiirített állapotban adjaźń.

10.

Egyéb ľendelkezések

10.1 ' Az ę|adó Maryarorszíg ttirvényei szerint miĺködő helyi önkoľm ányz.at.

Vevő Magyaľországon nýlvántartásba vett jogi személy, ügyletkötési és ingatlanszerzési
kepessége korlátozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonĺól szóIó 2011. évi
CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja alapján átlráthatő szeĺvezęt. Eladó képviselőjének

"'1*.' 
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I0.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzettvagyon után vagyonátľuhazási illetéket kell fizetni.

10.3. Felek a Polgári Tĺirvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kJzárJźk' mind eladó, mind vevő
feltűnő értékar źnýalanságon al apu l ó esetle ge s me gtám adás i j ogát.

10.4. Eljaró ügyvéd táljékoztatja feleket, hogy a pénzrnosás és a terrorizĺlus finanszírozása
mege|ŕĺzésér(ll és megakadá|yozásáról szo|ő f0Q7, évi CĐ(XVI. tĺirvény rende|kezései szerint
azonosítasi kötelezettség terheli felek adatai vonatkoaísában. Felek kijelentit hory adataik a
szerződésben he|yesen kerĺiltek ľĺigzítesre az á|ta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
alapján.

Felek jelen szeľződés a|álĺźsźlva| feltétlen és visszavonhatatlanhozzájáĺ.u|asukat adják ahhoz,

hogy eljáró ügyvéd okiratailcról fenymásolatot készítsen, és azokban rőgzitett adataikat a

szerződéssel eryiitt kezelje.

10.5. Felek tuđomásul veszik eljáró ügyvé d tájét<oztatźlsát, amely szerint adataikat az infonnációs
önĺendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. éü CXtr. törvény
rendelkezései szerint kizźrő|ag jelen szerzódéshez kapcsolódó megbízís, illetve L
jogszabályokban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.

Felek kijelentit hory jelen jogügylet nem ütközik a pénzrnosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakad źĺ|yozźĺsárő| sző|ő 2007 . évi CXXXVI. ttiľvénybe.

10.6. Vevő a szeľződés megkötésével kapcsolatos eljárási ktiltségek címén 5.500,- Ft + Ár.n. e5ĺ.ĺsi
díj összeget, 6.600,- Fi fiildhivatali eljárási illetéket és 1.670,- Ft/fó ruB eljáĺási díjataszerzódés
a|áír źsźń megelőzően megfi zetett.

I0.7. A szerzodő fe|ek szerzĺĺdést aláíľó képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés

megkötésére és aláírására a szĹikséges fe|hata|mazźtsolłJ<al rendelkezrrek.

1o.8. Jelen szerzódés a Ptk. és a vonatkoző egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

1o'9. A szeruödés felek teljes megállapodásźú taĺta|mazza. A felek köziitt a szeruődés e|őtt létĘött
szóbeli vagy írásbeli megál|apodźshatźiyźtt veszti. A szerzőđés módosítĺĺsa kizátrő|ag írásban

tdrténhet.

A szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges éľvénytelensége nem je|enti automatikusan a

szerzódés egészének érvénytelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesek az éľveĺrytelen
rendelkezést üryleti akaľatuknak ésaszerzođéskĺitéskoľ fennálló céljuknak leginkább megfelelő
ľendelkezéssel helyettesíteni'

10.10. A szeĺződő felek jelen Szęrződés elkészítésével és ellenjegyzéséve|, valamint az illetékes
Íiildhivatal előtti képviselettel ĺigľédet .... bíruák meg és

meghata|mazzÁkaz illetékes ftildhivatal előtti eljárásra is. Ellenjeryző Íigyvéd a meghatalmazłĺst

elfogadja.

A szsrződő felek kijelentik, hory ajelen adásvételi szerzódést elolvasás és egyező értelmezés után, mint
akaľatukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezőt irják a|á.

Budapest,2017.
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Budapest Főváľos VIII. kerütet Józsefuárosi
onkormányzat eladó megbízásából eljáró
Józs efu árosi Gaz dálkodás i Központ Zrt.

kepviseli: Bozsik István Péter
vagyongazdálko dási igazgatő

Eladó

Vevő

Jelenokiratot... (...........) budapestí ügyvedkészítettem és elleqiegyzen1 Budapest,2017.. ....

okiratkészítő ügyvéd
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11. számúmelléklęt

ADÁyVÉTELI sZERzőDÉs
(tervezeĐ

banki hítel felvétele esetźn irónyadó

amely létĘ iitt egyrészről

Budapest Főváros VIII. kerůilet Józsefváľosĺ onkormányzat (széküelye: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., adószáma: 15735715-242, KSH-száma: 157357|5.8411-321-01, kęviseli: dr' Kocsis Máté
polgĺármester) kepviseletében e|áró Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. (székhe|y: 1082 Budapest,
Baross u. 63-67 .' adőszjlna: 25292499-242, cégjegyzékszáma:0l -10-048457; KSH száma:25f92499-
6832-|14-01, képviseli: Bozsik Istvan Péter vagyongazdálkodasi igazgatő),mint eladó (továbbiakban:

eladó)

másrészról

(szél*relye: adószáma:
cégegyzékszáma: .................; statisztikai számjele:...' . kęviseli:

. . .., mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az aĺl|lĺott napon és helyen, az a|ábbi feltételek]<el:

1.1.

1.

Előzménvek

Budapest Főváfos VIII. kerület Józsefoárosi onkormrányzat Képvise|Gtestĺilete .../2017. (......)
saámú határozata alapjan egyfordulós, nýlvános pźiyáratot írt ki Budapest VIII. keľĺilet
34791 hľsz.-ú, temrészetben a Budapest VilI., Bérkocsis u. 32. szám alatt tďálható ingatlan
beépítési kötelezettségével tiirténő éľtékesítésére.

A pál|yźaat nyertese a Budapest Fővĺáros VIII. keriilet Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő.
testĺilet ....t20t7. (......) számú Ílatározatz szerint vevő lett. Yevó pźiyázatźtban az ingatlan
lakó€piĺlęt célľa tölténő beépítését v źi|a|ta.

2.

A szpľződés tárgláftképző ingat|an adataĺ

r.2.

Terheĺ:

N

Címe:

Helyľajzĺ száma:

Megnevezése:

Telek ďapteľĺilete:

Közmií e|látottsága:

Budapest VItr. keriilet Bérkocsis u. 32.

34791

kivett beęítetlen teriilet

773 m2

összközĺniĺves

vezetétjog 27 m2 nagyságú terĺiletre, azingat|aĺon
jelenleg gépjĺáľmű beáIlóhelyen béľlők tatálhatóalq
egyebekben per-, teheľ- és igénymentes.
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3.

Jognyĺlatkozat

3.1. A nemzeti vagyoĺľól szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a heýi
ĺinkormłínyzat tu|ajdonríbaĺl lévő ingatlanra az źi|amnak, valamint az |99|. évi XXXIII. tv. 39. s
(2) bekezdése alapján a Budapest Fővĺáĺosi onkormrányzatnak elővasĺírlási joga van.

Jogosult elóvásárlási jogával, postai küIdemény esetén a ktildemény postai feladásának igazolt
napjától számított 35 napon belül élhet. Amennyiben az elővásĺárlĺĺs jogosultja él jogával, jelen
szerződés közte és eladó közöttjön lére. Ezesetben avevő általbefizetett................'. Ft+AFA,
azaz ......... foľint +AFÁ összeget ę|adő az elővásárlásijogra vonatkoz-ő nyi|atkozatok
kézhea,ĺéte|étő| szłmított 15 munkanapon belül a vevő ............Bank ZÍt źiÍal
vezeteLt ............ HUF szłmú szitm|źĄára visszautalja. A vevő
tudomásul veszi, hogy a beťlzďett összeg után eladó kamatot, vagy bźlrmely jogcímen
elszámolandó köItséget, l€ľtérítést nem fizet.

Az ELMÜ HáLőzatiKft javara 27 rr? nagyságu területre vezetékjog van bejegyenłe. Az ingatlanon
jelenleg bérleti joggal terhelt gépjáľmiĺ.beállóhelyek találhatóalq a bérleti szerződések
megszüntetését az adásvételi szerződés megkötését követően vállalja az E|adő, a bérleti
jogviszonyok megsziintetését igazoló okiľatok Vevő részére történő bemutatásával, legkésőbb az
ingatlan biľtokbaađásának napjáig.

3.f. E|adő eladją vevő megvásárolja l/1 tulajdoni hányadban a jelen Szerződés 2. pontjátban
meghatiĺrozott ingatlant.

