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Pőivázati felhívás

A Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat a Képviselő-testiilet
...........szÁmű hatfuozata a|apjźtĺ nyilvános, kétfordulós pźiyáuatot hirdet a Budapest VI[.

kertile! Balassa u.7. szám alatti, 36189 hĺsz.-ú, 805 m2 alapterĺiletĘ valamint a Budapest VItr. kerüle!
Balassa u. 9. sám alatti,36188 hrsz.-ú, 730 mf alapterületÍĺ ingatlanok eryiittes éľtékesítésére.

t. tĺ páiy álzatĺ felhívás kőzzététe|e

A pźůyálzati felhívást a Kiíľo a Veľsenyeztetési Szabáiyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Fővaľos MII. kerĺilet Józsefuárosi Polgĺáľmesteri Hivatal hirdetőtĺĺblráĄátn' a Bonyolító
iigyfélfogadásĺa szo|gálló helyiségében, a Józsefuáros címií helyi lapban, az onkormányzat és a
Bonyolító honlapján, továbbá az onkormźnyzat és a Bonyo|ítő szźmźra elérhető kiiltségmentes
hirdetési felületeken, eryéb rende|kezesre álló internetes hiľdetési portrálokon tesaközzp.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljrárast annak bármely szalr'aszában indokolás nélkiil visszavonni,
és erről kiiteles hirdetméný kifüggeszteni. A versenyeztetési eljĺárrás visszavonása esetén _
amennyiben a dokumentációt az aján|attevó ellenéľték fejében kapta meg _ a Kiíró köteles az
ellenértéket visszafizetni. A páůyáuati dokumentáció ellenéľtékét a Kiíró ezen kíviil semmilyen más
esetben nem fizeti vissza.

2. lĺ páiyánatĺ kĺínńs adatai

Ä'páůyáuat kiínôja:

A páiy áuat Bonyolítĺój a :

Apáilyánatjellege:

Apáiyávatcé|jaz

Az ĺngatlanok mĺnimá|ĺs vételáľa

a Balassa u. 7. szĺ{m alatti ingatlanľa

a Balassa u.9. szím alatti ĺngatlanľa

Osszesen:

Az ajánlLati bĺztosíték łisszege:

Budapest Föváros VIII. keľÍilet Józsefuáľosi
onkormányzat (1 082 Budapest, Baľoss u. 63-67 .)

Józsefuárosi GazÁáikodási Központ Zrt. (|082
Budapest, Baľoss u. 63-67.)

nyilvĺáno s, kétfordulós páůy ávat

fu laj donj og átruház;ás (el iđegen ítés)

A'páiyánatĺ dokumentácĺó díja: 50.000'- Ft + AFA
A páiyńzati dokumentĺĺció rendelkezésľe - a páiyázati dokumenüáció díjáról szoló banki
bocsátĺísának feltétele: befizetési bizonvlat

- a pźůyáuati dokumentĺációt cég áůta| a|áírźma
jogosult személy vagy meghata|maznttja veheti
át előľe eĐ|ez.etett iđőpontban

191.915.000 Ft + ÁFA
174.035.ooo Ft + ÁFA
365.950.o0o,- Ft+ ÁFA

37.000.000' - Ft. Az ajánlati biztosíték befizetése
csak maryar forintban teljesíthető, értékpapírral,
garanciaszerződéssel, záiogfźrggyal nem
helyettesíthető. 

fi
Äz ajńn|ati biztosíték beÍizetésének módja, źúuta|ás, a Józsefvźrosi Gazdálko aasi 4efu$tv 't!
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szĺmlaszám:

A páiyán'atta|
megtekĺnthetők:

^z 
ajánlatĺ

határideje:

érintett

biztosíték beéľkezésének

továbbĺ

Zrt. K&H Banknál v ezptett 1 0403 3 8 7-000288 5 9.
00000006 sámú szźm|äjfua

ĺngatlanok 2017.09.|2. és 20|7.10.11. között előzetes
időpont egyeďetés alapján. Időpont eg1ĺeztekse a
Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.
Önkoľmányzati Hávkezel(i lrodáján lehetséges
(1084 Budapest, Tavaszmezo u. 2., Tel.: 06-l-
2t 0 -4928, 06-1 -210 -4929)

A páiy áu'atok leadásának haúńľidej e:

tĺ páiy ázatok bontásának ĺdőpontj a :

A páilyáuatok bontásának helye:

lĺ páilyáz.at eľedményét megál|apító szervezetz

20|7.1o.I2. 2400 őra. Az aján|ati biĺosítéknak a
megjelö|t határidőig a banksámlára meg kell
érkeznie.

