
!^. !" .t

3. sz. melléklet
A |47l20l7. (vI.08.) sz.határozat melléklete

Páiyáĺzati felhívás

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat a Képviselő-testiilet
............szímú haÍározata alapjan nyiĺvános páůyázatot hiľdet a Budapest VItr. kerület, József

utca 27. szám a|atti,35204 hĺsz.-ú, 813 m, alapterületiĺ kivett, beépítetlen teriilet megnevezésĺi ingatlan
értékesítésére.

|. A' pí|y ázatĺ fe|hívĺńs közzététe|e

ApáIyánatí felhívást a KiÍró a Versenyeztetési Szabályzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuĺírosi Polgáľmesteľi Hivatal hiľdetőtríbláján, a Bonyolító
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefuĺíľos című helyi lapban, az onkormányzat és a
Bonyolító honlapjáą továbbá az Önkorĺľány'at es a Bonyolító számźra elérhető költšégmentes
hirdďési feliileteke'lr, egyéb rendelkezésre álló intemetęs hirdetési portĺílokon tesnközzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában indokolrás nélkiil visszavonni,
és erről köteles hirdeÍnéný kiftiggeszteni. A versenyeztetési eljĺárrĺs visszavonása esetén _
amennyiben a dokumentáciőt az ajánlattevő ellenéľték fejében kapta meg - a Kiíró köteles az
ellenértéket visszafizetri. L páiyázalri dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kíviil semmilyen más
esetben nem fizeti vissza.

2. A.pń|yánatĺ kiírás adataÍ

Apä|yázat kĺíľója:

A p ő,|y ánat Bonyolítój a :

A páIyázat jellege:

A pályrízat célja:

A páůyázatÍ dokumentáció ľendelkezésľe
bocsĺítiísa:

Az ĺngatlan minipá|ig vételára:

Az ajántatĺ bĺztosíték łisszege:

Áz ajánlati bÍztosíték beÍizetésének módja,
szám|ą,52d63

A. páÄyánattal éľintett Íngatlan megtekĺnthető:

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuĺĺrosi
onkormĺínyzat ( 1 082 Budapest, Baross u, 63-67 .)

Józsefuárosi Gazdĺálkodasi Központ Zrt. (|082
Buĺlapest, Baross u. 63-67.)

nýlvános, egyfoĺdulós pźůyázat

tulaj đoĺt' og źtmltrázás (elidegenítés)

5o.o0o,- Ft + ÁFA

177.37o.o00,- Ft+ ÁFA

l8.000'000'- Ft. Az ajáĺúati biztosíték befizetese
csak magyar foľintban teljesíthető, értékpapíľral,
garanciasznrzödéssel, zźt|oýárggyal nem
helyettesíthető

áfutalás, a Józsefuárosí Gazďílkodásí Köąpont
7rt. K&H Banknál v ezetett 1 04033 8 7.00028 8 59-
00000006 számú számlájára

20|7. jintus 13. és 2017. julius 10' között
előzetes időpont eryeztetés alapjĺán. Idópont
egyeztetése a Jóżsefuárosi Gazdálkodási Központ
zrt' tnkormányzati Hazkęze|ő kodájĺán
lehetséges (1084 Budapest Tavaszmezł| u' 2.,
Tel. : 06-1 -2 I 0-4928, 06-I -210-4929)
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Az ajántati biztosíték beéľkezésének 2017. julius 11. f4?n óra. Az ajánlati
hatáľĺdeje: biztosítéknak a megjelölt hatĺáridőig a

bankszámlrára meg kell erkeznie.

Apáiyánúokleadásánakhatáridejez 2017.július12. 10móra.

A'páłyálzat leadásának helye: Józsefvarosi Gazdálkodasi Kö4pont ZÍt., |084
Budapest or u. 8. I. em. Elidegenítési lľoda.

A' páiyázatok bontásának időpontja: 2017. julius 12. 1050 óra.

A,páiyánatokbontásánakhelye: Józsefuarosi Gazdálkodási Köąpont ZÍt., |084
Budapest, or u' 8. I. em. Elidegenítési koda. Az
ajánlattevők a pá|yánatok bontrásán jelen
lehetnek.

A'pĹ|yánat eredményét megállapító szervezet: Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáros
Önkoľmányzat Képviselő.testiilete

A pő|yánlt elbírálásának hatáľideje és a 2017. szeptember7.
váľható eľedményhĺľdetés :

A'pí|yánĺti eljríľĺís nyelve: 
TÍIagyaI

A pá|yízattď kapcsolatban tovríbbĺ Józsefuárosi Gazdálkodiási Köąpont zrt.
infoľmácĺó kéľhető: Elidegenítési kodájáĺt

Tel.:06-l-216-6961

3. A. páiyárzattal éľintett ingatlan:

Címe:

Helyrajzĺ száma:

Megnevezése:

Alapterĺilete:

Közmĺi ellátottsága:

Teľhei:

Budapest VItr. keriilet , Jőzsef utca 27 .

35204

kivett, beépítetleĺr teriilet

813 m2

közmiĺvek nélHi]

az ingatlanon jelenleg gépjármĺĺ-beálló helyeket ad

bérbe azonkormányzat, egyebekben per-' teher- és

igénymentes.

Az ingatlanĺa vonatkozó reszletes adatokat a pźůyázati kiínás mellék|ekét képez(5 ingatlanfoľgalmi
szakvélemény tarta|mazz'a. Az ingatlan őv ezeti besorolás a : L l -Vm- 1 .

Kiíľó felhíq.a a ťrgyelmet, hogy

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi Cxcu törvény 14. $ (2) bekezdése alapján a Magyar

n l Államot minden elővásárlási jog jogosultat mege|óző elővásĺárlási jog illeti meg. Az elővásárlásí
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jog gyakoľ|ásátra a Magyar Álum részére fennálló hataĺidő az elővásáľlási jog gyakorlására
fethívó értesítés postara adrásának napjától szĺmított 35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévó varyontárgyak önkoľmányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991.
évi xxxm. fi.39. $ (2) bekezdése alapján a Budapest Fóvárosi onkormányzatnak ęlővásáľlási
joga van.

- Budapest Fĺĺváros VIII. kerület Józsefuríros onkormányzata Képviselő-testiiletének 66/200?.
(xtr.12.) Józsefuaľos Kertileti ÉpÍtási Szabźiyzatáril (JóKÉSZ) szóló rendeletének mellékletét
képező Szabát|yozási terv szeľint az ingat|an terÍilete ,'Onálló he|ytajzi számon, útként
nyilvántartott magánút javasolt helyď' besorolásban vaĺ. Az ontorrľľĺnyzat vźiĄa, hogy az
ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötéséig a rŐrÉsz módosítiással az ,,Öná[ó
he|yajzi számon, ritként nýlvlántartott maganút javasolt helyď' besorolást tłĺr|i az ingatlan
tękintetében.

- az ingatlan csak a Józsefutca felőli telekhaĺáľon kerített.

E|adő az ingatlant a fent megielölt elővrísarlĺási jog jogosultjának elővrísárlási jogról lemondó
nyi|atkozatának kézhezvételétől, illetve az erÍe rendelkezésre álló hauáridő leteltétől, vagy a teljes
vételar bęérkezésétöl szamított 15 munkanapon bęltil adja vevő birtokábą attól fiiggően, hory melyik
töľténik meg később. Amennyiben az e|óvźtsáľIásra jogosultak bráľmelyike élni kíván elővĺásĺárlasi
jogával, űgy u adásvételi szerződés az elővásárlasľa jogosult és az e|adő között jön létre. Ez esetben a
befizetett ajánlati biztosítékot eladó a nyi|atkozatkézhenłéte|étől szamított 15 napon belül visszautalja
a pálryźuat nyertese részére. A befizetett összeg utĺán eladó kamatot és bármety jogcímen igényelt
költséget nem fizet.

A vételár banki hitelből történő megÍizetése esetén a birtokátruházÁs a vételĺĺr eladóhoz történő
megérkezését követő l5 munkanapon belül - eloľe egyeztetett időpontban - történik.

4. Apá'|yázat célia, tartalma

Az elidegenítésľe keľiilő építési telek a Budapest Fővrĺľos VIII. kertilet Józsefoarosi onkormányzat
kizĺárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésere a nęnueti vagyonĺól sző|ő 2011. évi CXCVI. tv., a
Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyonáről és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 66ĺ2012. (xil. l3.) iĺnkormányzati rendelet valamint a Képviselő-testiilet |1212017. (v. 1l.)
szímú határozata (Veľsenyeztetési Szabályzat) vonatkozik'

Kiíro lehetővé teszi, hogy a vevő a vételáľat

- egy összegben, vagy

. banki hitel felhasználásával

egyenlítse ki'

A nyeľtes páiyán kĺiteles apźiyárat elbírálrásáľól szóló éľtesítés kézhezvételét követő 15 munkanapon
belül adásvéte|i szęrződést kötni'

Vevő a vételrár

a) egy összegben történő megfizetése esetén _ az ajźn|ati biztosíték összegével csö,lĺJ<entett _véÍe|fuat
azadásvéte|i szerződés megkötését követő 60 napon belüI köteles az eladónak megÍizetni,

b) a vételár banki hitelből történő kiegyenlítése esetén, az áÄta|a megajánlott vételáľ - ajłántati
biztosíték összegével csökĺ<entett - 50%-ált a szprződés megkötését kóvető 60 napon belül megťrzetni.
A fennmaradő 50% kiegyenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely teljesítéséľe . a Budapest
Fővĺĺľosi onkormrányzat, valamint a Maryar Álhm elővrásáľlási jogának ryakorlásríra rende|kezésľe
áIló határidő leteltéről szóló éľtesítés kézhezvételétől szímítoĺ 45 munkanap áll a nyeľtes ajránlattevő
rendelkezésére.



A vételár megfizetésére vonatkozó hatáľidő nem hosszabbítható meg. Az ajarrlati biztosíték foglalónak
minősiil.

Az ingatlan birtokbaadásának időpontj a:, az e|óvttsárlási jog lęmonđásara vorratkozó nyilatkozat
kézhenéte|étő|, illetve a teljes vételáľ beérkezését ktjvető 15 munkanapon beltil, attól fiiggően, hory
melyik tĺjľténik meg később.

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevőt terhelő kötelezettségek:

a) a telekingatlan birtokbaadásától számított 2 éven beliil jogeros építési engedélý szľlrez

b) a telekingatlanbirtokbaadásától számított 5 éven belüljogeľős használatbavételi engedélyt szerę1

c) a jogeľős építési engedéĺy megszeľzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
15.000.000,- Ft; a jogerős hasmálatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaĺadó
késedelme esetén a kötber összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki
garanciaszerződés megkĺitésével, vagy közjegyzői letétbe helyezéssel (a továbbiakban:
garanciaszeľződés) biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napná| kevesebb
késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken tul felmeľĺilö késedelem esetéĺl
vevő által fizetendő napi kötbéľ mértéke 30.000,- Ft.

Az adásvételi szeľződés megkiitésével kapcsolatban felmerülő ktiltségek:

. |.67o,-Ft/személy JÜB eljárási díj,

- 5.500,- Ft + ÁFA eljárási díj,

- 6.600,- Ft/ingatlaďĹigylet fiildhivatali eljárási illeték. A Kiíró felhívja apźlyázők figyelmét, hogy
a v éÍelrér at AFA terheli.

A Kiíró kiköti továbbá,hogy

a) a nyeľtes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljárás soľon következó
helyezettj ével szeľzódést kötni,

b) jogosult aĺra, hogy a versenyeztetési eljaľást eredménýelennek nyilvĺínítsa,

c) szükség esetén az ajźn|attevőtő| az ajźn|at lényegét nem érintő technikai-fonnai kérđésękben
ínásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátĺásával, hory az ajźn|attevő ezze| kapcsolatos
írásbeli väiasz-a seľmilyen formában nem eľedményezlreti a versenyeztetési eljłánísban tett

' ajánJat.ában megfogalmazoíĺfeltételek olyan megvá|tozÁsát, amely az éľtékelés sorĺín a beérkezett
aj łánlatok s oľrendj ét módosítaná.

Azajźn|attevtí fudomrłsul veszi és elfogadja, hogy a Kiíró

a) az ajźn|attéte|i hatríľidőt indokolt esetben ery alkalommal meghosszabbíthatją amit _ az indok
megjelölésével - a Kiírás közlésével megegĺező helyeken, az eredeti benyujtási határidő |ejźlrta
e|őtt legalább 5 nappal kĺjteles hirdetményben megieleĺrtebri;

b) jogosult az aján?atteteli felhívását a versenyeztetési eljánás bármely sza]r'aszźtbanindokolĺís nélkÍil
visszavonni az.za|, hogy erről köteles a kiínís kö'zlésével megegyezn módon hirdeünényt
megjelentebri,

c) a páIyénati biztosítékot a kiíľás visszavonása, az eLjátás eredménýelenségének megállapítása
esetén, illetve _ az aján|atok elbírálását követően _ a nem nyeľtes ajánlattevők rész&e |5
munkanapon beltil visszafi zeti,

đ) az ajźnLati biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetési hatláľidőt elmulasztja'

e) a nyeľtes ajánlattevő esetében a befizetett biztosítékot az ajźn|attevő áItal fizętendő vételĺárba

1resziáruítja,

Đ nem fizeti vissza a nyeńes által teljesített biztosítékot, ha a szerziĺdés megkötése a nyertesnek
felĺóható vagy érdekkĺirében felmęľĺilt okból hiúsul meg. A vevőnek felróható ok az is, ha a
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vételárat banki hitel felhasmálásával kívánja kiegyenlíteni, de a banki hitelt határidőben nem
kapja meg, vaw az a fizetési hataľidő napjának f4 őráignem érkezik meg eladó bankszámlájrára.

5. Az ajánlat benyr'ijtásának előfeltételei

Az aján|at benyujtásának elengedhetetlen feltételę az aiźnlati biĺosíték haüáľidőig töľténő bęfizetése.

A Kifuó az ajánlati bíztosítékot a pá|yźnati felhívás visszavonása, az e|jáĺás eredménýelenségének
megállapítása esetén, illetve _ az aján|atok elbírálását követően - a nem nyertes ajánlattevők részére
köteles l5 munkanapon beltil visszafizetni.

Apá,|yáz-aton való részl,létę| további előfeltétele, hog az ajrín|attevő megismerje a.páiyázattÁrgáú, az
ajránlattétel feltételeit _ vagyis apźiyźuatidolamentácíót- és art magára nézrle köte|ezőnek tekintse.

AĺemzeÍi vagyonról szőIő2011. évi cxcvl. törvény 11. $ (10) bekezdése alapjan apźiyźvatoncsak
át|éúbatő szervezet vehęt ľészt.

Azajánlat benyújtasi hatráridő leteltét követően ajrínlatot a Kiíró nem vesz át.

6. A páiyáruaton ttiľténő részvéte| fe|tételeĺ

Az ajźn|attevó ľészt vehet a páůyázaton amennyiben

Đ az ajźtn|ati biaosíték tisszeget határidőben megfizeti, és az beéľkezik a Kiírő á|tal megjelölt
bankszámlára,

b) az ajánlatok leadá*ának hataridejéig az ajźnlatátbenyujtja.