3'3. Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik személy részśrę történő
értékesítéséhez a beepítési kötelezettség teljesítéséig eĺadóhozzájárulása szĺikséges' Eladó abban
az esetben aďjahoz.zájárulást a tovább-értékesítéshez, amennyiben a hĺrrmadik fél vállalja a jelen
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevtí elmulasztja eladó
hozzájéĺru|ását kéľni, eladó vevőn követeli ajelen szerződésben vállalt kiitelezettségek teljesítését.

Felek ľögzítik, hogy e|adő hozzá$árulása nem sziikséges az ingatlan hannadik személy részśre
tiiľténő vevő általi továbbćľtékesítéséhez, amennyiben azingat|anĺa vevő a jogeľős használatba
vételi engedélý megszeľezte, és ezt. az e|adő felé hite|t érdemlö módon igazo|ta.

3.4 E|adő kiitelezettséget vállal, hory jelen szerződés aláínísát követő 8 naptráľi napon belül postai úton,
ajánlott téľtivevényes küldeménnyel megkĺitdi a Maryar Ánam és a Budapest Fővárosi
onkoľmrínyzat részśĺe a jelen szerződést azłal a felhívással, hory a megkiildéstól számított 35
naptiári napon belül nyilatkozzon, hogy kíváĺr.e elővásárlási jogával élni.

4.

Jog. és kellékszavatosság

4.1. Az eladó kijelenti, hogy az ingatlan iires telek.

Az e|ađő kijelenti, horyĺ az adásvétel tátgát képezłĺ ingatlan kizĺrólagos tulajdonát képezi, az
íngatlan, a 3.1. pontban rögzítetteken kívül a továbbiakban per., teher- és ígénymentes' azon
harmadik személynek nincs olyan ingatlan.nýlvantartásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyilvántaľtáson kíviili joga, amely a vevő birtoklását vagy tulajdonjog bejegyzését akadályonu/
korlátozná, vagy meghiúsítaná. c.' 'r
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4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy az iĺgatlant adó, illeték, vagy nłás adók
mődjára behajtható köztaĺtozás nem terheli. Az eladó kijelenti és szavatolja, hogy azingat|arl
tekintetében kőrĺly ezetszenrtyezés nem történt.

4'4. A vevő kijelenti, hogy azingatLantjól ismeri, bejźrta, megvizsgálta' és álta|afelmért állapotban, az
ingatlanľól készĺilt ingatlaĺr éľtékbecslő szakvélemény ismeretében ir1a a|á jelen adrásvételi

szerződést.

4.5. Az eladó a je|en szeľződés aláírásával kijelenti, hogy a vevót az ingat|an minden lényeges
tulajdonságáróItájékoztatta' beleértve az źita| ismert esetleges rejtett hibákat is. A tájékoztatás
esetleges elmaradásából eredő minden kár eladót teľheli.

5.

Az ingatlan vételĺĺľa, a vételńr megÍizetése

5.L. Az ingatlan vételára ...,- Ft, melyet 27%o á|talźnos forgalmi adő terheL, (azaz

:...................... 
foľint + 27yo Áľł). A vételár általános forgalmi adóval növelt összege

osszesen ......,-Ft, azłz ....'.... forint, amely összeg a vevő pźiyázatálban
aj án|ott vételáral azonos.

5.2. Az ingatlan vételarrának megfizetése az a|ábbiak szerint történik:

5.2.L. A vevő pźiyázatának benyujtásakor megťtzeteÍt az e|adő számlájara 16.000.000'. Ft, azaz
tizenhatmĺllĺó foľint összeget ajrĺnlati biztosíték címén. A szerződő felek úgy rendelkeztek, hory
a beÍizetett ajánlatÍ bĺztosíték jogcímét foglďó jogcímre vá|toztatjźlt így felek a beťtz-etďt

összeget, bruttó i6.000.000,. Ft összeget foglalónak fogadjá{c el (,'Foglaló'). Előbbiek alapján

tehát vevő fogtaló iogcímen megÍĺzetett bruttó 16.000.000 Ft łisszeget eladó ľészéľe. A Foglaló
összege a véte|źrba beleszamít. Szermdő felek rigy nýlatkozlak, hogy a foglaló jogi
teľmészetével tisztában. vannak. Tudjfü, hory a szerződés meghiúsulásáért felelős fé| az adoIt

foglalót elveszti, illętve a kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszafizetni. Amennyiben az

adásvételi szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fél, vary egyik ffl sem felelős, az
adott foglaló a vevőnek visszajár.

A Fogla|ó teljes összegének megfizetése az adásvételi szerződés megkötésének feltétele.

Szerződő felek erybehangzőan rögzítik azt atényt, hory a Foglaló teljes összege megfizetésre
került.

Tekintettel ara, hogy az aján|ati biztosíték összege apá|yázatről való döntés napjával vá|t az
Áľe, w. 59. s (1) bekezdése alapján meghatźrozntt elöleggé, eladó a Foglaló ĺisszegéről a
páLyźuatrőL való döntés napjáva|, mint teljesítési nappal köteles előlegsámlát kiáIlítani vevő
részére.

5.f.2.FeIekrt)gzítik, hogy vevö a foglaló összegével csökkentett, avéte|ár 50 %o-źnak megfelelő,

'.............,-Ft' az,az ......'. forint vételánész|etmegflzstésére jelen szeľződés a|átírásźttőL

számított 60 napon belül köteles az eladó K&H Bank Zrt..nél ve zetett 10403387 -00028570 számú

bankszámlaj áľa töľténő átutalĺással.

EIadő az I. vételánészlet összegéľől a barrkszámláján történt jóváírás napjával, mint teljesítési
nappal köteles előlegszámlát kiáltítani vevő részére.
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5.2.3. Felek rögzítík, hory vevő, azelővásár|ási jogról lemondó nyilatkozatok vagy az elóvrísarlási jog
gyakorlására vonatkozó hatríridó eredménýelen elteltére vonatkozó eladói éĺtesítés vevő részére
történt sikeres kézbesítését követő 45 mmkąnapon belül köteles avétę|źlr fennmaradó 50 %o-źIt,

bruttó Ft-ot azaz ..... forĺntot (,,Vételárhátľalék') eladó
K&H Bank Zrt.-né| vęz.ętętt 10403387-00028570 számú banl$ZáÍnlájtra megťtzetni abban az
esetben, ha sem a Maryaľ Álhm, sem a Budapest Fővárosi onkormányzat nem él a jelen
szerződés 3.l . pontjában biztosított elővásárlási jogával. Amennyiben a vevő késedelembe esik a
vételaĺhátralélĺJ<al, eladó póthatáridő kitrizese nélkül jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú
nýlatkozattal, érdelanúlás bizonýüása nélkiil elállni.

Eladó a Vételĺír hátralék összegéről a bankszámláján ttirtént jóváíľás napjával, mint teljesítési
nappal kiiteles elólegszámlát kiál|ítani vevő részére. Továbbá e|adő a birtokáfiuhĺázás napjával
mint teljesítési nappal köteles végszźm|átkiállítani vevö ľészére'

6.

Beépítésĺ köteleżettség

6.1 . A vevő vát||a|jahog azingatlant a Józsefváros Kęriileti Építési Szabźiyzatfuól szóló 6612007 . (ru'.
12') önkormányzati rendelet (JoKEsZ) előírásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget
a) az tngat|an birtokbaaúásźúó| számitott f éveĺ belül megszerzi az építésére vonatkozó jogerós

építési engedélý és
b) az ingat|arĺ biľtokbaađísától számított 5 éven beliil megszerzi a jogerős használatbavételi

engedélý.

6.2. pú, ingatlan beépíte.si feltételei:

Az ingatlan övezeti besorolása: Ll-Vm.l
A közmtifejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztési hozzíjárulás,tswezśs. stb.) a vevőt
terheli.

A beęítes száza|élrv epítményrnagasság, sziĺtszźlrc,, szintterÍilet, stb. tekintetében az országos
Telepiilésrendezési és Építési Kĺivete|ményekről (oTÉK) szoló f53l|gg7, Cxtr. 20)
Kormányrende|ęt,azíl}Ol5.(il. t6.)Fóv.KGY.ľendelet(BFRSZ),ésJózsefuáľosKerü|etiÉpítesi
Szabźi5zatfuől szóló 6612007. Cxtr. 12.) önkonĺuányzati rendelet (JoKEsZ) előínásai az inárryadók.

7.