2017.|o.|3.lOm óra.

2oI7.I0.|3.1 1l0 óra.

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt,, 1084
Budapest, or u. 8. I. em. Elidegenítési lroda. Az
ajánlattevők a pźůyávatok bonŁásĺán jelen
lehetnek.

Budapest Fővłáros VIII. keriilet Józsefuáros
onkormányzat Képviselő-testiilete Yagy
Yźrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottsága, a
66/20|2. (KI.13) önkormrĺnyzati rendeletben
meghatĺáľozottak szerint.

2017.11.09.

magyar

Józsefuárosi Gazdźůkodási Központ zrt,
Elidegenítési Irodáján

Tel.: 06-1-216-6961

Budapest VIII. keľůilet, Balassa u. 7.

361 89

kivett beépítetlen terület

805 m2

közmiĺvek nélkĺil

Váľhatĺó eredményhirdetés:

A páiyázatĺ eljánńs nyelve:

A pőiyárattal kapcsolatban
infoľmáciĺó kéľhető:

3. A páůyánattal éľintett ingatlanok:

Cím:

IIĄĘzĺ szĺma:

Megnevezése:

Telek alapteľülete:

Ktizmű ellátottsága:



Terhei:

valamint

Cím:

HelyĘzĺ száma:

Megnevezése:

Telek alapteľülete:

Ktizmĺi ellátottsága:

Teľhei:

a L/lagĺar Államnak és Budapest Főváros
onkormányzatának elővásárlrási joga van; az
ingatlan egyebekben per-, teher- és igénymentes.

Budapest VIII. keľĺĺlet, Ba|assa u. 9.

36188

kivett beépítetlen teriilet

730 m2

közművek nélkül

a Mag1tar Álhmnak és Budapest Főváľos
onkormányzatźnak elővásarlási joga van; az
ingatlan egyebekben per-, teher- és igénymentes.

Az ingat|anokra vonatkozó rész|etes adatokat a páůyázati kiírás mellék|etet képező ingatlanforgalmi
szakvéleménytarla|mazza.Azingat|arlokövezetibesorolasa:Ll-VIII-7.

Kiíró felhívja a ťlgyelmeĹ hogy

- a nemzeti vagyonľól szoló 201t. évi cxcVl töľvény 14. $ (2) bekezdése a|apjźn a Mag7ĺar
Allamot minden elővásĺárlĺási j9B jososultat mege|őzó elővásáľlási jog illeti meg, Az elővásárlási
jog gyakor|äsára a Magyar Allam részére fennálló határidő az e|(5vźsźr|ási jog gyakorlasára
felhívó éľtesítés postára adásának napjától számított35 nap.

- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontfugyak önkoľmányzatok tulajdonba adásáról sző|ő |99I.
évi XXXIII. tv. 39. $ (2) bekezdése alapjĺán a Budapest Fővárosi onkormányzatnak elővásarlási
joga van.

Eladó az ingat|anokat a fent megielölt elővásĺáľlási jog jogosultjának elővásárlási jogról lemondó
nyi|atkozatának kézhezllételétől, illetve az eÍÍe rendelkezesre álló hatĺáridő leteltétől, vagy a teljes
véte|fu beérkezesétől sámított 15 munkanapon beliil adja vevő birtokábą attó| fiiggően' hogy melyik
történik meg később. Amennyiben az e|őválsĺárlásra jogosultak bĺármelyike élni kívĺán elővásĺáľlási
jogáxa|, űgy az adásvételi sznrződés az e|ővásátrllásra jogosult és az eladó között jön létre. Ez esetben a
befizetett ajĺánlati biztosítékot eladó a nyilatkozat kézhezyéte|étő| szźmított 15 napon beliil visszauta|ia
a pźúyázat nyeľtese részéľe. A befizetett ö'sszeg utrán eladó kamatot és bármely jogcímen igényelt
költséget nem fizet.

A vételár banki hitelből történő megfizetése esetén a birtokátruháa,ás a véte|źr eladóhoz tiiľténő
megérkezését követő 15 munkanapon beltil - előre egyeńetettidőpontban - tö,ľténik.