7, Äz aján|at taľtalmi követelményei

Az ajránlattevőnek

a) az ajźnlatban kö,zöInie kell a nevét/cégnevét, lakcíméťszélüelyét, adőszámÄt/adőazonosító jelét,
cég esetében cégegyzék'számát, képviselőjének nevét és elérhetöségét, bankszím|a szźtmźtt,
elektronikus levelezesi címét, ha ilyennel reĺrdelkezik.

b) az aján|athoz csatolni ke|| az ajánlati biztosÍték befizetésérő| szóló visszavonhatatlan banki
átutalast vagy a bankszámla kivonatot.

c) az aján7atban nýlatkozria kell arról, hogy vállalja a Pźlyázati dokumentációban' itletve
mellékleteiben leíľt szerződéskötési és egyéb feltételeket,

d) az ajźn|atban nýlatkozria kell arról, hogy ná vonatkozóan a 20|5. évi cxlm. törvény 62. $ és
ó3. $-ban foglalt |ĺ:záÍć, köriilmények nem állnak fenn.

e) az ajänlatban nyilatkoznia kell arról, hogy adó és ađók módjrára behajtható köztaĺtozÁsa nincs. E
nýlatkozat mellé kell csatolnia aNAV igazo|ását arról, hogy nem áll feffikijz.artozÁsa.

Đ az ajźn7atban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szernben bérleti dÍj tafiozása nincs, továbbá a
Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az aján|atźiloz csatolni kell a táľsaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a tłársaság
képviseletére jogosultak aláínási címpéldáuyanak eredeti példanyát vagy hiteles másolatát.

h) az aján|atban nyilatkoznia kell aľról, hory nem ái| vége|szÁmolás a|att, e|lene csőd-, ílletve
felszĺámolási etjránás nincs folyamatban.

Đ az ajźnlatbannýlatkoznia kell aĺról, hogy a nęmzeti vagyonról sző|ő 2011'. évi CXCV. töľvény 3.

$ (1) bekezdés 1. ponda szeľint źú|źttható szervezetnek minősĺil.

Az aján|attevőnek a páiyávati eljĺáľás soľán benyújtott aján|atáĺt, továbbá az aján|at mellékleteként
benýjtott valamenný nýlatkozatrát cegszenĺ aláírással kell eltátnia. Cégszenĺ a|áírźs során a cég
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képviseletére jogosult személy/személyek a társaság kézze|, vary géppel írt, előnyomott' vagy
nyomtatott cégneve alá nevét/nevfüet önállóaďegyiittesen írjďírjfü alá a hiteles cégaláírasi
nyilatkozatuknak megfelelően.

Az ajźn|at benyújüásával egyidejűleg, ajánlattevő jogosult a pá|yőuati felhívás mellékletét képezo
adásvételi szerződés teľvezetekkel kapcsolatos észrevételet módosítási vagy kiegészítésre iná"Fló
javaslatok megtételére annak tudomásul.vételével, hogy ezeket a Kiíró nem kĺiteles elfogadni.
Ajánlattevő ki'teles nyilatkozatot tenni arľa vonatkozőan,hogy apá|yázati felhívás mellékletét képező
adásvételi szerződés tervezetekkel kapcsolatos észrevételek' módosítasi vag kiegészítésľe irĺányuló
javaslatok kiíľó általi ęlutasítása esetén is fenntartja ajźn7atát'

Amennyiben azajźn|attev,ó észrevételei, módosítĺĺsra iranyuló javaslatai a versenykorlátozas tilalmába
iitközőek, vary eryébként jogsértőek, űgy azokata KiÍro mérlegelés nélktil köteles elutasítani.

Hiánypótlási eljánís során a pźiyáuati felhívás mellékletét képezĺ3 adásvételi szerződés tervezetekkel
kapcsolatos ésuevételet módosítási vagy kiegészítésre iranyuló javaslatok megtételéľe nem kertilhet
soľ.

A Bonyolító ajánlott tértivevényes levélben, hataridő kitíĺzésével felszólíthatja az ajźn|aÍtevót az
ajánlattal kapcsolatos formaí vagy tartalni hiányosságok pótlására, amennýben a szĹikséges
nyilatkozatoka! igazolásokat nem megfelelően, illetve nem te|jes köľíĺen csatolta. Amennýben az
aján|attevő a felhívás kézhęnéte|ét ktĺvetően az abban megielölt hatĺíridőre a hiányt nem' vary nem
teljes körĺĺen pótolją úgy ajánlata a hiánypótlási hatíľidő elteltének napját kĺivetó naptól
éľvénýe|enÍIek minősül, és apźiyánattovábbi részéberr nem vehet részt.

A Bonyolító a hiĺínypótlási felhívásban pontosan megielölt hiĺányokľól, a hiránypótlási hatríridőľćil
egyidejíĺleg, közvetlenÍil, írásban köteles tájékoztatni az cĺsszes ajĺánlattevőt'

A hianypótlás nem terjedhet ki az ajánlat módosításara.

Nincs helye hiĺínypótlási felhívas kibocsátásĺánat és az ajánlattevő ajźn|ata érvénýelennek minősĺil,
amennyiben

Đ az ajěn|ati biztosíték összege a pá|yźaati kiíľás 2. pontjában meghatarozott határidőn be|ül nem
kerül jóváírasra a Kiíro banlrszámlájĺín'

b) nemjelöl megvételáľat

Amennyiben ajĺánlattevő nem jelöli meg a vételĺár megfizetésének módját' Kiíró úry veszi,hogĺ azt az
adásvételi szerződés megktitéséig ery összegben fizeti meg.

8. Az ajĺńnlat formai kłivete|ményei

Az ajźn|attevőnek ajźĺn|atát ery eredeti és ery másolati példányban kell elkészítenie, feltĺintetve az
adott példányon az ,,Eredeti ajánlat" és ,Másolati ajánlat" megjelölést, melyeket kíilön - kÍilön
séľtetlen lezárt borítékban kell benyljtania. A példrányok közötti eltérés esetén az eľedeti példríny
érvényes.

Az aján|at e|ső oldalán kell ethelyezni a megfelelően kittĺltott ,,Jelentkezési lapot'', a második oldalon
a kiti'ltött ,,Ajánlati összesítcĺť', kĺilönös tekintettel a megajrĺnlott vételár és megfizetési módjának
megjelöléséľe. Ezt kiivetöen kell elhelyeari az aján|ati felhívás mellékletét képezo értelemszeriien

kitöltött nýlatkozatokat, valamint a 7. pontban rész|etezett valamenný dokumentumot. Az
ajánlattevönek kĺizölnię kell a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét), ahová a pźiyázati eredmeĺry

közlését kéri, továbbá atĺ a bankszámlaszźtmot és a bankszám]akedvezményezettjenek nevét illętve
más azonosítóját, ahova az ajánlati biaosíték (bánatpenz) visszautalását kéri, amerurýbeĺr nem

nyertese apáiyźzaffiak'

Az ajlźntat lís az iisszes melléklet mínden oldnlót - összefiíĺzve, az oldąląk szíqánaB
dokumenĹ.ílásával _folyamatos szómozással (az Íires oldalakat ís) kell ellóní.
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Az iratokat TnagyaÍ nyelven, |ezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai riton) kell
benyújtani. A borítékľa |<lzárőIagapá|yázattźlrgyźltkell ráími, az alábbiakszerint:

,,Budapest VIII. keľĺilet József utca 27. szátm alattĺ ingatlan eľdegenítése - pá,tryí.zat,,

A Bonyolító lezíratlan vogy séri'ilt borítékot ncm vcsz át. Kiíro mindcn, az aján|attételi hatĺáľidőn tul
benýjtott ajánlatot érvénýelennek nýlvánít.

Amennyiben az aján|aÍtevő a páiyźaati eljárás báľmelyik szakaszÁban meghatalmazott 
'itján 

jár eI, a
teljes bizonyíto erejű magánokiratba foglalt meghatalmaás eredeti pélđanyát is mellékelni kell az
ajén|athoz. A polgári perrendtartásról szóló 1952. éi III. tĺirvény 196. $-a szerint a teljes bizonýtő
eĘű magĺánokiratnak az a|áhbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiratot saját keziileg írta és a|áírta;

b) két tanú az okiraton a|áirásátva|. igam|ja, hory a kiáIlító a nem á|ta|a írt okiratot előttĺik írta a|Ą
vagy a|äirását előttĺik sajátkezu aláínásának ismeľte el; az okiraton a tanfü lakóhelyét (címét) is fel
kell tüntetni;

c) a kiállító alĺá'írása vagy kézjegye az okiraton kőzjegzo á|tal hitelesítve van;

d) a gazÄźikodő szeĺvezet által üzleti kĺjľében kiállított okiratot szabäIyszcruen aláírtĺák;

e) iigyvéd (ogtanácsos) az á|ta|a készített okiľat szabályszerĺĺ ellenjegyzésével bimnyítja, hory a
kiállító a nem źilta|a írt okiratot előtte íľta a|t vagy a|áírásáft előtte saját kezti a|átitźsźnak ismeľte
el, illetőleg a kiál|ító minősített elektronikus a|áírásźxa| aláírt elektronikus okirat tartalma az
tigyvéd ráltal készített elektronikus okiľatéval megegyezik;

Đ az elekhonikus okiraton kiállítója minĺĺsített elektronikus a|áírásthe|yezett eI.

Ha az ajánlattevő gazdáIkodó szewezet, a páÄyáuati eljrárrás soriá'n nevében nyilatko?Atot a
cégjegyzékben feltĺintetett képviseleti joggal ľendelkezĺ személy, vaw e személy megfiata|mazott1a
tehet.

9. Áz ajánlat módosítása

Az aján|atteviĺ az ajźn|attételi hatfuidő |ejáýtźLigmódosíthatja vagy visszavonhada páiyázaa ajánlatát (a
10. pontban meghatározottak szerint), az aján|attételi haüáľidő |ejártat követően azonban a benyrijtott
aj ánlatok nem módosíthatók.

Az ajźn|ati kötdttség azajánlattételi határidő lejárŁínak napjáva| kezdődik.

10. Ajńnlatĺ kiittittség

Az aján|attevö legalább 60 napig terjedő aján|ati kötöttséget ktjteles vállalni, amely az ajánlattételi
hatráridő lejáľtának napjával kezdődik. Az ajźn|attevó köteles nyilatkozĺli, hory amennyiben a Kiíró az
ajánlatok eredményeĺlek megállapítására vonatkozó hatlĺľidőt elha|asztotta" úgy vállalja az aján|ati
kötöttség meghosszabbítását a páiyázat eredményének megállapításáľa vonatkozó hatráriđő
elhalasztásának napjai számá.ľa| megeryezően.

Az ajźnlatí kötöttség tartalmának meghatározátsára a Polgáń Törvénykönyv rendelkezései irányadóĄ
kiilönös tekintettel a 6:64. $-ra.

Az aján|at olyan megállapodást kezdeményezj nyilatkozatot je|en| amely a tiiľvény alapján
Iényegesnek tekintett szerzödéses elemeket tarta,|mazzL s egyértelmiĺen kitiínik belőle, hog az abban
foglďtak iigyletkötési akaratot ttilaözĺret tehát a nyilatkozó _ ajőn7ata etľogađiłsa esetén _ aztmagźra
nézve kötelezőnek ismeľi el.

Az aján|ati kötöttség azt. je|enti, hogy ha a mĺásik fé| az adott időhatĺĺľon belül az ajĺánlatot elfogadją a
szerződés a törvény rendelkezése fotytrĺn létrejön. Az ajźn|at megtételével tehát fiiggő helyzet alakql
ki, amely az ajźn7atí kötöttség leteltével ér véget. ĺ, -pfil /

v.,



Amennyibén tn ajźn|attevő az aján|ati kötöttségének ideje a|att aján|atźt. visszavonja, a beťĺzetett
aj ánlati biztosítékot elveszti.

A Kiíro az ąjĄriati biztosítékot a pá|yázati felhíĺás visszavonása, az e|járás eredménytelenségének
megállapítása esetén, ilĺetve _ az aján|atok elbírását követóen - a nęm nyertes ajánlattevők részére
köteles 15 munkanapon beltil visszafizetni. A Kiíľó az ajáĺiati biztosítćk után kamatot nem fizet,
kivéve, ha a visszafizętési hataridőt elmulasztja.

!1. A' páĺ|y ázatok bontás a

Apźiyázati ajĺánlatokat tartaLmaző záľt borítékok felbontását a Bonyolító végzi apá|yźv-atí felhívásban
megieltilt időpontban. Az ajźn7atokfelbontásán, a Bonyolító képviselőjén kívtil az ajánlattevók, illetve
meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazo|vány,
mreghatalnazás) i gazo lni kell.

Az aján|aÍtevők a bontas időpontjáról ktilön éľtesítést nem kapnak. Az aján7atok felbontasán jelen
lévők jelenlétĺik igazo|ásátajelenléti ívet írnak alá.

Az ajánlatok felbontásakor a Bonyolító ismerteti az ajźn|attevok nevét, lakóhelyét (szekhelyét), az
általuk felkínált vételar aj ánlatot, a véte|ár megfizetésének módj át.

Azaján|attevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

A Bonyolító az aján|atok felbontásáró|, az aján|atok ismertetett taľtalmáról jeryzőkönyvet készít,
amelyet az ajźn|attevőknek eľre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzőkönyvet a

Bonyolító képviselője és a jeryzőkönywezető íIJa a|Ą és a bontáson megjelent ajánlattevők közül
kij elöltek, pedig aláÍrásukkal hitelesítik.

12. A' páilyízat éľvénytelenségeĺnek eseteÍ

A Bonyolító az aján7atok bírálatakoľ megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénýelenet és ez a(apjáa

tesz javaslatot a Kiírónak az ajźlll7atok érvénýelenségének megállapítására. A Kiíró érvénýelennek
nýlvánítj a az ajánlatot, ta

a) azt akiításban meghatározott; illetve szabáiyszerťien meghosszabbított ajánlattételi haĹáĺidő uüín

nýjtottĺákbe.

b) azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az Onkormányzatta| szembeni, korábbi fizetési
.." kötelezettségét (heýi adó, bérleti díj, stb.) nemteljesítette

c) az aján|attevő a biztosítékot nemo vagy nem az e|őírtatgak megfelelően bocsátotta rendelkezesre.

d) a kiírásban szerepló adatokat igazolásokat nem' vagy nem az előírrĺsnak megfelelően csatoltą
ideéľtve, ha az ajźn|attevő nem csatolta anól szóló nyilatkozatát, hogy nincs köĺartozása (adó.,

vám-, társadalombiztosítási jrárulék és egyéb, az źilrambázľraŕás más alĺenđszereivel szemben

feľnálló fizetési kötelezettsége),

e) az aján|at nem felel meg a kiírrásban meghatlíľozott feltételeknek vagy az ajánlattevö nem tett a

kiírrásban foglaltaknak megfele|ő ajánlatot

Đ azajźn|attevó va|ótlan adatot közölt.

g) azajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vary nem teljes könĺen tett eleget.

h) o|yan ajánlat érkezeÍt, amely a megýatfuoz-ott ťlzętési feltételektől eltérő ajanlatot tartz|maz.

Az e|játás további szakaszábarl nem vehet részt az, aki a)-h) pontokban foglaltak szerint érvénýelen
pźůy ázati aj anlatot tett.