A szeződesben vá|lalt kötelezettségek nem te|jesítésénet ĺlletve késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményeĺ

7.I. Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelĺnes teljesítase esetén alkalmazható
jogkövetkezmények:

7. 1.2. Késedelĺni kötbér

Ha a vevő a 6.1. pontban meghaúĺrozott valamely kötelezettségével neki felróható okból
késedelembe esik késedelmi kötbéľt kĺĺteles fizetni az eladónak'

A késedelmi kötbéľ mértéke:
- A jogerős építési engeđély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

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

esetén a kötbér ĺisszege 7.500.000,- Ft.

Felek rögzítit hory amennyiben a jelen pontban meghatáľozott összegeken felül vevő

késeđelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigénye keletkezik úgy annak méľtéke

30.000,- Fťnap.

Vevő kijelenti, hory a jelen pontban meghatarozott ktitbér összegét nem tekinti eltulzottnak.

7 .2. SzerzÍcdłi felek egybehangzóan rógzítik azt. a téný, hogy a késedelmi kötbéľ teljesítéséhez vevő

banki garanciaszerződés megk<ĺtéséveV kozjegyzÍ5i letétbe helyezéssel (a továbbiakban:

garanciaszerziidés) biztosítandó garanciasz.eruődés nyujtlási k<ĺtelezettségének eleget tett, a .'...
ĎanUközjegyző źital kibocsátott .... számú gaľanciaszerzodés jelen szerződés a|áíĺásŕxa|

egyidejűleg źttadásra kertilt az eladó részére.

A garanciaszerzőđés ĺĺsszege a jogerós épÍtési engedély megszerzésére a 6.1. pont szerint

ľenáelkezésre áIló határidő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 15.000.000,. Ft,

ajogerós használatbavételi engedély megszerzésére a 6.1. pont szerinti rendelkezésre álló hatáľidő

elteltet követő, 60 napot meghaladó késedelęm esetén 7.500.000,- Ft. A gaľanciaszerződés az e|adó
javára lehívásrďátutalásra kerii| a jelen szerzódésben meghataľozott késedelem esetén. A
garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan

ěrvényesíthetők. Felek ľöpítit hogy csak olyan garancia fogadható el, amelyek alapján eladó

egyoldalú tájékoztató nýl atkozatáva|aballk/közjegző átutalja ajelen szerződésben meghatározott

késedelmi kötbér tisszeget az eladőnĄmindenféle egyéb feItétel nélktit.

8.

Ingattan.nyilvĺĺntaľtásÍ bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

8.l Az eladó a jelen szerződés a|áirásáva|eryidejűleg kĺilön nyilatkozatban GFejegyzési engedéý)
feltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatatlan hozzájĺíruIását adja aÍúlo1hogy vevö tulajdonjoga

a2.pontbarlmegýlatáromttingatlan tekintetében a teljes vételĺár megťlzetését követoen vevő javára

l/1 iutajdoni anínyban, vétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kertiljön. Eladó a

Bejeryzési engedéIyt az e||enjegyzo ügyvédnél, küliin üg1ĺvédi |etéti szerzodés alapján iigyvédi

letétbe he|yezi, amelyet ellerferyző tiryvéd minden további feltétel kikötése nélkĺil köteles vevő

részére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésére az illetékes frildhivatali osztálylrak benýjtani,
amennýben a teljes vételaľ ęladónak maĺadéktalanul megfizetésre k9rĺilt.

8.2. Felek hoz-zájám|nak ahhoz, hory jelen srsrződés benyújtrásra keriiljön az illetékes fijldhivatalhoą
aznnban azza| a feltétellel, hog Bejegĺzési engedély vevőnek tiiľténő kiadásáig, azonban

legfeljebb a jelen szerződésnek a fiildhivatalba töľténő benyujtásától szĺmított 6 hónapig, a

ftldhívatali eljĺárĺás fiiggöben tartását kezdeményezik az ngat|an-nýlvríntartasról szóló 1997. éN:-

cxLI. tö,ľvény 47/A. s (1) bekezdes b) pontja szerint.

9.

Az ingatlan birtokának átľuházísa

g.I Az ingatlan birtokanak áfiłhźzásáĺa legkésőbb a Maryar Állam, iltetve a Budapest Fóváľosi

onkoľmányzat elővńsárlási jog gyakoľlásáról szóló nýlatkozatának Józsefuárosi Gaz,dálkoĺ|ási

Köąpont ż*t.-h", történö megérkezésé! vagy a 3.4 pontban ňgzített határidő eredménýelen

leteliét és a teljes vételáľ megfizetését követő 15 munkanapon belül, fe|ek által előzetesen

3.e
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eweďeteĹt időpontban, źLtadź.s-źLtvételi jegyzőkönyvben kerül sor. A blĺtokáttruházás napjáig az
ingatlannal kapcsolatos költségek aze|adőt,a birtokátruhźaźsnapjáúkövetően felĺnerĺiĺt kĺiltségek
pedig a vevőt terhelik. Vevő a birtok źttvéte|ére köteles és a biľtokáľuhráaás időpontjátő| szedí az
ingatlan hasznait és viseli azok terheit.

9.2 Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlan biĺtokbaadasáig a megkötott bérleti
szeľződéseket felmondja és azingatlant kitiríteĺ állapotban ađja źlt.

10.

Egyéb ľendelkezések

10.1. Az eladó Magyarorság törvényei szerint míĺköđő helyi önkormányzat.

Vevő Magyaľországon nyilvĺántartásba vett jogi személy, ügyletkötési és ingatlarrszeľzési
kęessége kor|átozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonról szőIő2011. évi CXCVI.
torvény 3. $ (1) bekezđés l. pontja a|apjźn átléúhatő szęrvezď. Eladó képviselöjének eredeti
cégkivonata 265|4/53/2010. szám alatt és aláíľ.ási címpéldánya szźln a|atĺkorábban
csatolásra keriilt a Földhivatal reszére.

I0.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzettvagyon után vagyonátruháási illetéket kell fizetni.

10.3. Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapjźnkJ?ÁiäůK mind eladó, mind vevő
feltíĺnő értékaránytalanságon alapuló esetleges megtámadasi jogát

|0.4. EljáÍó iigyvď tźljékoztatja feleket, hogy a pénzľrosás es a terrorizmus finanszirozÁsa
megelőzéséról és megakadźiyozásźrő| szó|ő2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezései szeľint
azonosítĺísi kötelezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szerződésben helyesen kertiltek rögzítésre az általuk bemutatott személyi azonosíto okmányok
alapjrán.

Felek jelen szeľződés a|íírásálva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzájźrulás,łkat adjĺák abhoz,
hogy eljáĺó Íig;ľéd okiratailaól fénylĺrásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a
szeľződéssel eryĺitt kezelje.

10.5. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tajékoztatÁsát, aneIy szerint adataikat az infonnációs
önrendelkezési jogról és az infornriációs szabadságról szóló 20|I. évl CXtr. törvény
rendelkezései szerint kizźrő|ag jelen szenÍldéshez kapcsolódó megbízźls, illewe a
jogszabályokbaĺr meghatározoÍtkötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.

Felek kijelentit hogy jelenjogiigylet nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus Íinanszírozasa
megelőzéséről és megakad áiyozÁsáľől szo|ő f007 . évi CXXXVI. törvénybe.

10.6. Vevő a sznrződés megkötésével kapcsolatos eljáľási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljárási
díj összeget, ó.600,- Ft fiildhivatďi eljárásí illetéket és 1.670,. Ft/fő JIIB eljáľási díjat a sz-erzÍ5dés
a|äír ásźtt megelőztíen me gf izetett.

|0.7. A szerződo fe|ek szprződést alĺáíró képviselői kijelentik, hog1ĺ az adásvételi szerződés
megkötéséľe és aláíľására a szĺĺkséges fe|hata|mazálsokkal rendelkeznek.

10.8. Jelen szeľződés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabáIyok rendelkezései megfele|ően irányadóak. 
i,T
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10'9. A szęrződés felek teljes megállapodásźú tarta|mazza. A fęIęk kĺjzött a szerződés előtt létrejött

szóbeli vagy írásbeli megáIlapodás hatá|yát veszti. A szerzódés módosítása kizáĺő|ag írásban

történhet.

A szerződés eryes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem jelenti automatikusan a

szerződés egészének érvénytelenségét' Ilyen esetben a felek kĺitelesek az érvénýelen
rendelkezést ĺiryleti akaratuknak és a szerződéskötéskor fennálló céljuknak leginkább megfelelő
rendelkezéssel helyettesíteni.

10.10. A szerzodő felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illetékes

fiildhivatal előtti képviselęttel ügyvédet .... bízzźk meg, és

meghata|mazzźtk az i||etékes fiildhivatal elötti eljárásra is. Ellenjeryző ügyved a meghatalmązást

elfogadja.