4. Apáilyár.at célja' tartalma

Az e|idegenítésre kerülö ingatlanok a Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuárosi Önkormányzat
kizarólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére a nemzpti vagyonról szó|ő 20|1. évi CXCVI. tv., a
Budapest Józsefuáľosi onkormányzat varyonĺáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 66/2012' (xII. 13.) iinkormányzati rendelet, valamint a Képviselő-testiilet Í12/2017. (V. 11.)
szĺmú hatfu ozata (Versenyezte tési Szabáiyzat) vonatkozik.

A páiy áaat jellege : nyilvĺános kétforduló s pźiy áuat

I. forduló : páúyázat benyujtrás



tr. forduló: veľsenytiárgyalĺás

A veľsenyeztetési eljárĺás második fordulójában az érvényes ajĺánlatot benyujtó páiyázők vehetnek
tészt. Az eljárást a kiíró elektronikus úton bonyolítja|e, amely lebonyolítĺásának módjĺáról, idejéről és
egyes további feltételeiről a meghívóban tźtjékoztatja az éwényes pźiyźuatot benyujtókat. A
versenýírgyaláson a licitlépcső l .000.000 Ft.

Kiíro lehetővé teszi, hory a vevő a véte|árat

- ew összegben, vagy

. banki hitel felhasznáůźsáxa|

egyenlítse ki.

A nyeľtes pźiyźaő köteles apáůyźnat elbírálĺásráról szoló értesítés kézhezyételét követő 30 munkanapon
belül adásvételi szgződést kötni.

Vevő a véte|ĺár

a) ęgy összegben töľténö megfizetése esetén _ az ajźn|ati biĺosíték összegével csökkentett _ véte|árat
az adźsvételi szerződés megkiitését követő 60 napon belül kötetes az eladónak megfizetni,

b) a vételár banki hitelből történő kiegyenlítése esetén, az á|ta|a megajánlott véte|ár - aján|ati
biĺosíték ö'sszegével csökkentett - 50%-źLt a szerződés megkötését kiivető 60 napon be|ül megfizetni.
A fennmaradő 50% kiegyenlítéséľe banki hitel vehető igénybe, amely teljesítésére - a Budapest
Fővárosi onkormányzat, valamint a Magyar Álum elövásáľlási jogának gyakorlásáľa rende|kezésre
álló haŁáridő leteltéľől szóló éľtesítéskézhenłéte|étő| szźlĺĺĺlított 45 munkanap źúl. a nyertes ajánlattevő
rendelkezésére. A vételĺár megfizetésére vonatkozó hatĺáľidő nem hosszabbítható meg. Az aján|ati
bizosíték foglalónak minősÍil.

Az ingat|anok biľtokbaad{ásanak időpontja: az e|ĺĺvősárlrási jog lemondásĺára vonatkozó nyi|atkozat
kézhezvéte|étől, il|ewe azeÍre rendelkezésre álló hatĺáridő leteltétől, vaw a teljes véte|ár beérkezését
követő 15 munkanapon beliil, attól fiiggően, hogy melyik töľténik meg később.

Az adásvételi szeľzőđés megkötésével a vevőt terhelő kötelezettségek:

a) azingat|anok biľtokbaadásáltő| számított 2 éven beliil jogerős építési engedélý s7.r;Íez

b) azingat|anok birtokbaadásátó|száĺmitott 5 éven belüljogerős használatbavételi engedélý szerez,

c) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
15.000.000,- Ft; a jogeľős hasznźůatbavételi engedé|y megszerzésének 60 napot meghaladó
késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki
gaľanciaszeľződés megkötésével, vagy közjegyz(5i biza|mi őrzésbe helyezéssel (a
továbbiakban: gaľanciaszerződés) biztosítandók. A garanciaszeruodésben foglaltak 60 napnál
kevesebb késedelem esetén időanányosan éľvényesíthetők. Az e|őzĺłeken ttú felmerĺilő
késedelem esetén vevö által fizetendő napi kötbér mértéke 30.000,- Ft. A garanciaszerződéssel
kapcsolatban felmerülő költségek a vevőt terhelik.