\

Ř13. ń páiyázati ajánlatok elbíľĺ{lósa, az elbíľálás szempontjai
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A pá|yázati ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül el ketl bírálni. A pźiyáuat eredményének
megállapítására vonatkoző hatźridó ery alkalommal meghosszabbítható. Az tlj batźndőről' illetve
annak fiiggvényében az aján|ati kötöttség időtaľtamának meghosszabbíüásáról a Bonyolító kĺjteles
ajánlott levélben tźljékoztatni az összes pá|yźnőt.

A Bonyolítő a pá|yźuati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapjan bíralja el és
rangsoľolja az érvényes pá|yźuati ajánlatokat, szĺtkség szeľint szakéĺtők bevonásával.

Az elbíľáIás fő szempontja:

. az ajánlott vételárösszege.

A Kiíró a pźiyźzati felhívłásban igényelt iľatokon és adatokon trilmenően is jogosult megvizsgáini az
ajánlattevők alkalmasságát a szerzóďés teljesítéséľą és ennek során a csatolt dokumentumok
eredetiségét is ellenörizheti.

A Kiíró sziikség esetén az ajźnlattevőtő| az aján|aÍ.lényegét nem érintó technikai-formai kérdesekben'
írásban felvilágosíĺíst kérhet annak előľebocsátásával, hogy az ajĺĺnlattevő pźt|yáző ezzel kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilyen formában nem eredményezäeti az ajźnlatáhan megfogalĺnazott feltételek
olyan megváItozását, amely a pźiyźnat során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítas kéréséről, és annak tartalmáľól ha|adéktalanul írásban értesíti.a többi ajĺĺnlattevőt.

Ä' páilyázat nyeľtese ĺz, ĺH apá|yźuati felhívásban rögzttett feltételek teljesítése mellett a vételĺár
összegére a legmagasabb ajńnlatot tette. Amennýben a legmagasabb vételárra több ajánlat is
éľkezik a pá|yázat Bonyolítója az uzonos ajánlattevóket behívja és az addigi legmagasabb véte|źúat
megajánló ajánlattevőknek lehetőségtik van a véte|árta licit formájában újabb ajánlatot, ajánlatokat
tenni. Az induló vételrír a beéľkezett legmagasabb vételrłr ajáln|at, a licitlépcső l.000.000,- Ft, azaz
egymillió foľint negatív licit nem lehetséges. A licit nyertese az, az aján|attevő, aki a legmagasabb
összeget ajánlja'

A versenytárrya|ásrőI jegyzilkönyv késztil, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzőkönywez-ető, a Bonyolító jogi képviselőj e és az ajánlattevők jelen lévő képviselői imak a|á.

A Bonyolító az aján|atok éľtékeléséről jeryzőkönyvet (a továbbiakban: értékelési jeryzőkönyv) készí!
amely tartalmazza

a) apá|yázaÍi eljáĺás rövid ismertetését, a beerkezett ajánlatok szÁlĺát,

b) a beérkezett ajánlatok rövid értékelését,

c) a legjobb ajánlatavonatkozó javaslat indokait,

d) az ellenérték (vételĺáÍ) megbatáľoaísiának szempontjait (ideerwe a véte|árat befoýísoló
kötelezettségvállalásokat),

e) a kikĺjtött biztosítékok megfelelöségének szempontjait,

Đ adöntésekindokát'

g) a páiyźzati eljáľás eľedményének összefoglaló értékelését, az e|ső két helyre javasolt pá|yázćl
megjelölését, ha eľre mód van,

h) a bŕľálatban közreműködők által fontosnak tartott köľĺilményeket tényeket.

1 4. osszeféľhetetlenség

Apá|yázati eljárás során összeférhetetlenséget kelt megĺítlapítani, ha apályázatokelbínílásában olyan
természetes szeméIy, szeÍvezst, il|etőleg képviselőjük veszrésĄ aki maga is ajĺánlattevő,YLW

a) annak közeli hozzźÍartozőja (Ptk. 8:1. $ (1) bekezdés 1. pont),

b) annak munkaviszony alapjrárr felettese, vagy a|ka|mazottja,
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p) annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója,vaw foglalkoztatottja,

d) ha bármely oknál fogva nem váľható el tóle Migy elfogulatlan megítélése.

15. A pályázatĺ eljáľás éľvénýelenségének és eredménytelenségének megállapítására a
Versenyeztetésĺ Szabályzat rendelkezései szerint keľiilhet sor.

16. Eľedményhiľdetés' szcrződéskötés

A pá'|yázat eredményéről a Kiíró legkésőbb 2017. szeptembeľ 7.éig dönt amelyről Bonyolító 15

napon belül valamennyi ajĺánlattevót írásban értesíti.

Kiíró a pá|yázat nyertesével a jelen dokumentáció 4. pontjában meghatározotüak szerint adásvételi
szerződést köt.

A nyertes pá|yáző visszalépése esetén az ę|ađó jogosult a pálryázati eljárás soľon következő
heýezettjével adásvételi szerződést kötni, amennyiben a pźiyázat eredményének megállapításakoľ a
második legj obb aj rĺnlat meghątÁrozásra keľtilt.

A nyeľtes ajźn|attevő esetében a befizetett biztosíték az ajźln|attevő í|tA| fizetendő vételár összegébe
beszĺmítĺásľa keľiil, azonban ha a szerződés megkötése azaján|attevőnek felróható, vary érdekkörében
felmeľiilt más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biztosítékot elveszti. Az elvesztett biztosíték a Kiíľót
illetimeg.

77, Egy éb rendelkezések

Az ingat|an megtekinthetó a Kiírĺás 2. pontjában megjelölt idópontban, de a megtekintés előtt két
nappal aJőzsefufuosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. onkoľmányzatiŘázkeze|o Irodájának munkatársával
telefonos eryeztetés sztikséges a következő telefonszĺmokon: 06 | 2104928,2|04929,2|04930,
2104766.

Az aján|attevo az aján|atok felbontásáig köteles titokban tartani az ajáĺiatának taÍtalmát, továbbá a

KiíÍó által a reszletes dokuĺnentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden téný,
információt, ađatot kĺiteles bizalmasan kezelni, anô|tájékorĺaást harrnadik személynek nem adhat. Ez
a tilalom nem terjed ki a finanszíľozó banlĺkal és konzorciális ajanlat esetén a résztvevőkkel való
kapcsolattartásra. Ha az ajźn|attevő vagy az éľdekkoľeben álló más személy a pí|yázat titkosságát
megsértette, a Kiíró az aján7atź.ŕ. érvénytelennek nýlvánítja.

A Bonyolító az ajźnlatok tańAbltat a pá|yázat |ezÁrásáig titkosan keze|í, tartalĺnukľóI felvilágosítlást

sem kíviilállóknak, sem a páIyázaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajánlatokat kĺzfuőlag elbírálásra használhada fel, más célú felhasnálás esetén az
ajrĺnlattevővel kĺilön meg kell anól állapodnia.

A Kiíró a pá|yźrati eljáľás Śorán készített jegzĺíkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőrizni, továbbá iýen jellegíĺ ellenőrzés esetén az e||enőtzést végző szEÍ\I' személyek
rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentícióban nem szabá|yozstt kéľdésekben a Budapest Fővĺíros VI[. kerület

Józsefurárosi Önkoľmányzat Képviselő-testüIetének |I2ĺ20I7 (V.ll') száműhatÁrozata, vďamint a

vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Józsefuárosi ontormanyzat
nevében eljáró Józsefurárosi Gazdálkod ási Központ Zrt,

Bozsik István Péter
v agy ongazdźtlkodasi igazgatő

Budapest, 2017. június 8.
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Mellékletek

1. számú melléklet: Jelentkezesi lap

f. száműmelléklet: Ajánlati összęsítő

3. szĺímú melléklet: Nyilatkozat végelszamolásról, csődeljĺárĺásról, felszĺmolásľól

4. számú melléklet: Nyilatkozat a páiyźuatl fęltételek elfogadĺásáró|, szerződéskötésről,
ingatlanszeľzési képességről, ajánlati kötöttségról

5. számúmelléklet: Nýlatkozat adó és adók módjaĺa behajtható köaartozźsról; KiÍróval
szemben fennáltó taŕozásról, kizÍró köriilményról

6. számú melléklet: Nýlatkozat pénzĺiryi alkalrnasságról

7. számú melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszímról

8. számú melléklet: Nyilatkozat át|árhaó szeľvezetľőI

9. számúmelléklet: Nyilatkozat apźiyźnaton meghirdetett ingatlan megtekintésérő|, állapotlának
megismeľéséröl

10. számimelléklet: Adásvételi szeľződés tffvezetfiiggőben taľtással

11. számúmelléklet: Adĺĺsvételi szerződés tewęzst fiĺggőben taľĺĺssal (banki hitel felvétele
esetén)

1'2. száműmelléklet Adásvételi szerződést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat

13. számtĺmelléklet: osszefoglaló a benyujtanđó ajánlat formai és taľtalmi követelményeiľől,
tÁjékoz{atásazźl.lráthatőszeÍvezetfoga|máról

L4. szźlm{tmelléHet: Értékbecslés
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1. számúmelléklęt
. ,,Budapest VIII. keľĺile! Jĺózsef utca 27. szímalatti ĺngatlan elidegenítése - pń|yázat,,

Jelentkezési lap

Budapest,

pőIyazóa|áíľása/cégszerua|źńrźs

I Meghatalnazotts lĄ

Tráĺsaság neve, cégformája:

Széktrelve:

Postacíme:

Telefonszáma:

Faxszźlma;

E.mai.l címe:

Statisztikai számjel:

Cégnýlvántartási szĺĺma:

Adószáma:

Szímlavezető bankj ának neve :

Bankszĺłmlaszáma:

Képviselőj ének neve, beosztasa:

Meghatďmazott nevel:

Telefonszáma:

Fax száma:

E.mail címe:

.,i

tijj
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2. szĺĺmú mellélet

,,Budapest VIII. kerület József utca f7 . szám alatti ĺngatlan elidegenítése - páIryázat''

AJÁNLATI ossznsÍľo

Alulírott. .(név/társaság
neve) a Budapest vlil. keľÍĺlet József atca 27. szám alattĺ ingatlan elidegenítésére kiírt
pźlyźlzatĺa ajĺĄnlatomat az alábbiakban foglalom össze:

Megajanlott vételar: .... ..Ft

A vételáľ megfizetésének módja:

a) egyösszegben

b) baÍ'ki hitel igénybevételével

(a meg1felelő szöveg aláhúzandó)

pá|y źaő aláínásďcé gs rerĺÍ a|áir ás

,q/

F



3. számú męlléklet

,,Budapest VIII. keriilet Jĺózsef utca?7. szám alatti ĺngatlan elidegenítése - pá|yázať,

nł.YILATKozAT
végelszámolásról' csődeljáľásľól, felszámolásľĺól

Alulírott.
(tarsaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság

o végeIszámolás alatt *źiVneĺrl ä|I

o ellen csődeljaras folyamatban *vaľ/nincs

o ellen felszámolrási eljĺírĺás folyamatban *vaĺýnincs.

Budapest,

páiy ázó a|álrtsal cégszeru alźtítás

A *-gď megjelölt résznél amegfelelő szöveg aláhuzandó.

-+4



4. számúmelléklet

',Budapest 
VIII. keľület József utca27. szám alatti ingatlan elidegenítése. páiyázat',

NI'YILATKOZAT
a pályánati feltételek elfogadásáľól, szelződéskiitésről, ingatlanszeruési képességľőI,

aj ánlatĺ kiitłittségľől

Alulírott.

... (név/taľsaság neve) kijelentem, hogy a pźiyźaat tźttgyźú ľészletesen megismertem, az

aján|attéteLfeltételeit, apá|yźzati kiírĺást magaÍIrra néz-lę kötelezőnek elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyarországon ingatlanszerzésre jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pźiyźulati felhívfuban foglalt 60 napos ajánlati kötöttséget vállalom.
Nýlatkozom, hogy amennýben a Kiíró az ajrínlatok eredményének megźilapítźsára
vonatkozó hatráriđőt elhďasztottą úgy vállďom az ajźn|att kötdttség meghosszabbításźt a
pźůyazat eredményének megĺĺllapítźsfua vonatkozó hatźndő elhalasztłísanak napjai szźlmźtva|
megegyezően.

Budapest,

pěÄyáző a|áIraľia/ cé gszeriĺ ďáíľás

,ĺ,ĺv



:' 5. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľĺilet, József utca27. szám alattĺ ĺngatlan elidegenítése. pályázat''

hIYILATKOZAT
adó és adĺók mtódjára behajtható kłiztaľtozźsrő| és a Kĺíróval szemben fennállĺó

. tartozásrői, kizárő kiiľiilményľől

Alulírott (név)

mint a (tĺrsaság neve) vezető

tisztségviselőjekijelentem,hogyazajénlattevőnek,

:. Adó és adók módjára behajtható köztartozálsa * van / nincs;
- Kiíróval szemben tartozása(helyt adó, bérleti díj stb.) * van /nincs;
. Kiíľóval szemben szerződésben vríllalt és nem teljesített kötelezettsége * van / nincs.

amelyeket az alźtbbi okiratolĺkal igazolok:

1.

Alulírott kijelentem, hogy cégiinket érintően a közbeszerzésekľől szćiő 2015. évi CXLil.
törvény 62. $ és 63. $.ban foglďt kizĺáió kiiľiilnenyek

a.) nem állnak fenn

b.) fenn állnak

(a megfelelő szöveg alłźhúzandó)

Budapest,

páty aző a|étítása/ cégszeľű alĺííras

a
J.

4.

\N A t-gal jelcilt résznél a megfelelő szöveg a|áhtaandő.
Ů
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6. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľület József utca 27, szám alattĺ ingatlan elĺdegenítése - pá|yázat,,

h[YILATKOZAT
pénzĺigyĺ alkalrnasságróI

Alulírott (név)

mint a (trĺrsaság neve) vezetó

tisztségviselője, kijelentem, hogy a pźlyázat taryyéĺt képező ingatlan vételárrának

megfizetéséľe képes vagyok, a sziikséges anyagt eszközĺjk rendelkezésemĺe állnak.

A számlavezető banknál az elmúlt 1 évben soľban ĺĺllĺás nem volt, amelyeket az ďábbi
okiratokkď igazolok:

Budapest,

pä|yámaIáfu źsalcégszertia|áírás

1.

2.



7. számúmelléklet

,,Budapest VIII. keľület József utca27. szám alattí ingatlan elidegenítése - pá|yázat,,

I{YILATKOZAT
a kézbesítés helyéľőI és bankszámlaszámľĺíl

Alulírott ....... /név/ mint a
(társaság neve) vezető tisztségviselője kéľem, hogy a Pélyźrattal kapcsolatos mindennemiĺ
nýlatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más információt, valamint aPźiyźlzatta| kapcsolatos
esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bírósági hatfuozatot, stb, az alábbi címľe
kérem postrázni:

Cimzett:

Cím:

lĄmennýben az éital^an a fentiekben megjelölt cimzett a fenti címen az iratot nem vesá át,

ennek következĺnényeit a gazdasági társaság vállalja. Tudomĺásul veszem' hogy amennýben a
címzet1 a fenti címen az értesitést nem veszi źtt, az éľtesítés a postáľa adást k<jvető 5.

munkanapon kézbesítetfnek minőstil.

A pźiyazati felhívrĺs visszavonłísa esetén a Kiíró a dokumentáció megvłísár|äsźtra fordított
összeget kérem az alźhbi banksziímla szźlmta visszautalni :

Bankszámlavez.ető pévintézet:. . . . . . .. . . . .