A szerződő felek kijelentik, hogy a je|en adásvételi szerződést elolvasas és egyező értelmezés után, mint

akaľatukkal és nyi|atkozatzikkal mindenben egyezőt irjźtk a|á.

Budapest,2017.

Budapest Főváros VIII. kęriilet Józsefuárosi
Ónkormányzat eladó megbízasából eljáľó
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

képviseli: Bozsik István Péter
v agy ongazdálkodási igazgatő

Eladó
Vevő

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

okiratkészítő ügyvéd

Ťd
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12. számúmęlléklet

osszefoglaló a benyrújtandó ajánlat formai és tartalmi ktivetelményeiľől, táĄékoztatás az
ĺítlrńtható szerv ezet fo galmáľól

Azajźn|atot a társaság képviselője minden oldalon kézjegyéve| ktiteles ellátni.

Az ajánlatnak folyamatos sorszámozással kell rendelkeznie.

A borítékon nem szeręelhet a benýjtóra vonatkozó jelzés.

Az ajénlatot két példányban, kiilön lezárt borítékban kell benyújtaní, az egylkpé|diányon feltĺintetvę az
,,Eređeti pé|dÁĺý', a másikon a ,'N4ásolati példáný'szöveget.

A borítékon a következő szöveget kell és lehet feltiintetni: ,pudapest VilI', Vajdahunyad u.25. szźľľn
alatti ingatlan elidegenítése - pá|yázat,,

Az ajánlatot sértetlen boľítékban kell benyujtani, séľiilt, felnýott borítékot a Bonyolító nem vesz át.

AhoI az nincs jelezve, hogy másolat is elegendĺí, az eredeti igazolást kell csatolni az ajén|athoz.

Az aján|ati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beíľni: ajáĺüati biaosíték
Bérkocsis u. 32.

Azajan|attaĺ1a|mátakövetkezősorrendbenkéťtikösszefiĺani:

1. Jelerrtkezési lap

2. Ąáľ'tati összesítő

3. Eredeti,30 napnál nemregebbi cégkívonat

4. Eredeti aláírási címpéldány

5. A Pp. előíľásai szerinti bizonyitő eĘii meghata|mazÁs, amennyiben az ajźn|atot nem a cég
képviselője i1aa|á

6. Pá|yázati dokumentáció megvásĺíľlásáról szóló bęvételi pénztátbizony|at masolata

7. Ajánlati biztosíték befizetéséről szćió igazo|ás mĺĺsolata

8. Nyilatkozatvégelszĺmolásról, csődeljárásróI, felszámolásľó|

9. Nyilatkozat apáiyálzati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingat|anszerzśsi képességről,
ajźn|ati kötöttségről

10. Nýlatkozat adó és adók módjára behajtható könatozásről; Kiíróval szeĺĺrben feĺrnálló taľtozásról

l1' NAV igazolása

12. He|yi adóigazn|ás (beszerezhető: Budapest Józsefuáľosi Önkormányzat Polgłĺrmesteri Hivatala
1082 Budapest, Baross u.63ó7,)

13. Kiíróval, bonyolítóval szemben fennálló tartozás igazo|ása (beszeľeďlető:.. Józsefuĺáľosi
Gazdálkodasi Központ zrt. |084 Budapest, oľ u. 8., és Budapest Józsefuárosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala Pét,zlgy|Ügyosztály 1082 Budapest, Baĺoss u.63-67.tr. em')

14. Nýlatkozat pér:z|igyl alkalmasságról

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyeről és a bankszámlasámról

76. Nyilatkozat źú|áúható szeľvezętröl

17. Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítĺísi javaslatok

4
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Atlátható szęÍvęzęt..

A 2011. évi CXCVL tv' 3. $ rendelkezései alapjan ál.|árhaó szervęzet..

1. átlóthaaó szervezet:

a) az źi|aĺn, a költségvetési szerv, a k<jztęstiilet, a helý önkormányzat, aĺeĺueÍíségi önkormányzat, a

társulás, az egyhán joý szemé|y, az olyan gazdákodő szervezet, amelyben az źilam vagy a helyi
önkormányzat ktilĺjn-kiilĺjn vagy együtt 100%-os részesedéssęl ľendelkezit a nernzetköziszervezet,
a ktilfiildi állaľą a kĺilfřitđi helyhatóság a hilťoldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai
Gazdasági Térségľól szóIó megállapodasban részes állam szabályozott piacźra bevezetett
nyilvánosan műkĺjdő részvénýársaság,

b) az o|yan belfł'Idi vary külfiildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a ktivetkező feltételeknek:

ba) tu|ajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszíľozása mege|ozéséről és

megakađályozásárő| szóló torvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Euľópai Unió tagállamźtban, az Euľópai GazÄasági Téľségrĺĺl szóló megállĘodásban részes

államban, a Gazdasági Egyĺittmiĺködési és Fejlesztési Szeľvezet tagállamában vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Maryarországnak a kettős adőnatás
elkeľü|éséľól szóló egyemténye van,

bc) nem minősül a táľsasági adóľól és az osztalékadóról szóló tö,rvény szerint meghatározott
el lenőrzött külfr ldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetbęn közvetleĺriil vagy közvetetten több mint fĺYo-os trrlajđonnal,

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személýséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezettekintetében aba), bb) ésbc) a|pont szeńnti feltételek ferrnállnak;

a) az a civilr szervezet és a vízitársulat amely megfelel a következo feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civi| szervezet és a vízitźĺrsulat, valamint ezek vezstő tisztségviseloi nem áńtráthatő

szervezetben nem rendelkemek ŻSo/o-ot meghaladó részesedéssel,

cc) széV.he|ye az Európai Unió tagźil|arnában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes állambaĺu a Gazdasági EgyÍittrnűködési és Fejlesztési Szervezet
tagallamában vagy olyan államban van, amellyel Maryaroľszagnak a kettős adőztatäs

elkeľülésérő| szóló egyezménye van;

9. meghatározó befolyds: az a kapcsolat, amelynek ľévén természetes személy, vagy jogi személy egy
jogi személynek tzgtravagy részvényese, és

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy feltiryelőbizottsága tagjai tobbségének

meg:ł źiaszLására és visszahívására, vary

b) a jogi személy más tagiaival vagy részvényeseivel kötött megíllapodás alapján egyedülrendelkezik
a szavazatok több mint ötven százalékával;

3. $ (2) Az (1) bekezdés l. pont b) és c) alpondában foglalt feltételeknek való megfelelésről a szerz-odó

félnek cégszeľíĺen aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött

szerződés semmis.

)6
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IN GATLANFoRGALMI SZAKYÉLEMIíNY

a Budapest VIIL keľ., Bérkocsis vtłAsŻ.szám (hrsz.|u791) ďatti'
onkormányzati tu|ajdonú építési telek forga|mi értékéľöI

GRIFTO N
P,r.o.p.e-ľ.t.y

VIII. ĺ<cr., Bér*pcsis utca 32' tel.ek (Hnz: 3479l

Késđtette : Toroný Feľenc
In gatlanfoľgalmi értékbecslő
névjegyzék szÁmz 83 45tl 2002

Készĺĺtt : 1példányban

'i

Budapest 2017. márcĺus 16.
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GRIFTON
fuékAktt,gúIaa:Bł,,wI.Icł.,Béłfou'Is|Íaü32.tekk(ĺtlv.:.s.17g1), 

P,l.o.p.e.r,t.y

i fuľfi<mÉs Ôsszmrocrłl.ó ADÁTI,AP
Az INGAĺT'AIY FoRGALltü ÉnĺÉĺđnrl

Jóxcfrárosi Gqzdálkođási Kölpmt zrt.

Az értékelt : építési telek

Tctcpül& (rđĺus, kÉľület, városĺćsz) : Budapct VIII kcr' Csanoknęgyed
tjtca' bázszáĺ' onolet, ajtó ; Béĺkocsís utca32.
fl:rsz.. :3479ĺ

n'tar"nos -_-- 
:Mtr.kerülctiÖoto'ÍÍ'áu}uat

Ér*lcclt tuląidoni h&u,ad : tll
A tülaiđoni hclrzetlforĺalonképcsség értékelége :

számĺtott l80

: kívcft befitetlcn tcrtilęt
: épÍtésitctck
: ösĺzkömĺives
:773mr

ffi db'Ílĺzott módszeĺe : ösecf.hasoĺtító alapú és maradványęlvü eleozéł
Éľtargl* fo'ľđulónapja 1?otz.nĺrctus n

Ar lugatlgn foęa|nÍ ér.téke kere|dtve
?