d) vevő kötbéďrzetési kötelezettséggel vźi|a|ja, hogy a pá|yánatta| érintett építési telkek közvet|en
szomszédságában fekvő Balassa utcának és Apáthy István utca Balassa és Szigony utca ktizötti
szakaszának útburkolatít helyľeállítja, arra jogerős útépítési engedélý szerez a jogeľős építési
engedély megszerzését mege|ozĺłen, de legkésőbb azza| egyidejíĺleg. A kivitelezes aszfaltozással
történik. Vevő válla|ja továtbbĄ hogy az íltburkolatok helyreállíüásĺáľa vonatkoző hasznźiatba
vételi engeđé|ý az épiilet hasmźiatba vételi engeđélyét mege|őzÍ5en megszerzi. A hatĺáridő
elmulasztása esetén a napi késedelmi kötbér mértéke a kivite|ezés nettó költségének 0'5%o-a,
tg[iesítés elmaradása esetén fizetend(S kötbér mértéke akivitelezés nettó kiiltségének |5 %-a. Az
Önkormányzat akivite|ezéshez a tulajdonosi (kiizutkezel ői)hozzÍ$árulást biztosí{ia.

Az adásvételi szeľződés megkötésével kapcsolatban felmerülő költségek:



- |.670'-Ftlsznmé|y JÜB eljárási dfi,

- 5.500,- Ft + ÁFA eljárási díj,

- 6.600'- Ft/ingatlaďiigylet fiildhivatali eljárási i|leték.

A Kiíro felhívja apáiyánőkfigye|mét, hogy a vételárat ÁFA terheli.

A Kiíró kiköti továbbá, hogy

a) a nyeľtes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljarás soron következő
helyezettj ével szerződést kötni,

b) jogosult ana,hogy a veľsenyeztetési eljárást eredménýelennek nyilvánítsa,

c) szükség esetén az aján|attevőtő| az ajźnlrat lényegét nem érintő technikaĹformai kérdésekben
ínásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajátn|attevő ezzel kapcsolatos
írásbeli váiasza semmilyen formában nem eredményezheti a versenyeztetési eljárásban tett
ajźn|atźtban megfogalmazott feltételek olyan megváůtozősátt" amely az étéke|és során a beérkezett
aj anlatok sorľendjét módosítaná.

Azaján|attevő tudomásul veszi és elfogadją hogy a Kiíró

a) az aján|attéte|i hatĺáridőt indokolt esetben egy a|kalommal meghosszabbíthatja, amit _ az indok
megielölésével - a Kiírás közlésével megegyezĺl helyeken, az eredeti benyujtrási hataridő |ejárta
előtt legalább 5 nappal kö'teles hirdetményben megielentetni;

b) jogosult azaján|attételi felhívását a versenyeztetési eljĺínás bĺíľmely szakaszźtban indokolás nélkül
visszavonni azza|, hogy enől köteles a kiírás közléséve| megegyező módon hirdetméný
megjelentetni,

c) a päiyźvati biztosítékot a kiínís visszavonása' az e|jźnáts eredménytelenségének megállapíüása
esetén, illetve _ az aján|atok e|bíráiźsált követően - a nem nyertes ajánlattevők részéľe 15
munkanapon belü l v isszaťlznti,

az ajźn|ati bizosíték utián kamatot nem ťlznt, kivéve, ha a visszaÍizptésihatfuidőt elmulasztja,

a nyertes ajánlattevő esetében a befizptett biztosítékot az aján|attevő áita| fizetendő véte|fuba
beszÁmítja,

nem fizeti vissza a nyertes által teljesített bizosítékot,ha a szerződés megkötése a nyertesnek
felróható vagy érdekkörében fe|merült okból hiúsul meg. A vevőnek felróható ok az is, ha a
vételĺárat banki hitel felhasználásával kívĺánja kieryenlíteni, de a banki hitelt hatrĺľidőben nem
kapja meg, vaw az a fizetési hatĺáridő napjĺának 24 őráignem érkezik meg eladó bankszám|á|fua,

5. Az aján|at benyújtásának előfeltételei

Az ajźn|atbenyujtĺásának elengedhetetlen feltétele az ajánllati biztosíték határidőig történő befizetése.

A Kiíró az ajźn|ati biaosítékot a páiyávati felhívás visszavonása, az e|jźräs eredménytelenségének
megállapítĺísa esetén, illetve _ az aján|atok elbíľálását követően - a nem nyertes ajánlattevők részére
köteles 15 munkanapon belül visszafizetni.