Bankszámlaszźtm.

Bankszárrlrĺval rendelkezrri j ogosult :

(név, lakcím vagy szél.ĺÍrely)

Budapest,

pźiy azó a|źiĺ ésa/ c é gszerií ďáíriás

ľ&



ĺ

8. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľiilet József utca27. szám alatti ĺngatlan elĺdegenítése. pá.ilyánať,

NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy cégĹink a nemzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $
(1) bekezdés l. pontja szerinti

a.) átláthatő szervezetĺrek minő siil.

b.) nem minőstĺl átlráthatő szervezetnek.

(a megfelelő szöveg alĺźhúzandó)

A jelen nyilatkozatomat a szervezet vezető tisztségviselőjeként bĺintetĺí.iogi felelősségem
teljes tudatĺíban teszem.

Budapest,

p á|y áz-ő a|áír źsal cé gszeľíĺ aláírás

I
v1/
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9. számúmelléklet

,pudapest VIII. keľület József utca 27 . szám alatti ingatlan elidegenítése . pályánat,,

hI-YILATKOZAT
apáůyáłzaton meghĺľdetett ingatlan megtekintésérőI, állapotának megismeréséľől

Alulíľott a pźlyźtzaton meghirdetett Budapest VIII. keľület' József utca 27. szám alattĺ
ĺngatlant előzetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az él|apotát és arra vonatkozó
miĺszaki télj ékotratást megismeľtem.

Budapest,

pä|y azó a|éńrásď cégszeľĺĺ aláírás

)a



10. számúmelléklet

'ąnÁsvÉrru s ZERzóDÉs TERWnET
(tervezet)

amely létrejött eg;irészről

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefvárosĺ onkormányzat (szélĺ}relye: 1082 Budapest, Baross u.
6347., adószáma: 157357|5-242, KSH-száma: Í5735775-84II-32|ĄI, kepviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester) képviseletében eljaró Józsefuiárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (szélürcly: 1082
Budapest, Baross u. 63-67., adószíma: 25292499.242, cégtregyzék szÁma: 01-10-048457; KSH
száma: 25292499.6832-IL4-0t, kęviseli: Bozsik István Péter vagyongazdálkodasi igazgató), mint
eladó (továbbiakban: eladó)

miísľészľől

(széküelye: adószáma:
cégiegyzélĺszÁma:.................; statisztikai számjele:.... képviseli:
mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az alulírott napon és helyen" az alábbi feltételekkel:

1.

Előzmények

1.l. Budapest Fĺjváros VIII. kerĺilet Íózsefuárosi onkormrínyzat Képviselő.testĺĺlete ...t2o17. (......)
számú hatáĺozata ďapján eg5rfordulós, nyilvĺános páiyánatot íľt ki Budapest VIII. kerület
35204 hľsz.-ú, természetben a Jőzsef utca 27. cíĺr alatt ta|á|ható ingatlan beęítésí
kötelezettségével történö éľtékesítésére'

l.2. A páÄyáat nyeľtese a Budapest Fővĺíľos VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat KépviselG
testület ....ĺ2017. (......) számú hatáĺozata szerint vevő lett. Yevő pá|yázatÁban az ingat|an
beepítését vállalta'

2.

A szenődés tárgyáŕképző ingatlan adatai

Címe:

Eelyľajzĺ szńma:

Megnevezése:

Telek alapteľiilete:

Közmĺĺ ellátottsága:

Teľhei:

Budapest VItr. keríilet , Iőzsef utca 27 .

35204

kivett beépítetlen tenĺlet

813 m2

közmĺĺvek nélktil

ingatlanon jelenleg
adásvételi szerződésben
és igényĺnentes.

béľlök taláIhatóak' az
foglaltakon túl per-, teher-

,4/
?r



3.

Jognyilatkozat

3.1. A nemzęti vagyonĺól szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bękezdése alapjan a helý
önkormláńyzattulajdonában lévő ingatlanraazá||amnak, valamint az|99|' évi XXXil. tv. 39. $
(2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnak elővásárlási joga van'

Jogosult plővásárlási jogával; postai kĺildemény esetén a ktildemény postai feladásának igazolt
napjától számított 35 napon beliil élhet. Amennyiben az e|óvź.sźr|áls jogosultja él jogával, jelen
szerzödés közte és eladó között jön létre. Ez esetben a vevő által beťlzetett 9- Ft+
ÁBA, a,az ...... forint +ÁFA összeget e|adő az elővásárlási jogra vonatkozó
nyi|atkozatokkézhezvételétől sámított 15 munkanaponbelül avevő ............Bank
Zrt á|ta| vezeteit . HI.]F ' számű száml{ján visszautďja. A
vevő tudomásul veszi, hogy a beťtzetelt összeg után eladó kamatot, vary báľmely jogcímen
e.lszámolandó ktiltséget, kártérítést nem fizet.

Az ingatlanon jelenleg béľlők találhatóak, a béľleti szeľződések felmondására az adásvételi
szęrződés megkötését követően kerĺil sor.

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

3.2. B|adő eladją vevó megvásáľolja l/1 tulajdoni hanyadban a jelen Szerzőđés 2. pontjában
meslatározottingatlant.

3.3. Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan haľmadik személy részére töľténő
értékesítéséhez abépítésí kötelezettség teljesítéséig e|adőhozzájárulása sztilĺséges. Eladó abban
az esetben adjahoz.zájáraLást a továbbértékesítéshez, amennýbeir a harĺnadik félvállalja a jelen
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó

Felek rögzítrlc hogy e|adó hozzájárulása nem sziil.ĺséges az ingatlan harmaďk személy tészére
történó vevő általi továbbértékesítéséheą amennyiben az ingatlanľa vevő a jogerós használatba
vételi enged é|ý megszerezte, és eft az e|adő felé hitelt érdemlő módon igam|ta.

3.4 Eladó kötelezettséget vállal, hory jelen szerzödés a|áírásźtt követő 8 naptĺári napon belÍil postai

riton, ajánlott tértivevényes küldeménnyel megkiildi a Magyar Allam és a Budapest Fővlíľosi
Önkoľmányzat részére a jelen sznrzíidéstazza| a felhívással, hogy a megkiildéstől számított 35

naptári napon belül nýlatkozzon, hogy kíván-e elövásárlásijogával élni.

4.

Jog- és kellékszavatossńg

4.1'. Azeladó kijelenti, hogy aziĺgat|an'tiľes telek, a 2. pontban foglaltak figyelembevételével.

4,2. Az eladó kijelenti, hory az adźsvéte| tźtgátt képező ingatlan kizĺĺrólagos fulajđonĺít képer.l, az

ingatlan, a 3.1. pontban ĺögzítetteken kívĹil a továbbiakban per-, teher- és igényment€s' azon
harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nýlvántartłísba bejegyzett, vagy ingatlan-

nyilvántarháson kívüli jogą amely a vevő biľtoklását vagy tulajdonjog bejeryzését akadá|yomĄ
korlátozná, vagy meghiúsítaná.

Ą
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4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot vállal azérŁ, hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
módjrára bebajtható köztaÍtozás nem terheli. Az eladó kijelenti és szavatolja, hogy az ingat|an
tekintętében kömyezetszerľryezés nem történt'

4.4. A vevó kijelenti, hory azingat|ant jól ismeri, bejárta, megvizsgáltą és álta|a felmért állapotbaĺ,
az ingatlanról késziilt ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeľetében iqa a|ájelen adasvételi
szerzódést.

4.5. Az eladó a jeierl szerzi5dés aláírásával kijelenti, hogy a vevőt az ingatlan minden lényeges
tulajdonságĺíľól tájékoztatta' beleértve az á|ta|a ismert esetleges rejtett hibakat is. A tájékoztatás
esetleges elmaradĺásábóI eredő minden kár eladót terheli.

5.

Az ĺngatlan vételára, a vételáľ megfizetése

5.1. Az ingatlan vételaľa ;.,. Ft melyet 27%o źita|ános forga|ĺni adő terhe|, (azaz

:...................... foľĺnt + 27o/o AFA). A vételfu általános forgalĺni adóval növelt összege
összesen ......'-Ft, azaz ,........ forint, amely összeg a vevő pźiyźzatában
ajánlott vételáľral azonos.

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

5.2.I. A vevő pźiyáratźnak benyujüísakor megfizetett az e|adő szÁm|ě$áĺa 18.000.000'- Bt azaz
tĺzennyolcmi||ió foľint összeget aján|ati biĺosíték címén. A szermdó felek rigy ľendelkeztet
hogy a beÍizetett ajánlatĺ biztosíték jogcímét fogtaló jogcÍmľe vá|tozla1áŁ így felek a
befrzetett összeget, bruttó l8.000.000,- Ft összeget foglalónak fogadjá{< et ('Foglató'). Előbbiek
alapján tehát vevő foglaló jogcímen megfizetett bľuttó 18.000.000,. Ft iisszeget eladó
ľészére. A Foglaló összege a vételárba beleszímít. Sznrzndő felek úry nyilatkoznat hory a
foglaló jogi természetével tisztában vannak. Tudját hory a szeľződés meghiúsulásáéľt felelős
fél az adott foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét k<ĺteles visszafizetni.
Amennyiben az adásvételi szerzídés olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fe|, vary egyik
fél sem felelős, az adoĺt. foglaló a vevőnek visszajfu.

A Fog|aló teljes összegének megfizetése az adĺĺsvételi szeľződés megkötésének feltétele.
Szetződő felek egybehangzőan rőgzítik azt aténý, hogy a Foglaló teljes összege megťzetésre
kertilt.

Tekintettęl arĺa, hogy az ajánlati biztosíték összege apétyázaülíl való döntés napjával vá|t az
Áľa tv. 59. $ (l) betezjese alapján meghatráľoiott ěloiegge, ehdó a Foglaló.bssze gérő| a
pí|yázató| való döntés napjával, mint te|jesítési nappal köteles e|(5|egszám|źtt kiállítani vevő
részérę.

5.2.2.Fe|ekĺögzitit hogy vevő a fennmaradó ......,-Ft, azaz .....................összegíi
vételáľ háhalék megÍizetéséľe je|en szerződés aláírásától saámított 60 naptáľi napon belül
köteles, az e|adő K&H Bank Zrt.-néI vezetett 10403387-00028570 szĺáĺnú banlazámlájáľa való
átutďással. Eladó a biĺokítruházás napjávď, mint teljesítési nappal köteles végszámlät
kiáIlítani a ban]<számlájĺán történt jóviáínást követóen vevő, illetőleg az áůta|amegielöIt haľmadik

. személy részére.



6.

Beépítési kiitelezettség

ó.1. A vevő vállalja, hogy azingat|ant aJózsefváros Kerületi Építési Szabá|yzatfuő| sző|ő 66/2007.
(xtr. 12.) önkományzati ręndelet (JoKÉsZ) előírásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettségnek az alábbiak szeľint tesz eleget:

a) a telekingatlan birtokbaadásátő| számitott 2 éven beliil jogerős építési engedélý szeľez és

b) a telekingatlan biľtokbaadásától számított 5 éven belüljogerős hasarálatbavételi engedélyt szeÍęz.

6.2. Ag,ingattan beépítési feltételęi:

Az ingatlan övezęti besorolása: LI -vm-l
A közmĺÍfejlesztéssel kapcsolatos cĺsszes költség (pl. fejlesztési hozzźĄźltulás, tervezés. stb.) a
vevót terheli.

A beépítés százalé|s építĺrenymagasság, szlntszán\ szintteriilet, stb. tekintetében az Országos
TelepüIésrendezési éJ Építési Követelményekľől (oTÉK) szóló 25311997. (xII. 20.)

Koľmányrenđe|et, az 512015. (II. 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ)' és J,őzsefuáros Keriileti
Építesi Szabályzatáről szótó 66/2007. (xtr. l2.) önkoľmányzati rendelet (JoKEsZ) e|oirźsai az
iranyadók.

7.

A szeľződésben vá|la|t ktitelezettségek nem teljesítésénet ĺ||etve késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményei

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

7.I.2. Késďelĺnikötbér
.".."Hä 

á ýěvő'a 6.t. pontban meghatározott valamely kötelezettségével neki felĺóható okból
késedelembe esit késedelni kötbért köteles fizetni az eladónak.

A késedelĺni kötbér mértéke:
- A jogerős építési engedély megszerzesének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

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

esetén a kötbér ĺisszege 7.500.000'- Ft.

Felek rögzítik, hory amennyiben a jelen pontban meghatározott összegeken fe|Ĺil vevő
kesedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigénye keletkeziŁ úgy annak mértéke
30.000'- Ftĺmp.

Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatĺĺľozott kötbér összegét nem tekinti eltúlzottnak.

7.2. Szerződł5 felek egybehangzóan rögzítik azt a tény\ hory a késedelmi kötbér teljesítéséhez vevő
banki gaĺanciaszeľződés megktitéséveV kozjegyzői letétbe helyezéssel (a továbbiakban:
garanciaszstződés) biztosítandó garanciaszprződés nyujtĺási kötelezettségének eleget tett, a .....
BanVközjegyző ál|ta| kibocsátott .... számú garanciaszerződés jelen sznrzÄdés a|áÍtásźxa|

eryidejiĺleg áttadásra kerĺilt az eladó részére.
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A garanciaszerződés összege a jogeľős építési engedély megszerzésére a 6.1'. pont szerint
rendelkezésľę álló hatĺĺridő elte|tét kcivetĺĺ, 60 napot meghaladó késedelem esetén 15.000.000,- Ft,
a jogerős hasznáúatbavételi engedély megszeľzéséľe a 6.1. pont szerinti rendelkezésre álló
hatáľidő elteltét követó, 60 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000,- Ft. A
garanciaszerzódés az e|adó javára lehívásrďátutalásra kerül ajelen szerzőđésben meghatározott
késedelem esetén. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén
időarányosan érvényesíthetők. Felek rögzítik, hogy csak olyan garancia fogadható el, amelyek
alapján eladó egyoldalri tźljékoztatő nýlatkozatával a ballk/közjegyzÍi átutalja a jelen
szerződésben meghaüĺrozott késedelmi kötbér összegét az e|adőnak, mindenfele egyéb feltétel
nélkĺil.

8.

Ingatlan-nyĺlvántĺrtrf, si bejegyzésľe vonatkozó nyilatkozatok

8.I Az elađó a jelen szerződés a|áításáva| eryidejtĺleg kiilön nyilatkozatban Glejegyzésĺ engedélý')
feltétlen, tefes, kizarólagos és visszavonhatatlan hoz-záljáru|ásáń adja ahhoz' hogy vevő
tulajdonjoga a 2. pontban meghatározott ingatlan tekintetében a teljes vételár megfizetését
követően vevő javára |l| tulajdoni arĺí'nyban, vétel jogcímén az ingatlan-nýlvántartĺísba
bejegyzésľe kerii!ön. Eladó a Bejegyzési engedélý az e||enjegym iiryvédnél, kiilön ügyvéđi
|etéti szęrződés alapján ĺigyvédi letétbe helyezi, amelyet ellenjeryzö ügyvéd minden további
feltétel kikötése nélkíil köteles vevö részére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésére az illetékes
fiildhivatali osztálynak benyújtani, amennýben a teljes vételár eladónak maľadéktalanul
megÍizetésre kerĹilt.