Az.tngrtlrn |tlrvĺdtďól értéke kertHtve

:206'986,-Fťm2
: 16{l.fi|0.{XĐĺ Ft
azĺz Bgĺg,Mavwtntlltó Íońnt

: 1ĺ0.600.0ffiľ Ft

Á nęáuapított értékc'k nęttó eÉk€t áft.t nem taľtahna'uĺŁ

Buđapełt' 2017. n&ęíus 16.

Késuĺtefie: ťs-ffil'ärł'*F +-
.1.";......r***q....,.....J.,,.,f*-'. 

ToronyiFeľenc
Ingĺt|rnfoęnlnl érté|rbecslô
névJegrzćk tzĺm z a343| t200f

b8
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GRIFTON. . . P'ľ
Ylkl,ĘrrocsÍsutca32.telek(Hľsz: j4791) ..'o.p.e.r.t'y

I NGATIANÉRnÉ xB tń nuTIÁP
1. A szAItrRTÖI IELENTÉS TÁRGYA,.łz ÉnrÉrľĺ,És cÉr,ĺĺ

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ ?'ÍL (1082 Budapest, Baross lÍca 63-67.)
megbízta a Gľĺfton Pľopeľty Kft..t a 1084 Budapest Béľkocsís atca 32. szám alatti, '
3479L brsz-ú telekingatlan értékelésével'

Az ĺngatĺnnérĺéIrclźs céIja az ingatlan forgalmí énéMnek és likviđđciós ěrtékének:a
megáll,apítđsa

2. A szAKÉRTiI vIzsGÁLAT MóDSZERE

2,1. Az étékelésů szabdlyzat, jogszabđIy, amelynek megfeleWen ąz értékelés késziilt

Az ingatlanértékelö adatlap a forgalmi érték egyszeriĺsÍtett dokumentálási formában törĹénő
megállapítása. A vonatkozó _ a Magyar Ingatlanfoľgalmazók Szövetsége sza1<ĺnai
bizottsága által kidolgozott . ajántásoknak megfelelöen, az abban meghatározoň.egárásokat .követvą az Áuoąszkoz Érteicelők Euľópai ćsopoltja (TEGovA' szakmai Útľnuatásai
szeľin| az ingatlan jelĺegére tekintettel a piaci adatok összehasonĺí6 ęIemzésén ďapuló 

'.módszert és a maradványelv{Í módszerĺ alkďmaztuk, Az értśkelésnél figyeIembe vettiik a .

2511997. CJ(I.l.) PM és az 54ĺ1997. Qü.1) FM sz. ľendeleteket,-iovábbá a helý...
Önkoľmányzat speciális kitétęleit is. Az ďkalmazott módszer és a levont következtetések
éľtelmęzése ezekben a jogszabáIyokban és iráĺrymutatásokban rögzítenek
firyelembevételével, az ottmeď:ratározottak szerint éľtendők. 

.

2,2. A szakéł.tđ, jelentésben haszruil,t értékformdk, nódszerek megnełezése .

Figyelemmel az éľtékelendő ingatlan sajátosságairą továbbá az éĺtékelé.s cétjfua az
értékelési gyakorlatban hasznáIt eljáľások kiizül a vizsgált építési telek esętéb*." piací.
ĺnformációk elemzésére épiĺtő összehasontító módszert és 

.a 
maradványelvtĺ mód.szeĺ. .

alkalmaztuk

2.3. Helysđnž szemIł és időpontjd

HelyszÍni szemle idöpontja :2017.március 13.

2. 4. F e lhas znđlt doląłme ntwnok

. tulajdoni lap (nem hiteles, 2016. októbeľ 14.)
.. 

:.Azingatlanĺólfényképfetvételekkészültet.melyeketmelIéktetkéntcsato1tunk;...

H-1ł39 Budapest, váci Út 95.'"'., *
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ÉnéIrclł innethłl: Bp', VW keĺ., Bérĺacsis utcą j2. telek (H;sL: 3479I)

GRIFTON
P.r.o'p'e.r.t-y

3. Az INGATLAN ISMERTETÉSE

3. I. Inga.tlan.nyilvdntaitdsí adarok

Telepü1és
Besorolás
Cím
Helyĺajzi szám
Megnevezése
Terület
Tulajdonos (ok)
Szé[egyek
Terhek

A tulajdoní lap kelte: 2016. október 14.

Budapest, VIIL ker.
beltęrtilet
Bérkocsis utca3f.
34791
kiven beépítetlen terĺĺlet
'173 mz
MII. Kerĺiteti onkormányzat 1/1 tutajdoni hányađ ]

Vezetékjog n Ín2 nagyságú teĺiiletľe, Elmii Hálózati Kft.

3,2. Az ingat|an elhely ez.ke dé s e, đIłahűno s leírdsa

Áz éÍtéket$be vont ingatlan Budapest Mtr. keriltetében, Csarĺrok negyed elnevezésií 
.

városrészben, a Bérkocsis utca és a Fęcske urca saĺkán felszik Környezetében régebbi és

líjabb épÍtésű, táľsashá'as és ĺizleti célú ingatlanok találhatóak, a ťoldszinten és a pincében
többnyire tizlethelyiségekkel, mtihelye}ká, raktáťakl€l' Az értékelt ingatlan minden
ktizmüvel ĺendelkezik a telelĺfiatáĺon. Ttimegkiizlekedéssel a környéken ktĺzlekeđő
autóbuszokkal, villamossal éĺhető el. Személygépkocsival legkönnyebben a Béĺkocsis utca
felól ki'zelítbető meg. Az értékelt teriilet ktizvetlen közelében számos ďapfoktl etlátási
furrkció megtrlálható. A kiirnyék Összközmiĺves' az utcák burkolÍák, a közbŁtonság
átlagosnak mondható. 

.

3.3.Avíagdltingathn|łínúśa .. : : ..

A347g1hĺsz-ú fiildľészlet 773 mznagyságlí. A telek Ll.utr.Ĺ övezeti besorolásÍ, mely
főleg lakófunkcíójrí tlvezetbe illeszkedik, felszíne sík, a tulajdoni lapon szereplő
megnevezése ,łivett beépÍtetlen teriilet''. A telok felszíne síc' foel'íjtelek' A telek formája' .

téglalap alakrÍ. Hivatalos térképmásolatot nęm kaptunk a bęcsléshez, így a telek méreteiĺöl
híteles adatot nem tudunk közölni. A vizsgált ingatĺant emeletes |akóház ťlzfala és épített
kökerítésfogjákkŕjzľe
A felszín zúzott kaviccsď burkott. Az utcai fronrokon kerítéĺ. A keĺítés fénÍoszlopokra : '.
erősített betonacél hálóval építetr A Fecske utcai fronton fémszerkezetü kétszárnyas kapu
és szemétybejáľó kapu lett kiďalĺwa. A szemle során az ingatlant parkolóként használták 

.

Az ingattan övezeti bęsoĺotása szerint Ll-VItr.t jelű, záľtsorú beépítésű nag1váľosías.
lakóteĺiilet' A jelzett överetĺ etöírásnak az alábbi határéľtékek felelnek meg:

r Minimálistęlehnéreĺ 500m2, ''.: ' '... '. 
..

o Beépítćsmóđja:..' i Zfirtsoľű : 
. |.'.:-:'. ....''''.'

e Maximátis beépítés terepszint felett: 75 o/o, . . . :

e Maximális beépítés teręszint alatt: Lüa o/o1 
.

o Maximális szintter1ileti mutató: 4,5 mf|m2,
. Épíunény magassága: 19 méteľ, . .

H.l139 Budapcst Váci tÍt 95. ľel.: +36 (1) 27o 90 86 Fax: +36 (1) 270 90 87 E.mail: Drooertv(ôorlfroń.hu
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o I.egkisebbtelekszélesség
o ZilđfelüIet mértéke:

*mélygaľázs létesĺtése esetén

18 méteľ,
0 o/o.*

A teriileten létľehozható:
r lakóépiilet,
l k<izintézmény épiilet,
r írodaépület,
o szálláshely-szolgáltatóépiilet,
o szociálisépüĺet
. egészségügľi, eg1k6zi, és spoľt épiilet,..
o parkolóház, mé|ýgańzs

4 f.ő ľendďtetésiĺ épiileteken belĺĺt még kĺilt'nbiiző igugatÁsi,vendégláüási és kereskďďmi
fuĺtkciójrÍ egységek is léEehozlratók. A résztetes szabályozási előíiásokat a mellékletben
csatduk.
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4. fr,rré,k megh atáľozáB

Az éľtékelés célja a kijetölt ingatlan piaci éľtékének meghatáťozása volt. A
?5/L997.NW.l.) PM. rendelet vďamint a TEG0VA irányelveiben (elenleg Evs 2003)
előíĺ módszertani elvek és ktĺvetęInnények áltď elfogadoĺ đeťrníció szerint:

,,Piaci (forgalmi) érték azL a piaci árat jelenti, amely t}sszegéĺt ogy vagyontárgyban vďó
érdekeltség méltányosan, magánjogi szerziidés keret6ben és az éĺtékeLés idópontjában
vfuhatóan eladható, feltételezve a következőket:

o az e|adőhajlandó az e|adásra
. az adásvételi táĺgyalások lebonyolításához, figyelembe véve a vagyontáľgyjellegét

és a píaci helyzetet, megfelelő hosszríságlí időtartarn á1l renđelkezésľe,
. atÁrłyeiás id6szakában az éľték nem változit
. a vagyontárgy szabadon kerĺil piacra, meghirdetése megfelelő nýlvánosságlal
o átlagostóI e|tét|ó, speciális vevői kiilön ajáĺĺlat figyelembevéĺelére nem keľiil soľ.

A vagyontáľgyak piaci értékének meghatáĺo zásfuaa szakiľodalom háľom némzetkÓzileg
elfogađott és alkalmazott értékelési módszert ajánl: a piaci összehasonlító ađatokon
ďapuló, a költség-alapú és a hozam.alaprl megközelítést. Az egyes konlĺrét esetekben .

ďkalmazandó módszer megválasztását az értékbegslés célja, az értékelendő vagyontárgy
jellege és a módszeľ adatigénye is befolyásolja.

Az ingatlan piaci értékének becsléséĺe a Gľifton Pľoper|y Kfr. szakértői jelen esetben a
piaci ađatok alapján történő iĺsszehasonlító és a maradványelv{ĺ móđszert tartották
alkalmasnaŁ

Az értékbecslés készítése soĺán azt feltételęztiik, hory avagyoĺtáĺgyak tulajdoni viszonyai
renđeeetlek, azłk foľgalomképeset szabadon átľuházhatólq és az így megállapított piaci
értékben nem tüI.möződik semmilyen tęľhelés éľtékcsöLí<entő hatása.

..1

'ł

H-l139 Budapest Váci rlt 95. Te|.! ł36 (Ĺ) z7o g0 86 Fax' +36 (1) 27o so gz É.inaľ: oropertvG)orifton'hil.
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4 l,Fotgalmt érték meghałúruzása p[ocl összchasonlltő móilszenet

A pĺac.t öĺmehgsonľtó męközetít& léĺryege au' hory a közelmriltban elađott illetve
éľ#kesÍtémg felkÍnált va$lontáľ5nkat összebasonlí{iuki;elar értékbecslés utweiuąęs
iugatlanolckal. Az öggz€hasonlítás több, kütöaféle szempont atryján törtfuik. Bžit toäĺ a
műszakÍ, az épĺtészai, a hasanáIatĺ és a haszĺosítbatósĺeí szĐńntok, az inŕasguktúľa, a
ltiryeeti jell€ĺ'nzölc' a j'ogi fu a szabályozásĺ szenponŮok a tegfonosabbaŁ Ha a fetsorolt
jellernzök valanrelyÍke tękĺntetéb€n az éľtékeleĺrđö ingatlđ lényegeseĺr különbözik a
hasonlításÍu tiválasztott vismn};tag homog&r ín$ttan-csoporttól, azt-a fajtagos ďry€rték
Gťmz áľ) kialaldtásakor értéknövetö vagĺ.tsottätĺ tĺryiorcĺri ngyel€rtrte-kell vennĺ.

A nódsze'ľ atkalmazásánae.az a fďtételą hogyaz órtékoleĺrdö vą$ontárgńoz hasonlítbató
tngntlanoknak legyeľr vatóĺ píacą ĺ az értékelö ľęadelkwen az_ósg.nasonľtĺst lehetóvé
tevö adatokkal. Az ógrzehasonlĺtó eleľrzés kôrébe 5 dárab, ł vÍzsgńlt ingat|anboz
legiÍtkább hasonló ingatlanokat vontunk be. Össz€hasonlÍtási paÄégne.k - a- vizsgátt
ingatlmok je.ltegđből adódóĺn - l m2 hasanos blelfi€rületet váIasaoüuhk

Áz össe€hasonlítás.elernejt aa íngatlan azon jolleĺnzói alkottát melpk a vételáĺat/ajánĺatĺ
áĺĺt logiobban bďol$so$ák. A fi$rclenrbe vehđö fontosabb tćĺry,wök az alábbiak

:.. . atolc.knagnágB. . elholyozked6ą
o használhatóságp'
o beépÍthetósége'
. azĘďlanközmüvesíteŕEégą
. azajáalatjellege.

Az &tékelésbm ldnálatĺ adatokkal dolgoauĄ rnřvel az éŕintett łngatlaĺpíacra a |ďnálatÍ
piac jellomzó, €Z&t .l5% áĺkorľekciót alkaĺmazmnh A vizsgátt ĺogtt* & az
összehasonlításba b€vont ingutanok közöüi kütöoböz6ségeket torĺęĺĺci'os tényezók
alkalmazásával hídłltuk át. A k€ťüIet lgkót€rĺll€ti övezeńe đ.r.rruľ.u soĺo.lt ing*Ianĺa
voĺaĺkozó ĺ&zlaes szfuításokat s kövotk@ö oldalon tĺamto 

.eĺĺńlo 
íetieot

taľtdmazza

A ľéĺzleteĺ gzśdtfuok alĺpjíĺ a pĺact öĺgzehĺsonlÍtó módszer dkrlmĺzásávď
nĺg[atĺľortĺk r Budrpoĺt VIII. &eľo Béľkocĺts utcĺ 32' ezám a|atd (3479| hľ32.ú)

éľtékétl

158,000.000,- rt
a!ilr

Egĺĺzázötvennyo|cnĺttió foriĺt

összeglen számsu€ťűsít€ttĺlk .i

A fenť éľték visszaĺgúryelhetó ÁpÁ-t nełn trtg&naz. A telekiĺrgatlan piaci éľtékéľe
rronatkozó olemeffi a követk€aó olđalon láÍható tábtázatbaa közötjük;

,..:

GRIFTON
P.r'o-p.e r't.y

H.l139 Bt'dt€ťt váai út 95. trt.! +36 (t) 270 90 86 Faxt +36 (r) 270 90 87 E'msiĺ. DľoPeľś/poŕ|froą1łu
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GRIFTON
P.ľ.o'p.e.r.t.y

A likvidációs érték megállapításánáI gyors szabadpiaci éľtékesítést feltétďezünk. A
megbíző kifejezett kérésének és ígényeínek eleget téve, az értéke7t ingatlanná1 a gyoťs
szabadpiaci értékesítés miatr -3o% koĺrekciót alkďmazfunk a úrvĺaĺcio' étgt
meghatáľozásánál.

4.2. Azingatlan étéke jiivedetem alapú megkiizelítéssel

A jłivedelem ďapú megktize|ítés azoll afeltételezésen ďapul, hogy tisszefiĺggés van az
ingatlan bęvételtermelő képessége és az é'ĺtékeközött. A számításoli soráĺr abb_ó_l inđulunkki' hogy báľmely :.'k91 értéke annyi, mint a belőle sz6mraz6 tiszta jiivedelnrek
jelenértéke. Tiszta jövedelem alatt az összes . az tizemeltetés érdekében ielmertilt -
kiadással csökkentett bevételt értjĺik.A 'tisztď' bevételt általában két módszer sęgítség;vď
atakíthatjuk át értékké. Ezek amódszerek a közvetlen tökésítés és a diszkontált pärzroíy'-
elemzése. A közvetlen tökésítés esetében egy év bevételét ďakítjuk át eľtékŕé, a nizanl
tőkésítési módszer szerint a jövőbeni haszon jelenlegi éľtćkét határózzuk meg.

A számítás eredményét alapvetően három főbb tényező befolyásolja: .

. ar. ingatlan fejlasztésére vonatkozó előírások szeľintÍ maximálisan elérhetö
beépítés,

o a teľveaett beruházás bruttó bekeľülési kiiltsége'. az ingatlanra építłrető és éľtékesíthető t€,Íĺiletek (lakások, üzletek, gépkocsi
parkolóhelyek stb.) értékesítési fuszintje.

A kiďakítanđó íngatlanok árszintjét a köľnyéken kiatakult eladási és Hnálati áľakból 
]

állapítottukmeg

A maradványérték számítás esetében a tenrezettberuházás költségtényezőinek összess éeé,.
kell alalęások és paĺkotók váľható eladási átáva!összevetni. A bňháásí költséget, ĺbńe
a pĘektszervezők hasznáą hasonló specifikációkkal foglalkozó kivit,elezőkkä,.iltetve
fövállalkozókkal ttiľtént egezteté,s atapján becstilttik meg.