8.2. Felek hozzájiy,1ng ahhoą hogy jelen szeľződés benyújtrásra kertiljön az illetékes ftildhivatalhoą
aznnban az.zal a feltétellel, hogy Bejeryzesi engedé|y vevőnek tt'rténö kiadĺásáig, azonban
legfeljebb a jelen szerződésnek a fti|dhivatalba történő benyujtĺĺsátó| szźłmított 6 hópapig a
fijldhivatali eljánás ftiggőben tzrtását kezdeményezikaz ingatlan.nyilvántartásról szóló L997. évL
C)ĹI. törvény 47/A. E (1) bekezdés b) pontja szerint.

9.

Az ingatlan bÍľtokának ńtruhánáĺsa

9,1 Az ingatlan birtokának áftr:uhá.łÁsa legkésőbb a Maryaľ Állam, illetve a Budapest Fővárosi
onkormĺányzat elővłísárlĺási jog ryakorlásráľól szóló nyi|atkozatźnak Józsefuiáľosi Gazdálkďási
Kĺiąpont Zrt.-hez történő megérkezését, YdE! a 3.4 pontban rögzített hataridö eredménytelen
leteltét és a teljes vételár megfizetését, a bérleti szetzÄdések megszüntetését, az ingatlan béľlők
áita| tôrténó elharyłását kiivető 15 munkanapon beliil, felek által előzetesen egyeúetett
időpontban, átadás-áfuételi jegyzőkiinyvben keľüI sor. A biľtokátruházás napjáig az ingat|allna|
kapcsolatos költségek az e|adőt, a biľtokátľuházÁs napját követően felmeľiilt kĆiltségek pedig a
vevőt terhelik. Vevő a birtok áwételére köteles és a birtokáľuháás időpontjától szedi az ingat|aĺ
hasznait és viseli azok terheit.

10.

Egyéb rendelkezések

10.1. Az e|adő Ma55larország törvényei szeľint miĺködő helyi önkormźnyzat,

Vevő Magyarországon nyi|vántartásba vett jogí személy, ügyletkótési és ingatlanszerzési
kęessége korlátozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a ĺemzeti vagyonról szótó 2011. évi
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CXCVI. törvény 3' $ (1) bekezdés 1. pontja alapján ćÉLźtthatő szervezęt. Eladó képviselőjének
eredeti cégkivonata sr-ám alatt és aláírási címpéldanya es

10.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett varyon után vagyonátnrhĺízási illetéket kell fizetni'

10.3. Felek a Polgári Törvenykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizźĄák mind eladó, mind vevő
feltíÍn ő értékaránytalanságon alapuló esetleges megtámadási jogát.

10.4. Eljáľó ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy a pén.arrosás és a terrorizĺnus finanszírozása
megelőzéséről és megakadtiyozźsźró| sző|ő 200,7. évi CXXXVI. törvény rendęlkezései szerint
azonosítási kötelezettség terheli felek adatai vonatkozasában. Felek kijelentit hogy adataik a
szerződésben helyesen kerültek riĺgzítésre az á|tz|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
alapján.

Felekjelen szerződés a|áíľásáva| feltétlen és visszavonhatatlan hozzźĄárúźsukat adják ahhoą
hogy eljáró Ĺĺgyvéd okiľatailcról fénymásolatot készítsen, és azokban ĺogzített ađatakat a
szęľződéssel eg]iitt kezelj e.

10.5. Felęk tudomásul veszik etjaró ügyvéđ tźljékoztatźlsát, amely szerint adataikat az információs
önľendelkezési jogľól és az infonĺrációs szabadságról szóló 2011. évi CX[. törvény
rendelkezései szerint kizfuő|ag jelen szęrzÍídéshez kapcsolódó megbízĺs, illetve a
jogszabályokban meghatározott kötelezettsége teljesítése erdekében kezelheti.

Felek kijelentik, hogy jelen jogĹigylet nem titközik a pénzmosás és a terrorizĺnus finanszíĺozása
megelőzéséről és megakad źůyozÁsźrő| sző|ő f007, évi CX){XVI. törvénybe.

10.6. Vevő a szerződésmegkötésével kapcsolatos eljráĺási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljráĺási
díj összeget, 6.600,- Ft fřilđhivatali e!ánási illetéket és 1'.670,. Fífó JIJB eljárási díjat a
szer zĺó dés a|áírźsźú megel őző en megÍizetett.

10.7. A szerződó fe|ek sznrzódést aláíró képviseltii kijelentik, hogy az ađásvételi szerződés
megkötésére és a|álaásálra a sziil.ĺséges fe|hata|frazźtsolł*al rendelkeznek.

10.8. Je|en szeĺzĺĺdés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabáIyok rendelkezései megfelelően
ínányadóak.

10.9. A szerződés felek te[ies megállapodásáttarta|mą,,a' A felek között a szerződés előtt létreji'tt
szóbeli vagy írásbeli megállapodás hatĺílyát veszti. A szerzödés módosíüísa kizfuő|ag írasban
történhet.

A szerződés eryes rendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szerzíĺdés egészének érvénytelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesek az érvénýelen
rendelkezést üryleti akaľatuknak és a szprződésktĺtéskor fennálló celjuknak leginkább
megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni'

10.10. A szerződo felek jelen Szeľződés e|készítésével és elleifegyzésével, valamint az illętékes

fiildhivatal előtti képviselettel iĺgľédet .... bíZzák meg és

meghata|mazzÁk 'az illetékes fijldhivatal előtti eljanásra is. Ellenjeryző ügyved a
meghatalnazástelfogadja.
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A szerződó felek kijelentik, hory a jelen adásvételi szerződést e|olvasĺłs és egyező értelmezés után,
mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezśt í4ź/ĺ. a|á.

Budapest, 2017 . ........

Budapest Főváros VIII' keľület Józsefuárosi
onkoľmányzat eladó megbízásábóI eljáró
Józsefu árosi Gazdálkodás i Kozp ont ZrL

képviseli: Bozsik István Péter
v agy ongazdálkodási igazgatő

Eladó

Vevő

Jelenokiĺatot... (.'........')budapestiiigyvédkészítettemés ellenjegyzem, Budapest,zoL,|.. ...,

okiratkészítő tig5.véd



11. számú melléklet

enÁsvnrru 9ZERZőDEý
(tcrvezeQ

bankí hitcl felvétele esetén írőnyadó

amely létrej i'tt egyľészről

Bpdapest Főváľos VIIr. keľĺilet Józsefváľosi Onkoľmányzat (széküelye: 1082 Budapest, Baľoss u.

63-67., adószáma: 15735715-242, KSH-száma: I57357L5-84II-32I-0I, képviseli: dr' Kocsis Máté
polgármesteľ) képviseletében eljaró Józsefuárosi Gazdálkodási Kőzpont Zrt. (széküely: 1082
Buđapest, Baľoss u. 63-67., adőszźlma: 25292499-242, cégegyzék szátna: 01-10-048457; KSH
száma: 25f92499-6832-II4-0|, kepviseli: Bozsik István Péter vagyoĺgazdźllkodrási igazgatő), sllĺt
eladó. (továbbiakban: etadó)

másrészről

(székfielye: adószáľ.nl.
cégtregyzékszáma: ..........'......; statisztikai szanąiele:.... . kęviseli:
mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az alulírott napon és helyen' az a|ábbi feltételelĺkel:

1.

EIőzménvek

1.1. Budapest Fővĺíľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képvĺselő.testiilete ...12017. (......)

számri batźrozata alapjĺän egyfordulós, nýlvános pźůyźaatot írt ki Budapest V[I. keľĺilet
35204 hrsz.-ú, tennészetben a József utca 27. cím alatt talrá|hatć' ingatlan befuítési
köte|ezettségével töľténő értékesítéséľe.

1.2. A páůyázat nyeľtese a Budapest Fővráros VIII. kertilet Józsefuáľosi onkoľmĺínyzat Képvisető.
testĺilet ....|20t7. (......) számú hatźtrozata szerint vevó lett. Yevó pźł|yázatźlban az ingatlan

lakóépiilet célra tĺirténö beepítését vállalta'

f.

A szenődés táĺgáú képzí ĺngatlan adataĺ

Címe:

Eelyľajzi szőma:

Megnevezése:

Telek alapteľĺilete:

Kłizmĺi ellátottsága:

Budapest \ĄII. keriilď Jőzsef utc'aZ7.

35204

kivett beépítetlen teriilet

813 m2

ktizművek nélküI

üz ingatlanon jelenleg bérlők találhatóak, az
adásvételi szerződésben fogĺaltakon tul per., teher-

és igénymentes.

Teľhei:

..Eí%
2\
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3.

Jognyilatkozat

3.1. A nemzeti vagyonról szó|ő 20|1' évi CXCVI. törvény 14. $ (2) bekezdése alapjan a helyi
önkormányzat tulajdonában lévĺí ingat|anra az á||amnat valamint az 1991. évi XXXII. tv. 39. $
(2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi onkormányzatnak elővásáľlásijoga van.

Jogosult elővásárlási jogáva|,, postai küldemény esetén a küldemény postai feladásának igazolt
napjától szźtmítoÍt 35 napon beliil élhet. Amennyiben az e|óvásőr|áls jogosultja él jogával, jelen
szerződés közte és eladó között jön létre. Ez esetben a vevő által befizďett .ĺ Ft{.
ÁĺBA,, azaz ...... forint +ÁFA összeget e|adő az elővásrĺrlási jogra vonatkozó
nyilatkozatokkézhenlételétől számított l5 munkanapon belül avevő ............Bank
ZÍI á|tA| vezetet. ........... HUF szÁmí szám|ájfua visszautalja. A
vevő tudomásul veszi, hogy a beÍizetett tisszeg utrán e|adó kamatot vagy báľmely jogcímen
elszamolandó költséget, kártérítést nem fizet.

Az ingatlanon jelenleg bérlők találhatóak, a bérleti szerződések felmondására az adásvéteh
szeľződés megkötését követően kerül sor.

Eladó tájékoztatjavevót,hogy az ingatlan csak a Józsefutca felőli telekhatíľon kerített.

3.2. E|adő eladja, vevő megvásárolja l/1 tulajdoni hányadban a jelen Szerződés 2. pontjában
meghatározott ingatlant.

3.3. Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik szemé|y részéte tiirténő
értékesítéséhez a beépítési kötelezettség teljesítéséig e|adíhozzájárulása szĹikséges. Eladó abbaĺl
az esetben adjahozzÁjárulást a tovább-értékesítéshez, amennýben a harmadik fél vállalja a jelen
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzÁjáru|ását kérni, eladó vevőn követeli ajelen szerződésbeĺr vállalt kötelezettségek teljesítését.

Felek rögzít'Iś' hogy e|adó hozzźýłírulása nem sztilcséges az ingatlan harmadik személy részérę
töľténő vevő általi tovább-értékesítéséheą amennyiben azingat|awa vevő a jogeľős használatba
vételi engedélyt megszerezte, és ezt az e|adő felé hitelt érdem|ő módon igazo|ta.

3'4 Eladó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés aláírĺńsát követő 8 naptĺáľi napon belül postai
riton, ajánlott téľtivevényes kiildeménnyel megkĺildi a Maryaľ Allam és a Budapest Fővárosi
onkoľmányzat részśte a jelen szerződést azza| a felhívĺíssal, hory a megkülđéstőĺ számított 35
naptáľi napon beliil nýlatkoz.zon, hogy kívĺán-e e|ővásárlási jogával élni.

4.

Jog. és kellékszavatosság

4.I. Az eladó kijelenti, hogy azlngat|aĺiires telet a 2' pontban foglaltak figyelembevételével.

4.2. Az eladó kiielenti, hogy az adásvéte| tfugyät képező ingatlan kizíľólagos tulajdonát képezi, az
ingatlan" a 3.1. pontban röpítetteken kívĺil a továbbiakban per-, teher- és igénymentes' azotl
harmadik személ1mek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyilvántartáson kívüIi joga, amely a vevő birtoklását, vagy tulajdonjog bejeryzését akadáiyozná,
kor|źúoná, vagy meghiúsítaná.
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4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot vá||a| azért,hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók
módjára behajtható köztartozás nem terheli. Az eladő kijelenti és szavatolja, hogy az iĺgatlan
tekintetében kcirnyezetszenĺryezés nem tĺirtént.

.'
4.4. A vevő kijelenti, hogy azingat|ant jól ismeri, bejźrta megvizsgálta' és általa felmért állapotbaĺ;

az ingatlanľól készĺilt ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeretében írja a|ájelen adásvételi
szerződést.

4.5. Az eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vevőt az ingatlan minden lényeges
fulajdonságaról tź$ékoztatta, beleérťve az áItaI ismert esetleges Ętett hibákat is. A tájékoztatás
esetleges elmaradásából eredő minden kár eladót teľheli.

5.

Az ingatlan vételáľa, a vételáľ megÍizetése

5.I. Az ingatlan vétę|ára ....,. FĹ melyet f7%o á|ta|ános forgalmi adő terhe|, (azaz

:...................... foľint + 27%o Árĺ). A vételár általános forgalmi adóval növelt összege
összesen ......,-Ft, azaz ......... forint, amely összeg a vevő pźiyázatźlban
aj ánlott vételánal azonos.

5.2. Az ingatlaĺr vételánának megfizetése az a|źtbbiak szerint történik:

5.2'.l. A vevő pźiyázatźnak benyújtásakoľ megfizetett az e|adő szám|ájára 18.000.000'. Ft, azaz
TÍzennyolcmíllió foľint összeget ajánlati biztosíték címén. A szeruődo felek úry ľendelkeztek,
hogy a beÍĺzetett ajĺĺnlatĺ bĺztosíték jogcímét foglaló jogcímľe vźltonatjźts így felek a
bgfizelett összeget, bruttó 18'000.000,. Ft ĺisszeget foglalónak fogadják el (''F.oglaló'). Előbbiek
alapján tehát vevő foglaló jogcímen megÍizetett bruttó 18.000.000 Ft összeget eladó ľészére'
A Foglaló összege a vételĺíľba beleszámít. Szerződő felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi
teľmészetével tisz&ában vannak. Tudjĺák, hogy a szerződés meghirisulásáéľt felelős fé| az adott
foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszafizetni. Aĺrennýben az
adásvételi sz-erzÄdés olyan okból hiúsul meg, amelyéľt mindkét fél., vagy egyik fel sem felelős,
azadott foglaló a vevőnek visszajrír.

A Foglaló teljes összegének megfizstése az adásvételi szeľződés megkötésének fęltétele.
Szeľzodő felek erybehalgzőarĺńgzítlk azt a téný, hogy a Foglaló teljes összege megfizetésre
keľült.

Tekintettel arra, hory az ajźnlatí biztosíték összege a pá|yźzatĺől vďó döntés napjával vá|t az
Ápĺ, ĺ. 59. $ (l) bekezdése alapján meghatĺĺľozott e|ő|eggé, eladó a Foglaló összegéľől a
pá|yázatrő| való dtintés napjával, mint teljesítési nappal kö'teles elćĺlegszámlát kiállítani vevő
t&zére.

5.2.2.Fe|ek rögzítilq hogy vevő a foglaló összegével csökkentett, a vételáľ 50 %-ának megfelelĄ
.........'....,-Ft ' azaz ........ forint vételłárresz|et megflzetéséľe jelen szęrződés aláírásától
szźlmitott 60 napon beliil köteles az eladó K&H Bank Zrt.-né| vezętęĹt 10403387.00028570
számri bankszámlájára t<iľténő átutalással.