Mínd a beľuházási költség, mind az eladási áľ jelentős méĺékben ffĺgg a ber|házás
mĺlszaki szíľlvonalától. Számításainknál átlagos műszaki taťüalmat valószínüsítettünk, .

igazodva a környezeti adottságok}roz

A számítások alapjáut szolgáló többsziir módosított lz1fool.(ÍÍ',l8.) számú önkorľnányzatĺ
rendelęt szerintí óvezeti besoľolás szerĺnti mutatók szolgáltak.

Az ingatlan ö,vezeti besoľolásának megfelelö maxímálís beépítést vďószíniĺsítettitk. A
PyPott épiiletegyüttes összesen 49 db, 30 - 75 m2-es, tiibbségében 50 m2 nusysĺg.Í
lakóegységet foglď magába. A.9zabál.yoz{si tervnek megfelelöen už epĺmeoy*ug^;ág!'
v teĺemgarźzs szĺtkséglet alapján méIygaľázsszínt + fsit. + 5 emelđt szintszeĺřĺ epít.t .helyezhető el.
A gép\ocsik elhelyezésére teľepszint alatti garázst és felszíni paľkolót terveztĺink. A:
terepszint ďatt 100 %-os beépítés erejéig tervęzttink teremgaľázst eśutĺ'ooľeoie đ :...... '

H-1l39 Budapest, vácí rlt 95. ĺel.: *'. ťi
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tárolót. Az erkélyet teŕaszok mérete ą2 áflagosan 50 mz-es |akásoknáI takásonként 3 mf.
ľel kalkuláltunk. Az épület és az épiĺIeten beltil a lakások elhelyezését, iJ!. az épĺi1et .
anyaghasználatát szintén nem ĺészleteztük. A kivitelezési költségek teľvezésekoľ ĺtíagos
szeľkezetü és igényszintiĺ éplĺletet tételezttink ťel.



aopnt,wn ur. ie@tgis utca 3zi. E|rek(Hrs;.: 34?gt). ll . p'1'g:p'g:i'1'y' 
:

łmétygaľázs létesÍtése esetén

rmgnevezés regengedett m,, ďb, o/o

Tebk Úertibte .77:|łfrł
Owretjele Ll-VIII-1

Beépŕésigńđ z
Iebk bskisebb terĺilete s0c

,,

m
ľębk bgkbebb szébssép I lm
tpenaryobLbeépftetsép (terepszírľ alatt) 100 ,/o

.egnaryobb beépfreüsége (terepszint febÉ) 75 ĺo

LeekÍsebb ?i'HÉ[itti arány 0 o/o

szÍnüeńibtĺ batáréľték 4,5 r,?l,ł
pfuÉnyĺnagasság bgalább 16,0 m
pfr ĺrÉnyrrngas ság bgfeliebb 19,C m

Bruĺló beépŕés teľepszint alan 773 fr'
ĘruĘ{ baípfrés erepszirrt febt 580

2m
MaxirrńIis szbuerĺibt 3 479 m2

MaxiĺnáIis sziqtterület (épffinymasasság abpián) 3 962lm

Nettó beépfrés terepszirrt alatt 696
^'Nettó beépfiés teĺepszint fele* f 957 zm

Fi'Hsđĺ'ti bruüó t€'rĺibt 422 mt
Föbszinti iiżet€k brrüó t€rtilete 211 mt

t.akások nettó össaeĺĺibte 2471 f
m

Uzletek ĺrettó összterĺibte ĺ90 I
m

Köżis terttletÉk f96
^2Fĺkéty/tęrasz (3 mzllak{s) 148

2m
ľáĺobk (: m2lalĺás) 148 ,,ł
r.akásszám Ĺĺ0 m2/lakĺs; 49 db

ľelies rettóbeépÍÁs parkobvď .i 3 167 mt
eľeľngarázsbelyek száttu 36i,ĺb

Felszft i paľkolgbetwk szĄm l3 lb

H-l 139 Budapest Váci tít 95.'"l.i
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A ľészletes számíúások alapján.a jövedelem alaprí móitszeľ ďkalmazásával a Budapest
VIII. keľ., Béľkocsis utca 32. szám (3479t hľsz.) alattĺ ingatlan éľtékétl ', - .

149.000.000,- Ft,
azaz

Egy százlegylenkil encmillió foľińt

összegben állapítottuk meg.

AmegállapítottértékÁFA-tnęmtaĺtďmaz] : .'

A teľvezett építési projekt nettó építési költségeit a következö oldalon talá]ható iáblázatban
összesítetťrik' A jtivedelem alapú megközelítćssel számított ingatlanéľtét<ľe vonatkozó
táblázatot utána közöljiik.
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43 Á tútp|itnsąíIĺľĺ, étüMnek megőIlłpítósa

.Ąz óľtékotést késd6 szakéÍtő az ingatlant lďvülról 2017. mfooius 13.án m€gtekintęfre. A
szakértö az inptlant a köľütmények figyelenrbo vételével olváľt szemrevételezéĺsel
fclfiéÍtą Lgy ątaz tdópontot t*íntjük az értékbecslés éĺr'ényes dáhmáĺäk.

Az íngatlaĺĺ tulajdoni státuszát a 20|6. október 14.í, nem híteles tulajdoni.lap adataĹ
alapján azonodüottuk.

Áz ĺngEtlan €Ürcu€t€ŕt piaci éľtétét a pĺaci összehasonlító elemzéssel és a mmadványéľték
elvůmóđszerľęl kspott éľték 70.307o.os firyolembe v&olével javasoljuk elfogEdoi.

Ar |ĺmeľteűett módozeľľď ég feltétellel ĺ Buđrpeĺt YIIL ľeľ.' Béľkoctĺs utca 32. szám
(íJí79t hłľzJ atrtü |ngrtlĺn ogyezbtott pĺrct óľtékót kęrekÍtve:

160.000.000 Ft.bał
azü,

Egrĺzízhrtvĺnnlll|ó for|ntbĺn

hatrfooza*mcg.

A foľgďľlĺ fték te'bęľmentęs ingatlanľa vonatkozit és ÁFÁ.t ĺeľrr tĺrtahaz!

Budapcst' 2017' március 1 3.

'998s6'Bn-tÜ. 
bĐ

l^}ż?gťffi {wř ;ł3ĺęzs9pv
. t6.lĺ.sę^.łšědepŕIäôgll

-?tł.'ĺłłĐ'dlúri+ Ú$lĺlJ9
h\ĺ

\ľ \-Ą \ ŕ*-
Toronlľ.erenc

Ingldanforgalmt éľtéľbęłsló
névJegzék szńm: 0usu2002

A|krlmmÜ mó&zrrtk Pbcl ôĺĺrehrsonľtó mó&rcr Eozamabpú úČbzst

SúlyozĹs 7U/s 3tr,ô

PiaEíétték 15E m0000Ft 149 000 000 Fr
Enleztetettdĺď éľÚ6k 155 000 000 Ft'

tĺ.l l39 Budapołt Váci.tlt 95, ľtl.: +3ó (1) 270 90 86 F{xĺ +36 (1) 2?o 90 87 E.mE|l! oľoo€řtyFodEoo'hu
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5. Specüńlís fettótelezések, korlúttĺnűsok ..

A megállapított éÍték az ingatlaĺ foĺgatomképes, teljes per-, igény- és tehermentes állapofii 
'

tulajdonjogáľa vonatkozik, a helyszíni szemlén megismeľt állapotban.

Äz éĺtéke|őkijelenti, hogy azértéketés táĺgyátképezőingatlanhoz semminemiĺ szemé[yes -

és anyagl érdekeltsége nem fliződik, az általa meghatáĺozott éĺték semmilyen ..

összefiiggésben nincs a megbfuási díj nagyságával.

Az értékelést a készítenđő szakvéleménybon részletesen felsoľolt, kapott szóbeli és íľásbeti
információk ďapján készítettiik el. A Megbízó az álta|a szolgáltatott és az éĺéke|ésnél
felhasználr adatok hitelességét és vďódiságát szavatolja.

Igy a Megbíző áltď rendelkezésĺinlľe bocsátott iratok, egyéb dokumentumok .

tanulmányozásán trílmenóen jog' természefií vizsgáLatot (ogcftn, vagyonjogok '
érvényessége, stb.) nem folya*unk. Az ingatlan forgalomképességének jogi eľeđetiĺ j

korlátozásáĺól a tulajdoni lapon bejegpetteken trílmenően níncs tudomásunk, de ęzért .
felelősséget nem vállďunk.