E|adő az I. vételárrészlet összegéľól a bankszĺm|ájźntorténtjóváínás napjäva|, mint teljesítési
nappa| köteles előlegszámlát kiállítani vevő részére.

3'



!ôc

5.2.3. Felek rögzítik, hory vevő, aze|ővásár|ási jogról lemondó nyilatkozatok vagy az elővásaľ|rási jog
gyakorlására vonatkozó hatráľidő eľedménýelen elteltéľe vonatkozó eladói értesítés vevő részéľe
töľtént sikeres kézbesítését követő 45 munkanapon beltil köteles a vételár fennmaĺadó 50 oÁ-át,

bľuttó Ft-o| azaz ..... foľintot (,,Vételáľhátľalék) eladó
K&H Bank Zrt.-néI vezetett 10403387-00028570 száľrű bankszámtájára megfizetn abban az I

esetben, ha sem a Magyar Álbm, sem a Budapest Fővráľosi onkormányzai nem él a jelen 
;

szsĺződés 3.1. pontjában biztosított elővásĺárlási jogával. Amennyiben a vevő késďelembe esik
a vételfuhátraléłJ<al, eladó póthatĺáľidő kitĺizése nélkül jogosutt a jelen szerződéstől egyoldalú
nýlatkozattal, érdelĺnúlás bizonyítasa nélkiil elállni.

Eladó a Vételár hátralék iisszegéľőI a bankszamláján történt jóváírás napjával, mint teljesítési
nappal köteles e|ő|egszÄm|átt kiállítani vevő részére. Továbbá eladó a birtokátruházás napjź*aI
mint teljesítési nappal köteles végszÁm|áĺt kiállítani vevő részére.

6.

BeépítésÍ kiĺtelezettség

6.1. A vevĺí vállalją hogy az ingatlant a Józsefuáĺos Keriileti Épftési Szabá|yzatáról szóló 66/2007.
(xII. 12.) önkornłányzati rendelet (JoKÉsZ) előínłsainak megfelelően beépíti. Vevő beepí.tesi
kötelezettségnek az a|äbbíak szerint tesz eleget
a) az ingat|an biľtokbaadásáttó| szÍunitott f éven belül megszerzi az építésére vonatkozó jogerős

építési engedélyt és
b) az lngat|aĺ biĺokbaadásától saámított 5 éven beliil megszerzi a jogerös használatbavételi

engedélý.

6.2. Az ingatlan beépítési feltételei:

Az ingatlan övezeti besorolása: Ll-vm-l
A közníĺfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztési hozz;átjárulás, teľvezés. stb.) a
vevőt teľheli.

A beęítés szźľ;a|ét épífuénymagasság, szintszám, szintteriilet, stb. t€kintetében az országos
Telepĺilésrendezési és Építési Követelményekľől (oTÉK) szóló 253ĺ1997. CJil. 2o.)
Kormrányľende|et, az 5120|5. (II. 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ)' és Józsefuĺáros Kerületi
Epítési Szabźiyzatáról szóIó 66/2007. (xII. t2.) önkormányzati ľendelet (JoKÉsz) e|őírásai az
irányadók.

7.

.Ą szenődésben vállalt kłitelezettségek nem teljesítésénet ĺlletve késedelmes teljesítésének
jogktivetkezményei

7.t. Az beęítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelnes teljesítése esďén alkalnazható
jogkövetkezrnények:

7.l.2. Késďelni kötbér

Ha a vevő a 6.1. pontban meghatározott valamely kdtelezettségével neki felĺóható okbót
késedelembę esiŁ késedelĺni kötbért köteles fizetni az eladónak.

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

kötbér összege 15'000'000,. Ft;

*/fu,



esetén a kótbér összege 7.500.000,- Ft.

Felek rögzítit hory amennyiben a jelen pontban meghatározott összegeken feltil vevő
késedęlmes teljesítésére tekintettęl eladónak kötbéńgénye keletkezit úgy an:rak mértéke
30.000,- Fťĺap.

Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatrározott kötbér összegét nem tekinti elfulzottnak.

7.2. Szerződő felek egybehangzőan rĺigzítik azt a téný, hory a késedelmi kötbér teljesítéséhez vevő
banki garanciaszerzödés megkötésével/ közjegzői letétbe helyezéssel (a továbbiakban:
garunciaszerződés) biĺosítandó garanciaszerződés nyujĹási kötelezettségének eleget tett, a ..,,,
Banlďközjerym ä|ta| kibocsátott ..'. szamú gaĺanciaszerződés jelen szerzi5dés a|áírásáva|
egyidejĺÍleg źÍzdźsrakeri.ilt az eladó részére.

A garanciaszerzódés összege a jogeľós építési engedély megszerzéséľe a 6.7. pont szerint

rendelkezésre álló határidő elteltét követó, 60 napot meghaladó késedelem esetén 15.000.000,- Ft,
a jogerős hasmálatbavételi engedély megszerzéséľe a 6.1. pont szerinti rendelkezésre álló
haŁáľidő elteltét követő, 60 rĺapot megbaladó késedelem esetén 7.500.000,. Ft. A
garanciaszerzadés az e|adő javźra lehívásľďátutalásra kerül a jelen szerződésben meghatározott

késedelem esetén. A garanciaszeľződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén

időarányosan érvényesÍthetők. Felek ňgzítit hogy csak olyan garancia fogadható el, amelyek
alapján eladó egyoldalú tájékorrztő ĺý|atkozatźna| a banklközjegyző átutalja a jele'lr

szeľződésben meghatáĺozott késedelmi kiitbér összegét az e|adőnak' mindenféle egyéb fe|tétel

nélkĺil.

E.

Ingatlan-nyilvĺńntartási bej eryzésre vonatkozó nyilatkozatok

8.1 Az eladó a jelen szerződés a|áúrźsátva| eryidejűleg külön nyilatkozatban (,Bejegyzésĺ engedélý)
feltétlen, teljes, kizrírólagos és visszavonhatatlan hozzÁjáru|ásźŃ adja atůloz, hory vevő
tulajdonjoga a 2. pontban meghatározott ingatlan tękintetében a teljes vételár megfizetesét

követően vevő javrára 1/1 tulajdoni aranyban' vétel jogcímén az ingatlan-nýlvántartásba
bejegyzésre keľii|ön. Eladó a Bejegyzési engedélyt az elleąjeryző iigľédnél, külön ügrvédi
|etéti szptzódés alapján iigyvédi letétbe helyezi, amelyet ellenjeryző ĺigyvéd minden további
feltétel kikötése nélktil köteles vevó részére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésére az illetékes
Íöldhivatali osztĺílpak benyrijtani, amennýben a teljes vételár eladónak maľadéktalanul

megfizetésre keriilt.

8.2. Felek hozzájáruLnakahhoz, hory jelen szerződés be,nyujtasľa keriiljön az illetékes fiilĺĺhiyafą|foo2,

azonban azza| a feltétellel, hory Bejeryzési engedély vevőnek történő kiadásáig, azonban

legfeljebb a jelen szerződésnek a fiildhivatalba történő benyujtĺásától szĺmított 6 hónapig a

fii|dbivatalí eljárás fiiggőben tartását kezdeményezik az ingatlan-nýlvántartásról szóló 7997. évL

cxLI. törváry 47/A. E (1) bekezdés b) pontja szerint.

9.

Azĺngatlan bĺrtokának átľuházĺísa

g.I Az ingatlan biĺokának átlllházásfua legkésőbb a Magyat Áilam, illetve a Budapest Föváľośi

onkoľmányzat elővĺásáľlasi jog gyakoľlásárót szóló nyilatkozatának Józsefuĺírosi Gazdálkodási

\Központ Zrt.-hez torténó megérkezésé! vagy a 3.4 pontban rőgzíteÍt haüáridő eredménytelen
:ť Ď -t2
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leteltét és a teljes vételaľ megfizetését, a bérleti szerződések megsztintetését, az ingatlan bérlĺjk
áitz| történo elharyását kĺjvető 15 munkanapon beliiLl, felek által előzetesen egyeztetett
időpontban, áiadás-őúvételi jegyzőkönyvben keľíil sor. A birtokátruhźzás napjéig az ingatlanĺral
kapcsolatos ktiltségek az e|ađőt" a birtokátruházás napjźú. követően felmeľiilt költségek pedig a
vevőt terhelik. Vevő a birtok átvételéľę köteles és a biľtokátľuhĺázás időpontjától szedi az ingat|an
hasznait és viseli azok terheit.

10.

Egyéb rendelkezések

10.I. Az eladó Maryarctszágtörvényei szerint működő helyi önkoľmányzat.

Vevő Magyarországon nýlvántartásba vett jogi személy, ĺigyletkötési és ingatlanszerzési
képessége korlátozva nincs, kíjelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonról szo|ő 20II. évi CxCu.
törueny 3. $ (l) bekezdés 1. pontja alapján átLáthatő szęryezet. EIadó képviselőjének eredeti
cégkivonata 265L4/53ĺ2010. szám alatt és aláírási címpéldánya .... szám alatt
koľábban csatolĺísľa került a Földhívatal részére.

ĺ0.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett varyon után vagyonátruhĺízásí illetéket kell fizęhi.

10.3. Fe|ek a Polgrĺri Töľvénykönyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján lĺĺzĄźů< mind eladó, mind vevő
feltrĺnő éľtékaranytalanságon alapuló eset|eges megtrámadási jogát.

|0.4. Eljáľó ügyvéd tájékoztat1a feleket, hogy a pénznosás és a terroriznus finanszírozása
megelőzéséröl és megakadáiyozźsźrô| sző|ő 2007. évi CXXXVI. töľvény rendelkezései szerint
azonosítási kötelezettség terheli felek adatai vonatkozasában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szerződésben helyesen kertiltek rögzítésre az általuk bemutatott személyi azonosíto okmĺĺnyok
alapján.

Felek jelen szerződés a|źúľźsźxa| feltétlen és visszavonhatatlan honá$átru|ásukat adják ahhoz,
hogy eljĺĺró iigyvéd okirataikról fén1ĺnásolatot készítsen, és azokban rögzitett adatailĺat a
szeľződéssel eryiĺtt kezelj e.

10.5. Felek tudomasul veszik e|iáró ügyvéd tájékoz1atźsźtt' amely szerint adatalkat az inforĺnációs
önľendelkezési jogról es az infoľmációs szabadságrő| sző|ő 2011. évi CXtr. törvény
rendelkezesei szeľint kizfuő|ag jelen szsrződéshez kapcsolóđó megbízÁs, illetve a
jogszabályokban meghatfuozott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.

Felek kijelentit hogy jelen jogÍigylet nem ütközik a pénzmosís és a terorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadáiyozásátő| sző|ő 2007 . évi CXXXVI. törvénybe.

10.6. Vevő a szerződés megktitésével kapcsolatos eljĺárási költségek címén 5.500,- Ft + Áľ,ł. el3ĺĺasĺ
díj összeget, 6.600,- Ft R'ldhivatali etjánĺsi illetéket és 1.670,- Ft/fr, JuB eljłárási dijat a
szrlrző dés a|áir źsát mege|őzően me gfi zetett.

|0.7. A szerziśdő felek szerzödést aláíró képviselői kijelentik, hog az adásvételi szetzódés
megkötésere és aláínásara a sziikséges fe|hata|mazÁsolĺĺĺal rendelkezrrek.

10.8. Jelen szeľződés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseí megfelelően
iľanyadóak'

10.9. A szeľződés felek teljes megállapodásáú tarta|mazza. A felek kt'zÍ'tt a szerr'odés előtt létrejott
sńbeli vagy írrísbeli megállapodźshatá|yźtt veszti. A szerződés módosítása kizfuő|ag írásban
történhet. ,lr



A szeľzőđés egyes rendelkezeseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szerződés egészének éľvénytelenségét. Ilyen esetben a felek kötelęsek az éwéĺýeleĺ
ľendelkezést tigyleti akarafuknak és a szerzódéskötéskor fennálló céljuknak legint(abb
megfelelő rende|kezéssel helyettesíteni.

10.10' A szerződő felek jelen Szoľződós glkészítésével és ellenjeryzśséve|, valamint az illetékes
fiildhivátal előtti képviselettel ügyvédet ...... bízzźk meg, és

'.; meghata|mazzÁk az illetékes fijldhivatal előtti eljáľásra is. Ellenjeryző ügyvéd a
meghatalĺna zást e|fogadj a.

A szerződő felek kijelentik, hory ajelen adásvételi szerződést elolvasas és egyező érte|mezés után,

mint akarafukkal és nyi|atkozataikkal mindenben egĺezőt ítjáú<alá,

Budapest,2017.

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi
Önkormányzat eladó megbízásából eljáró
Józsefuáľosi Gazdálkodás i Kövpoft Zrt.

képviseli: Bozsik Istvián Péter
vagyongazdálko dási igazgatő

Eladó
Vevő

Jelenokiratot... (...........)buđapestiügyvédkészítettemésellenjegyzem,Budapest2017....,.

oŕiratkészítő iigyvéd
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12. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľĺilet József utca 27 . szám alatti ĺngatlan elidegeníté se - pź.ilyźnať,

Adásvételĺ szeruődést éľintő mĺódosítási javaslatok és nyĺlatkozat

Alulírott (név)
mint a ........ (táĺsaság neve) vezető
tisztségviselője jelen péiyázatban talĺálható adĺásvételi szęrződéshez laz alźhbi módosíüási
javaslatokat teszem / nem teszek módosítási javaslatot*

2.

Alulíľott (név)
mint a (tĺáľsaság neve) vęzető
tisztségviselője nyilatkozom, hogy peilyazati felhívas mellékletét képező adiásvételi szerződés
tervezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítäsi vagy kiegeszítésre irrányuló javaslatok
|<tiró áIta|i elutasítása esetén is fenntartom ajłłnlatomat.

Budapest,

pěiy źaő alźtírźsa/ cégszerű ďáÍľĺás

A *-gal jelölt ľészrél a megfelelő szöveg a|źůltlrandó

-"fu



13. számúmelléklet

osszefoglaló a benyújtandó ajánlat foľmaů és taľtalmi kiivetelményeĺről, tájékoztatás az
ĺítlátható szew ezet fo galmríľól

Az ajánl'atot a táľsaság képviselője minden oldalon kézjeryével kiiteles ellátni.

Az ajánlatnak folyamatos sorszámozással kell rendelkeznie.

A boľítékon nem szeręelhet a benyújtóra vonatkozó jelzés.

Az ajźnlatot két példanybaĺl, kĺilön lezárt borítékban kell benyrijtani, az egylkpétdányon feltiintętve az

,,Eredeti példáĺy,,, a másikon a,'I\dásolati példány'' szöveget.

A borítékon a következő sz<iveget kell és lehet felttintetni: ,pudapest VIII.' József lłrtca 27. szám
alatti ingatlan elidegenítése - p6|yázat,,

Az ajánlatot sértetlen borítékban kell benýjtani, sérült, felnýtott borítékot a Bonyolító nem vesz át.

Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, azercdeti igazolást kell csatolni azajźn|athoz.