A ĺendelkezésĹinlue bocsátott ađatok és információk, metyeket az értékęlés soľáĺr .
felhasználtunt tuđomásunk szeľint helytállóak és pontosak, azonban teljes köÍťí ..
ellenörzésiiket nem volt módunkban elvégezni, ezéĺt feletősségĺĺnk e vonatkozásban
koľlátozotbrak tekintendő. A szakvéleményhez csatolt iratok és dokumentumok csak az .

Ęatlan bemutatását szolgá[iák. 
:

Megbíző tudomásul veszi, hogy az éťtékę|ő az értékelést szeľnľevétolezés és a Megbín
adatszolgáltatásaí ďapján készíti. Az esetlegesen fennálló, de szemrevételezéssel nem.
észlelhetö értékbefolyásoló tényezökért azértékelő felelösségetnemvállal (pt': talajfelszíĺ 

.. 
..

alatti, stb. problémák).

Az ingatJanon kalkuIált fejlesztés az éĺtéke{ő által eléľhető - ingattanpiaci, pénzugyĺ,:
hatósági és kivitelezői - infonnációkon ďapszik és az érvényes szabályozási terv által
megengedett maximális értékekkđ számol. A kďkulált fejlesztés az éÍtéke|ó véIeményét .
tiilaözĹ a Megbízó ľészéľől ene vonatkozó utasítás nęm ttiľtént. 

'' : .

Az értékelés időpontja 2o17. mőĺcius hó, a közgazdasági, jogi fettételek és piaci viszonyok
elöre keltő ponĺossággal nem pÍognosztizálható változásai módosÍthatják, ílletve.
érvénýeleníthetik a szakéĺői vélemény foĺgalmi értékre vonatkozó megállapÍtás at ezéĺt,..
az éľtékelés forđulónapját követő 6. hónapon túI töĺénő felhasználás e.setén a megađott ..
érték feliilvizsgálata indokolĺ

Az általunk meghatáľozott éľték a fentiekben vázoltfeltételeken ďapul, és a Megbfuó áItA|
megjelöIt céIĺa töľténö felhasználásban éľvěnyes

sŁ

WII. ker' Bérlocsis utca j2. telck

H.l139 Budapest Váciút95. Tel.: t36 (1) 27o 90 86 Fäx. +36 (1) z7o 90 87 E.matlr oroDerty@orlftqn.hu
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Budapest Főváľos VIII. keľiileÚ Józsefváľosi önkormány,,i,tu. 
.

Képvis elő-testüIetének
12l2008.Gn.1 8.) sz. ľendelete

Jĺízsefyáros Keľületi Építési Szab áÄyzatőlrót (ńffi s Z) szőlró
6612007. oilI.l2.) ľendelet módosításáľóI és eg7ségcs szeľkezetbe foglalásárói

TV. FEJEZET
npÉľÍľÉsRp szÁNT TERUIETEŔ ovrczpľl pľ, ÍnÁser .

Lakóteľiileti építésĺ iivezetek általános előíľósaĺ ':
21.$
(1) A lakóteľ{ileti építési övezetek tęriiletén:
a) lakóépüeq
b) szilHthely.szolgĺĺltató épiilet, :

c) közintéanény, helyi társađalmi viszonyok javítás őt, szollgáiő éptilet,
đ) irodaház, .. . 

; 
.'

e) valamint' ahol azt az építési övezet előírrásai lehetővé Úeszik:
l. az építési övezetben meghatáĺozott legnagyobb bruttó szintteľĹtlet önálló : .

kiskereskedeLni épület, illetve ľendeltetési egység,
2. paĺJr;ol.őház, mélygaľázs,
3. sportcélú építnény,
4. egészségĺĺgyi építmény,
5. szociĺĺlis építmény,
6. egyháa épíbnény
helyez.hető el.

Q) 
^ro 

renđeltetés épĹileteken beltil,
ľendeltetésí egységként:
a) vendégláúási,
b) kiskereskedelmi,
c) irodđ'
d) szolgáltatásí'
e)igazgatási'
f) kultunális, művelődési és oküatásí célrl,
g) egésxégĺigyi'
h) egyházi'
i) szociális,
j)nem zavarőhatású gazdaságt tevekenységľe ftisipaľi teľmelŐ, izolgáltató) szolgłíló.::

I

I

I

I
..

a Íő ľendeltetést kiszolgáló helyiségeken kívĺil önálló

ľ

I

I
...

I
:

I

funkci.ók helyezJretők e| a sz'ab6|yzat kęľetei köziitt.

(3) A lakóteľilteti építési övezetekteľületén önálló ipaľi, ĺaktározási, nagykeľeslłedetńí épiilet 
.

nern létesÍthető
(4) A lakóteľtitetí építési övezetek teriiletén a melléképítnények ktiziil:
a) kiĺmtÍ-becsatlakozási műtáľgy,
b) keľti épíffiŕnn
c) keľti vízrnedence,
d) keľti lugas,
e) napkollektoľ,
f) továbbá sząbadon álló kęľti tető, összesen legfeljebb 20 mz-esvízszintes feliilettel, .

g) kerti szabadlépcső,
h) teľeplépcső,

E'
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i) zós?f,ĺtattó oszlop,
j ) hutlađéktartály-táľoló
helyezhető el.

előíľásai
f2.s
(1) 

^zL1-VIII 
jel építési övęzetektęrtiletén

a) Az éptiletek ft'ldszinti beépítési méľtéke -teľemgarázs, intézrrényí, kere.skeđélmi : ::

funkció létesÍtése, illetve ezek vegyes ďkďmazása esetén - az Ll-vru.s kivételével ł
elérheti a 100%.oĹ
b) A felsći szintek beépítési mértéke, a már meglévő épiitďek utólagos udvaľlefedése
esetének kĺvételével - nem hďadhatja męg az előíľt beépítési ĺnértéket.
c) Az építési övezet teriiletén létesítendö rij lakóhĺĺzban kiskereskedelmí ľendeltetési ' .

egység csak az épĺtlet pinceszintjéą fi'ldszĺntjén" valamint első emeletén alakítbató ki;
a bruttó kereskędelmi céhi szintterĺtIet legfeljebb 6.000 mzlehet
d) Az övezełekben létesíthető, lakófunkciót nem tarüalmazó közintézményi és
szállasjetlegíĺ íntézmények éptileteinek beépítési méĺéke az 1'. szám,ÚtÁblźzatbarĺ
meghatáľozott méľtéktöl eltérő lehet, frldszinti beépítés elérheti atü0o/o-ot, ťdldszint . :

ťdlötti beépítés eléľheti a 80 oń-ot, az LI.MII.S jelépítési övezet kivételével.
e) Meglévő tptőtét beépíthető, de az ingatlan beépítése új ľendeltetési egyśégek . .

elhelyezése esętén az 5,0.tĺs ĺzinĺertileti mutatl éľtékét nem halađhatja meg. : .. ' .

$ Alapfoh1 önkoľmányzati feladatokat ellátó intéanények esetén az épĺtmén1magasság
1. száľrri táblázat szęúrln legkisebb éľtéke legatább 6,00 méter kell, hory legyen, de a
csatlakozások módjłínak meghatfuozásához be kell szeľeari az iinkoľnányzati
foépitészvéleményét annak hiáĺryában az illetékes teľvtanács átlásfoglatását.

Q) 
^z 

építesi iivezetek terÍiletén a telkekľę és az épífuényokre vonatkozó jellemzőket az 1.

számi tÁblázrrt felhasarálásávď kell megbatáĺozni

I

Az épĺtó.ĺi
8vezet lele ł telek megengedett aa épĺllet męengedett

L1

leukhebb kislrkItĺctó lesnawobb leekisebb leskis€bb legnłEyobb

ĺerülcte ĺzé|essége
beúpĺtéĺi
mćľtéke

szfutteľ|tleđ
mutłtója

teľepglnt
alatti

bećpítési
mértéke

zöldfe|íileti
mértéke

nĘ m c/o m2ł mt Vo o/o m

Ll.vüI.I s00 18
65
s75

4,ll{l
s 4.50

E5
100ĺl

r5
0ĺl ĺ60 . 23,0.

u.vÍII.f 500 t8 60
s75

3,50
s íJ0

65
l00nr

15
0lĺl 16,0 23,0

Lr-v[tr-3 500 t8 60
s75

3ĺ50
ĺ ć.o||

E5
|ĺ|0ĺr

15
Onr

t4$ 19,5

Ll-vIU-{ 500 18
60
s70

3150
ĺ 4.ĺ}|l

EO
10Onr

20
0ĺrt

tz5 .- 16,0

Ĺ1.vm.s 500 18
50
s75

3i50
s 4.0ĺ)

70 20 t\s : ĺ9'5 '

s

mĄgaúzs l&aĺtbeadén
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