Az ajźn|ati biztosíték befizetésénéI a közlemény rovatba a következőt kell beími: aiánlatĺ biztosíték
JőzseÍ u.27,

Azajĺánlat tarIa|mźú a következö soľrendben kérjtik összefiízni:

1. Jelerrtkezési lap

2. Ajánlati <isszesítő

3. Eľedeti,30 napnál nemrégebbi cégkivonat

4. Eredeti aláÍrási címpéldany

5. A Pp. előírásai szerinti bizonyító erejű meghata|mazźs, amennyiben az aján|atot nem a cég

képviselője iĄaa|á

6. Pá|yázati dokumentrácíó megvásrárlásiíról szóló bevételi pénztÁrbizony|at másolata

7. Ąántati biztosíték befizetéséről szó|ó igazo|ás másolata

q. Nyilatkozat végelszámolásról, csőde|jĺárasróI, felsámolásró|

9. Nyilatkozat apá|yázati feltételek elfogadrásĺáľól, szeľződéskötésrőI, ingatlanszerzési képességről,

aj ánlati kötiittségľől

1o' Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható kijztaĺIozÁsről; Kiíróval szemben fennálló
tartozásról

11. NAV igazolása

1'2. Helyi adóigazolás (beszeľeńető: Budapest Józsefuĺĺľosi onkoľmányzat Polgáľmesteri Hivatala

' t082 Budapest, Baĺoss a.63-67.)

|. 73. Kiíróval, bonyolítóval szemben fennálló :artozás igazo|ása (beszerezJrető: Józsefoárosi

: Gazd.álkodasi i<ö4pont zrt. |084 Budapest, Ör u. 8., és Budapest Józsefuárosi onkoľmĺányzat
: Polgiánnesteri Hivatala Pénzügyi ťJgyosztźĺ|y 1082 Budapest, Baross u. 63-67. tr. em.)

. 14. Nýlatkozat pénzĹiryi alkaImasságról

15' Nyilatkozat a kézbesítes helyéről és a bankszám|aszámrő|

l6. Nyilatkozat áú|áthat6szeľvezetrőI

\ 17. Azadäsvételi szerződéssel kapcsolatos észrevételet módosíĹĺsijavaslatok\-\s
š
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ĺ,tlatnato szervezet:

A 20i 1. évi Cxcvl. tv' 3. $ ręndelkezésęia|apjánát|źúható szęĺłezet:

I. litlĺÍthutó szervezpt:

a) az á||am, a költségvetési szerv, a k<jztesttilet, a heýi önkormányzat, a nernzetiségi önkorrnányzat,
a társulás, az egybźuijogi személy, az olyarĺ gazdá|kođő szeÍlłezet, amelyben az á||amvagy a
helý önkormrányzat kiilön-kiilĺin vagy együtt 100%-os ręszeseđéssel rendelkezik, a nemzetközi
szervezet, a ktilftitdi allarn' a ktilfřildi helýatóság, a kiilfłildi állami vagy helyhatóságtr szeĺv és az
Európai Gazdasági Térségről szoló megállapodásban részes állam szabáIyozottpiacára bevezetett
nyilvánosan miíködó részvénýársaság,

b) az o|yan belft'ldi vagy külfiĺldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem renđelkező gazďźikodô
szerveza|-. amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénanosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzśséről és
megakadźilyozásĺĺľól szóló tiirvény szerint meghataľozott tényleges tulajdonosa megismeľhető,

bb) azEurópai Unió tagáIlamában, az Euľopai Gazdasági Téľségľől szóló megáĺlapodásban reszes
állaĺnban, a Gazdasźryi Es/iittműki'dési és Fejlesztési Szervezpt tagállamában vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amelýel Maryaľországnak a kettós adőttatás
elkeriilésérĺjl szoló eryezménye van,

bc) nem minősül a tlírsasági adóról és az osztalékadóról szóIó törvény szerint meghatározott
ellenőrzjtt külfr ldi üírsaságnat

bd) a gazdźlkodő szervęzďben közvetleniil vagy közvetetten több ĺnnt 25Yo-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdĺílkodó szeÍvezet tekintetében aba), bb) és óc,) alpont szerinti feltételek feĺmállnak;

a) az a civil. szeĺvezet és a vízitrírsulat, amely megfelel a kĺĺvetkező feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civi| szeÍveztt és a vizitársulat valamint ezek vezpto tisztségvise|ői nem átlátható
szervezetben ne,m rendelke zĺiek 25%o-ot meghaladó részesedéssel,

cc) szek,he|ye az Európď Unió +ąEái|amában, az Europai Gazdasźęi Térségrőt szóIó
megállapodásban részes államban, a Gazy'iasáryi Es/iitfin'ikiidési és Fejlesztési Szpĺlezet
tagállamában vagy olyan államban van, ame|Iyel Maryaľorsz"ágnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló eryezménye van;

9. meghaaőroaó befolyús: az a kapcsolat, amel1mek révén tennészetes szeĺnély, vagy jogi személy egy
jogi személynek tagsavagy részvényese, és

a/ jogosult e jogi szeméIy vezetó tisáségviselői vary felĺigelőbizottsága tagiai többségének
megválasztására és visszahívására, YdE!

b) a jo$ személy más tagiaival vagy részvényeseivel kötött megĺállapodás a|apján egyeđĹĺl
rendelkezik a szavazatok több mint ötven szźr'a|ékaval:

3. $ (2) Az (I) bekezdés 1' pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a
szerzśdt| felnek cégszenĺen aláíľt módon nyilatkozlia kell. A valótlan taľtahnú nyilatkozat alapjĺín
kötiitt szerződés semmis.



š



{...{ ;ł.
ě
E*.o."
I

Avant.lmmo MémÖkiés lgazságÜgyĺ SzakértŐi Kft' T: 06-30/ 908-1995
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Avant.lmmo @ Mérnoki és lgazságügyi Szakértőĺ Kft 2

ÉnrÉxelÉsl B|zoNYíľvÁľĺv

A kĺvü|jegyzett kivett beépítetlen tertilet ingatlan forgaĺmĺ értékét a fordulónap oI1, aza|ábbĺak
szerint ál|apítottuk meg:

ovezeti besorolás: Csarnok negyed
EpítésiÖvezet L1-Vlll-í
Te|ek mérete cisszesen m2 813
Faj|agos forgalmiéńék nettó Ft/m2 2í8 168
Forgalmi érték sú|yozott át|aga, kerekítve' nettó Ft iłłiłiÍłÍ'nłiiĺaiĺffilÜlili.ffi
Aĺazĺ .u,rt 47 889 900
Foľgaĺmi érték brutr Ft ,!.iĺitĺĺ;!.,:fi3lffi 

šłłĺłőTE.Fł
Forgalmi érték maximális ĺĺkviditás eseten ĺrutto pt 180 207 920

A J9ĺEsz szerint javasolt a tárgyi V|ll. József u. 27. sz, a|atti terület osszekötő magánútként
önálló helyraEi számon történő besorolása. A szakvéleményben a területet e|ĺtesi.tete*ent
értéke|tÜk, a javas|at érté.kcsćkkentó tényezőként nem szerépel. Amennyiben.l.ói"i"=.ů' lunn"az osszekötő.út megvalósítása, a forgalomképtelen út mi.att rii szaŕvááňéńy.reszĺtese
szÜkséges.

3u.y1111iLinB
BártfaiLászló

ok|. Íi' mémök
ĺngat|anfoĺgalm| Igazság0gý szakértó

Budapest Vl| l. József u. 27. 35204 hrsz

33



AvanĹlmmo * Mémoki és |gazságugyi Szakértői Kft.

í. Előzmények

A Józseíuárosĺ Gazdá|kodási Központ Zĺt. megbÍzásĺ szerződése alapján az Avant.|mmo
Mérnoki és lgazságügyi Szakértői Kft. elkészítétte a kívÜĺjegyzett ingälan ĺorgálmi érték-becs|ését.

2. Alapelvek, feltételek

- A megbízók által rende|kezésre bocsátott adatok va|ódiságát és te|jességét nem vitattuk.
- Az átadott adatok rögzítésén túljogi természetű vlzsgá|at ňem történt.
; A vjzsgá|at során az ingatlant szemrevételezéssel ňĺnósítettur, más jel|egű, invazÍv, stati-
kai diagnosztikai vizsgá|at nem történt.
- Potenciálisan veszélyes- koru|mények, anyagok előfordulását nem rógzítettük, ezekért, il|et-ve a felfedezésĹikhtjz szÜkséges szakérte|emért nem vise|Ĺinkfe|elősséiet.. A forgalrnÍ érték meghatározásánál az ingatlan egészben történő éňékesíitését tételeáük
fe|. Az ingatlant tehermentes, birtokba vehető ál|apoi-ban értékeltĹik.-A szakvé|emény kizáró|ag az 1. pontban leírt cé|ra készo|t, bárme|y egyéb celra torténő
fe|használása nem engedé|yezett.
- A szakvéleményben. szereplő érték mindig egy adott idópontra -a fordu|onapra- vonatkozik,
mert az érték nagysága fo|yamatosan vá|tozík. R oeĺertbtok és tulajdonoJäŕ 

". 
ädoft va.gyontárgyat, a gazdasági, poJitikai,'jogi kÖmyezet vá|tozását és az ezäkkel osszefĺĘgő koc-

ĺts"lęt minden időpontban, újabb infórmációk birtokában másként ĺteur ńeó. nz ď,tern"""-
|és változatlan feltéte|ek mellett 180 napig használható fet.
- Minden adat és tény, ami a szakvélemélrYben-szerepe|, |egjobb tudomásunk szerĺnt he|$á|-ló és pontos' Felkutatásuk során az e|várhato gondosságlat jártunk e|, dJ nem.vát|alunk
felelősséget olyan adat, vé|emény vagy becsléš pontossř-gáért, amÍt mások áđt"x at 

'e-szÜnkre.
. A szakvél9.ľély kjz9ro|ag a megbízó rés1ére készüľt, i|tetéktelenek semmilyen formában
nem hasznáĺhatják fel..N.e1 lozhatók nyilvánosságra sem a dokumentum ,eiiěi, sem eg6.sze a készítő e|őzetes ľa:Ę"!ijóváhagyása né|kül. A szakvélemény a Ptk. gośiłal bekéz-
dése a |a pján törvénnyel védett sze| |em i alkotás.

3. TanúsÍtvány

A szakvé|emény készítője tanúsÍtja, hogy.= álta|a tett megá||apÍtások igazak, és helytállóak,
a.megbízott független, és díjazása nem ftigg a.megállap.ltótt eitercol. Äuep'i.ěňvĹ".n ĺogr"ń
e|emzéseket, vé|eménya|kotásokat a kor|átozó feltéiebť határolják be.

4. Ae'ingat|an |eírása

4.1. 
^z 

ingat|an környezete

Az ln-gatl9n természetbel 
.a klyu|jegyzett címen, be|terÜteten található. A kÖmyezet többnyĺre

régi építésű, társas |akóházakkal beépített. Az tittest és a járda az ingatlan eĺott sziláro asz-
falt burkolatú. Az utcában vízvezeték, csatorna, elektromós és gázvězeték van. cśapaoeĺĺ-
vÍz-elvezetésre egyesített víze|vezető rendszer szolg á|.
A tömegköz|ekedési e9-zkÓzök megállója 5 peľcen be|ü| eléľhető. Személygépkocsival par-
ko|niaz ingat|an terii|etén és előtte, az utcán |ehet.
Ele|miszer a|apelĺátást szolgátó bevásárlási lehetóség gya|ogosan, 5 percen be|ü|, közintéz.
ľ9n.ye!. szolgá|tatások, piac, bevásártóközpont ttiňegkt'zĺekedési jarmuverréi'5 -percen

be|til e|érhetó. A kťimyezeti terhe|és és a levegószenńyeződés kcizäpes, á Ŕo,zuiabnsagi
heĺyzet a rendőrség kozelsége miatt a kömyék atlaganáljóbb.

Budapest V|||. József u. 27. 35204 hrsz
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Avant.lmmo @ MérnÖkíés lgazságÜgyi Szakértői KfĹ 4

4.2. A te|ek leírása

HelyĘziszám 3520É.

Megnevezés Kivett beépĺtet|en terti|et

Tulajdonos Bp. Vlll. Józsefuárosĺ Önkormányzat 1t1

Telek területe 813 m2

ovezeti besorolás L1-Vll|-1 lakóövezet Pm=19 m

A mellékett ĺivezeti besoľolás szerint alakították ki a tárgyi telket. A telek keskeny, hosszú,
nagy oldalarányú, hossztengelyének tájolása megközelítő|eg É.D-i, felszíne sík. Je|enleg
gépkocsĺ parkolóként hasznosÍtják. Utcafronti o|da|án tömor tégla és beton lábazaton á|ló
drótfonattal, a D.i o|dalán drótfonattal bekerített. A te|ket a bal oldalon a 35203 hrsz beépÍtet-
|en te|ek, a jobb olda|on a 35205 hrsz P +F + 1 emeletes utcafronton és olda|határon álló
lakóház híjđa|a határotja. A 35203 és a 35204 hrsz üres te|ek kÖzött nincs folytonos kerítés,
a határvonalat, fe|tételezhetöen a jogi birtokhatáron |evó betonvasak je!żk, a telek D.i végén
dü|edező, |ábazat nélkü|i drótfonatĺ] kerítés ta|á|ható. A határoló kerĺtések épÜ|etek fe|téte.
lezhetően a jogi birtokhatáron á|lnak.
Az utcában minden közmű a|apvezeték (e|ektromos áram, vezetékes víz, csatorna, gázveze.
ték) megta|álható. A te|ken kĺĺzmĹĺ bekÖtések nem láthatók, rńérőórák nincsenek'
A telek 1/1 ĺinkormányzati tu|ajdonban Van, tulajdonviszonya rendezett. Az ingatlan-
nyilvántartásba be nem jegyzett egyéb jogokró| és tényekről nincs tudomásunk.

A Józsefuáros Kerü|eti Építési Szabályzat (JóKÉsz) szóló 66/2007. (xll. 12.) ök. számú ren-
delet e|óírásai szerint az ingatlan övezďi besorolása L1 -Vl| l.1 .

A JóKÉsz szerint javasolt a tárgyi terĹilet összekötő magánútként öná||ó helyĘzi számon
történő besorolása. A szakvéleményben a terĹi|etet épÍtési telekként értéke|tük, a javaslat
értékcsökkentő tényezőként nem szerepel. Amennyĺben kötelezö |enne az összekötő út
rnegvalósÍtása, a forgalomképtelen tit miatt új szakvé|emény készÍtése szükséges.

Beépítésĺ m.ld; ártsoros, a telek megengedett |egnagyobb beépítése 65 %, szintterĹi|eti mu.
tatőja 4,0 m"lm., terepszint alatti beépÍtés mértéke mélygarázs esetén 100 o/o, legkisebb
építménymagassága í6,0 m, legnagyobb épĺtménymagassága 23,0 m. A szabályozásiter.
ven Pm=19 m szerepe|. A földszintĺ beépÍtés mértéke teremgarázs, intézményi, kereskede|-
mi funkció létesĺtése, i|letve ezek Vegyes a|katmazása esetén e|érheti a 100 o/o-ot, A kerüĺeti

'ij 
építésű lakóházak egy része két szintes mé|ygarfusaI éptil.

Budapest Vl||. JÓzsef u.27, 352M hĺsz
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AvanĹ|mmo @ Mémoki és |gazságugyi Szakéńri Kft.

5. Éľtérxépzés

5.1. AE' ingat|an értékelésének módszere

Az Rllóeszköz Értéke|ők lyroqai Csopofia CĘGOVA) ajánlása alapján az ingat|an jellegére
való tekintettel, a forgalmi értéket összehason|ító és marädványértéic.módszeřel is megnata-
!o.äuk. Figyelembe u9{qk a2p!2o05. (Vlll. 11.) sz. rendeletteímódosított 25t1gg7. ry-ĺll. 

,r.)
PM és az5411997.ľl|l. 1.) FM sz. rendelet.és 3 E.urypean Va|uation Standards (EVS)
2003. és 2009. évi értékelési szabvány módszertani előírásäit'
Az ingat|anok értéke|ése osszetett feladat. Ezért he|yszínĺ szemĺét tartottunk, fényképeket
készítettünk, szóbeli.tajékozta!ást kaptunk, ktimyezeitanulmányt végeztĹink, 

,es 
ů tnrói-

mányzatná| informá|ódtunk. A forgalmi érték megáĺlapításához řelhasźná[uk.a KSH, a NAV
l|Íetékhivata|i, a.n.yomtatott és az e|ektronikus szársajtóban fel|elhető, va|amint J ńas szat-
cégek á|tal rendelkezéstjnkre bocsátott árakat, és az Avant']mmo " xh. áđátuäisáńär into"
mációĺt.
Az Ango|Křályĺ Vagyonértéke|ők szövetsége (RICS) szerint az oMV (open Market Va|ue)
azaz a nyĺlt piaci érték az, az áĺ, ame|y osszegért egý vagyontárgyban ůaĺo eroereĺtseg mél-
tányosan, magánjogi szerződés keretében.kéšzpenzert jiegnaďonb valószínűségóele|ao-
ható. A pontos ár csak versenyeztetésse| á|lapÍtńató meg.

Feltételei:

. Az eladó hajlandó az eladásra.

..nz.3o.asvéte|itárgyalasok lebonyolÍtásához figye|embe véve a vagyontárgy jel|egé! és apiaci he|yzetet, ésszerű hosszúságú időtartam áĺ rende|kezésre'
- A tárgya|ás idószakában az érték nem vá|tozik.
- ł,.u19vontárgy szebadon kerĹi| piacra, meghirdetése megfe|e|ő nyitvánossággaltorténik.
. Alta|ánostól e|térő speciá|is vevői kĺj|ön aján|atot nem veszünk Íigyelembe. 

--

É*ekmoaosítrí tényezők

Értéknove|ő tényezők

Értetąsoktentő tényezők

Likviditás számítása

Horváth Mihály tér és a Hote| közelsége
Rendezett sík terĹi|et
A ktmyéken nincs hasonló épÍtésite|ek
Jó| berbe adható lakások és üzletek

Keskeny, hosszú, nagy olda|arányú telek

Gyors ított kényszerértékesÍtés 0.9
Pénzpiaci és hite|válság hatása 0,98
Keres|eti tényezők 0,9
Likviditási tényező 0,7938
Likvidĺtás, kerekítve % 80

/,/

Budapest V|l|. József u . 27. 35204 hrsz
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Avant.|mmo @ Mérncikĺ és |gazságÜgyi Szakértői Kft. 6

5.2. Te|ek érték meghatározása ósszehasonlító árak a|apján

ą
t EÍtékel€ndő 1 2 3 4

3 GazdaságÍ tényezők
4 Ár ft) ĺ99 000 000 ĺ80 000 000 ĺ80 000 000 254 000 000
5 Információ forrás t.lAVIueték NAv l|ĺeték NAV |llďék NAV |ueték
o lngat|an a|apterü|ete (m2) 8í3 785 804 766 1 243

Fai|aqos ár netió (Fímz) 229 179 253 503 223881 234987 2UU4I Inqatlan ielleqe ÉpÍtés| tetek ÉpÍGst telek Épĺtési tetek ÉpÍtéslte|ek ÉpíÉsi |etek
I Az ár iel|eqe Tľanzakđó Tranzakdó Tranzakđó Tľanzakđó
10 Korrekciós ténvezó 1,00 1.00 1.00 1,00
11 Tulajdonjogi viszony Tulajdon Tulajdon Tulajdon Tulajdon
12 Korrekciós tényezó 1,00 1,00 1.00 1.00
13 Terhek (szo|ga|om, hasznáĺat) nincs nlncs ntncs nrncs
14 Korrekciós ténvező í.0o 1.00 1.00 '1,00
í5 EIadás/ajánIat idŐpontja 2;017. 2016. 2016. 2016. 2016.
16 Korrekđós ténvező í'0o 1.00 1.00 1.00
17 Korrigált ár í99 000 000 180 000 000 í80 000 000 254 000 000
18 Konigált egységár (Ft/mz) 229 179 253 503 223 881 234987 2MU4
19 HelyszÍni tényezők
20 Megkcizelĺthetőség ua. ua. ua. ua.
21 Korrekciós ténvező 't,00 1.00 1,00 1,00
22 E|he|yezkedés az utcan beĺül ua. ua. ua. ua.
23 Korrekciós ténvező 1,00 1.00 1,00 í.00
24 |ntastĺuktúra, kcjzmiivek az utcán ua. ua. ua. ua.
25 Konekcils ténvezö í'00 1,00 1,00 1.00
26 |nŕastruktúra. közmÜvek a te|ken ua. ua. ua. ua.
27 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 í.00
28 Kerités Van ua. ua. ua. ua.
29 Korrekcils tényezö 't.00 1,00 1,00 í.00
30 KoľrigáIt egységár (FUmz) ?25 179 253 503 223881 234987 2UU4
3,ĺ Eladhatóságt tényezök
32 Piacképesség ĺobb jobb jobb iobb
33 Korrekciós tényező 0,95 0,98 0,98 0,98u Haszná|hatóság' funkcii, o|da|arány iobb jobb ĺobb rosszabb
35 Korrekciós ténvező 0,90 0,95 0,95 1,02
36 Felszĺn, lejtés ua. ua. ua. ua
37 Korrekciós ténvezŐ 1.00 1.00 1,00 1,00
38 Panoráma Nincs ua. ua. ua. ua.
39 Koľrekciós {ényező 1.00 í.00 í'00 1.00
40 ÉpÍtési e|óÍrások, kötöttségek ua. ua. ua. ua.
41 Korrekciós ténvező 1,00 1,00 1.00 í'00
42 NÖvénpet ua. ua. ua. ua.
43 Korrekciós ténvezö í.00 1,00 1,00 1,00
44 Fajlagos forqalmi érték nettó (Ft'm.) 212O53 216745 208 433 218Tt3 204263
45 SzámÍtott forsalmi érték nettó Ft 172 399 393
46 Kerekített forga|mi érték nettó Ft .4i;,

47 Afa27 o/o Ft 46 548 000
48[ Forgalmi értÉk bruttÓ Ft 

I 2-ĺ;8j9#p.0.p;|
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5.3. Telek érték meghatá rozása m a radványérték módszerľet

I ł;iił:lĺ:ĺíłi:iĺ.!:i: :.éś ítéši.j'äí;ń éttólF'.Í ĺl:łiiĺt'''+i:ĺl+
2 Ter{lletek m2 Failagos áľ FUmz E|adási ár Ft
3 Telek terü|ete m. 813
4 BeépÍthető % 65%
t Bruttó épĺtmény terü|et egv szinten m2 528
o Nettó építmény terĺiĺet eov szinten m2 449
7 [,.lem értékesĺthetó kôzös teriiletek 15 % 67

I Szintszám Fö|dszint+4emelet+
tetötér

I Értékes ĺthetó teri!|et |akások 1 833 590 000 1 081 272 114
10 Lakás db' átlao 50.0 m2 37
11 Üz|et értékeslthetó alapterĹilet m2 382 600 000 229 083 075
12 Értékesíthetó területek összesen m2 2214
13 Teremoarázs helv db 35
14 Teremoarázs helv FVdb 2 800 000 96 747 000
15 Terasz. loggia 3,0 mzl |akás 1í0 200 000 21 991 975
16 Felsz|ni parko]ó db í0 800 000 I 000 000
17 Összes bevétel nettó Ft i:í11
18 ,!íĺłi:ił.',jlĺłilł.ľ,Í! 

''i|Íł bĺtÉ-/s,i
.i.. I !t|f *Í|+:iL:!r iJ I

í9 Ěpĺtefr teľü|etek m' Faj|agos ár Ftlmz Epítési |ctg. Ft
20 Bruftó épĺtmény teriilet fe|épltménv m2 3171 210 000 665 847 000
21 Teremgarázs hely db 35 1 500 000 51 828 750
22 Erké|y. terasz m2 110 38 000 4 178 475
23 Feĺszĺni oarko|ó db í0 200 000 2 000 000
24 Építési kö|tsés összesen nettó Ft
25 Haszon 7o 36% 260 587 521
26 Kĺizmúvek díia Ft 4o/o 28 954 169
27 Műszaki el|enőri és szakértöi dÍiak Ft 4o/o 28 954 ĺ69
28 Teĺvezési dÍiak Ft 4o/o 28 954 169
29 Beruházásitarta|ék Ft 1Oo/o 72385 423
30 Kamatok az épltkezés telies ideiére 15o/o ĺ08 578 í34
31 Járulékos költséoek és haszon Ft 528 413ffi4
32 tsszes költsé.q nettó Ft 1252267 810
33 Maradvánvérték nettó Ft l;ď84sż6.ł3łlłlt
34 Te|ek f;ai|aoos nettó értéke Ft/m2 227 339

Maradványérték módszerre| meghatároáuk a maximá|isan felépíthető épület bruttó és nettó
alapterületét, a kia]akítható teremgarázs helyek, lakások és uzĺetek méietét. Ezek nettó be-
kerÜlési kö|tségét levontuk az értékesíthető terĺjletek nettó e|adásí árából. A különbség a
telek nettó maradványértéke.
A szintterÚ|eti mutató alapján 3.252m2 építhető be.

łĺ,

hh
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5.4. Sti|yozott átlag számítás

Ą s1.lvozott átlag számításáná|az Ôsszehason|itó árak a|apján számítottforgalmiértéket
60 %-ka|, a maradványérték alapján számított értéket 4a%o-ossúlyozássa| 

',éttiir figyé|embe.

á|ŕtiiIé;ft6w:šiäffilt{šďí;;;:'ffi;1il!..ii|i:ii'iiliiiji||i;#.t:i;iłij:-*'ijłli'' Hl.,': :łi:::.:ł:..:

Összehasonlító árak (60%) nettó Ft 172400000
Maradványéľték (40%) nettó Ft 184 826 354
Telek mérete m2 813
Faj|agos forgalmi érték átlaga nettó Ft/m2 218 168
Sú|yozott forgaĺmi érték, számított nettó Ft 177 370 542
Sqlyqzqtt forgalmiérték átlaga kerekítve nettó Ft ýĺĺłiń'T'ř,Điiöiőiötl!!'ffi

Afazr oloFt
47 889 900

Bruttó Ft
.ż:i:íj

Eqlgétrliérték maxímá|is likviditás esetén bruttó Ft 180207 920

Budapest Vlll. JÓzsef u.27.35204 hrsz

hí



Avant.|mmo @ MémÖki és |gazságÜgyi Szakértői Kfr.

,

Utcafront

Bal oldali oldalhatár

Jobb o|dalio]da|határ

Budapest Ml|. Jlzsef u. 27. 35204 hĺsz

łe



ffi

W#

Fq

,ffi;ffi
lít



Nem łíteles nrtaj doni lap

IłudĺpcśFÜváros l(omĄftivłĺlzxĹ i<ĺot+ĹItrrztzla
BudaP*ś'x,. Bud,íokĹ út 5 9 t5 l 9 BudlpcÍÍ, Pf 4l5

Nđ bĺl€bs brljdđl bp . T{lo másobr

I\&gmdd€s eám: 8 0 a0001ĺ|z88l?rfo ľ1

201?.03. 16

BI'ÚÄF5ST vIrI.NER'.
BB:..eřiiJ.gt 352o4 heI.yrajzi erán

IDgil

FäldrÉarleť t6'til€te váltđi. cl6tt'
I. Är.ngatlm 3d&ełit

łlrérBtet .drtok
rĺ&łllćai a1/k ĹaeÉ t' ĺe'ntvezéa/

0t3 (u2) tätl6 hđtÁłożett}1L2lLl2oÚstÚ

- Ki1Ętt bcóPjtetl€í te!ütet
tI.EÉsE

jcacÍrĺ. }99l. ávĹ 
'$ĺ$rrr- 

BÝ.
jo9Á1]& l tutrjdą.'r
néqt ólBť'E$vĺJiosr 6łÜoRńIq'ŻÁÍ
c{rüt lt'o: ao0lPs-tT;vIlI.KE'R. B.!ta Ęte| đ5-{7

ĺźtolr;amĺ hÁĺyrdl 1/1 tiirl6 hrtágclĺtI L!'1fal

Szektq : 5!

Nem biteles tulajdoni lap

mcBrendđ€
CddiPi t|íjl:
0F(

stiĺó

TAKARNET ľ-ö|dhiYataĺi Irrformációs Rendszer Page I of2

.ří
o

Ú
a)
(1)
I

Á
É
öz

R6

śl.

tn
7)
tt
.Ěi

tr
. (.)z

s
Hq

6t'

tt
d)(u

E
JĘ

.o)z

Ô.
trl '

.E
oÉ'p
tl
.Ą
rl)
d
'=l
đ
FIĺ)z

B
ott.F

'.4

tJ7(l)

E
t
.öz

!Eelĺilvizrąálst alatst.
LEESg

,4
béJegyrě hltÁtoz.t. ótk.Źćri iĺd6 l L7o39 4l2! 2Ü|]0/00 .05

jogátfr! ádáŇśt6t 1?otgá,ŕf00Ü.u6.2l-
jogilláa; tolajdonoB
u{vt !,*GutĺiNtroEr tNącrĺrrRoncnrrüzísr n,r.
cÍĺ: }02I BoolFBsť rr'.r€&. ttýéhi út 21.

cÍnl 1Ü8! BunnPgsl,vÍrt.KEt.- B&

!'Búsr
läeJlg1ĺó h.tároErt' cskezóEr 3/i,/2urt5lrl5 _Ut.ot

Turrjdojca bcj.gYzótr i
jogprqlt t

törl6 hrtáloz.ť l !.4312B lll 2o05 !Ü5.0..1{
ol.qtłĺÍtźrl

nóýt J,ĺ.sPi1łí.RogÍ
đíD l ].0B5 fuq utť. 65-s7

&iřigraoltáłi hltörÉgi tljÁrár c{ljlból kel.iilt ttídńerł. t|irta m

l1'IJir'Doř|l

Nem hitďes tulajdoni lap Nem hiteles tulaj doni lap

https://wrvrv3.takanret.ltu/tknevnetnhitcles teljes5j.hrsz s6?sid=o3032oI7o3|6t343069zjcUangiipr&'nid=760278ol&tid=l78ĺ5... 2o|7'o3.16.

lź- tulrjdoi hányattl !/1 tóĺIó butárđrt| 17Drg{/tr|:uÜo/oÜ.06-2} ffilŤb.jcglÉó határo:lt. ôĺke=ćeí idól tsi55B'/lĺ|?61}396..oB.16 bŕ ś
tóxr6 iuą-#offi }7r' !qł,/Ź,,f Ü0o/ou .06. 2}tt Íĺ'o:l

%"

-t'
ŕ|oE
đ'

fitt
rĘ

Bz -ď

hrtásozatt rd il2B,.}1.t0u5/.05.0{.lł

"fu
h6