Apáůyźmtonvaló résnéte|további előfeltétele, bogy azaján|attevőmegismeľje apźúyźvattárgyált,az
aján|attéte| feltételeit _ vagyis apźiyáuati dokumentációt _ és aztmagźranézve kötelezőnek tekintse.

A nemzeti vagyonľól sző|ő 20ll. évi CXCVI. törvény 11. $ (10) bekezdése a|apján apáúyźuaton csak
átláúhatő szerv ezet vehet részt.

Azajántatbenýjtási hatźridő leteltét követően ajánlatot a Kiíró nem vesz át.

6. A'páilyáuaton töľténő ľeszvéte| feltételeĺ

d)

e)

A

Ił,ĺ 5ŕ/1' /tJ 1/



Azajźn|attevőrésztvehetapäiyźuatonamennyiben

a) az aján|ati biztosíték összeget hatĺáľidőben megflznti, és az beérkezik a Kiíro által megielölt
baĺlkszźtm|ára,

b) az aján|atok leadásának hataridejéig az ajátn|atźÍ benyujtja.

7. lł'z, aján|at tartalmĺ ktivetelményei

Azaján|attevőnek

a) az ajän|atbarl köz<ilnie kell a nevéťcégnevét, |akcímétlszekhelyet adőszźtmált]adóazonosító jelét,
cég esetében cégsegyzékszźmźú, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszám|a szÁmátt,
elekhonikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b) az ajźn|athoz csatolni kell az ajźn|ati biztosíték befizetéséről szoló visszavonhatatlan banki
áfutalást vagy a banksámla kivonatot.

c) az ajźn|atban nyilatkoznia kell aľľól, hogy vźů|a|ja a Péůyáuati dokumentĺĺcióban, illetve
mellékleteiben leírt szerződéskötési és egyéb feltételeket,

d) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozóan a20|5. évi CXL[. törvény 62. $ és
63. $-ban foglalt kizźró kiirülmények nem állnak fenn.

e) az ajőn|atban nyilatkozria kell anól, hogy adó és adók módjára behajtható kőnatozÁsa nincs. E
nyi|atkozat mellé kell csatolnia a NAV igazn|ősźlt arról, hogy nem áll fenn kiiztartoaása.

Đ az aján|atban nyilatkoznia kell anól, hogy Kiíroval szemben bérleti díj tartozása nincs, továbbá a
Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az aján|atźhoz csatolni kell a üársaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
képviseletére jogosultak a|áirási címpéldányának eredeti példanyáltvagy hiteles másolatĺát.

h) az ajźn|atban nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll végelsámolás alatt, ellene csőd-, illetve
felszámolási eljárás nincs folyamatban.

D azaján|atbannyilatkozlia kell arról, hory a nemzeti vagyonról szó1rő2011. évi CXCVI. töľvény 3.

$ (1) bekezdés 1. pontja szerint áLt|áLthatő szervezetnek minősül.

j) az ajźn|atban nyilatkoznia keII arról, hogsĺ az adásvételi e|ősz.erzśdéssel kapcsolatosan van-e
báľmilyen módosítrási javaslat.

k) azaján|atnktaĺta|manlia kell a 13. száműmellékletben felsoľolt egyéb dokumentumokat is.

Az aján|attevőnek a páůyázati eljánás sonín benýjtott ajän|atá| továbbá az aján|at mellékleteként
benyujtott valamennyi nyi|atkozatźtt cégsznĺíi aláínással kell ellátnia. CégszeľÍĺ a|őirás során a cég
képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek a tĺársaság kéz.z.e|, vagy géppel íľt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégneve a|á nevét/nevüket önállóaďeryiittesen ĺq,aliiák alá a hiteles cega|áirási
nyilatkozatuknak megfelelően.

Az ajźn|at benyujüásával egyidejiĺleg aján|attevő jogosult a páůyázati felhívás mellékletét képező
adásvételi szerződés tervezetekke| kapcsolatos észrevételek, módosítĺási vagy kiegészítésľe irányuló
javaslatok megtételére annak tudomásul vételével, hogy ezeket a Kiíró nem köteles elfogadni.
Ąĺánlattevő köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy apáiyźrati felhívás mellékletét képező
adásvételi szprződés tervezetekkel kapcsolatos észrevételet módosítrísi vagy kiegészítésre irĺányuló
javaslatok kiiÍć, áL|talri elutasítiísa esetén is fenntartja aján|atált.

Amennyiben az aján|attevó észrevételei, módosítĺísra irányuló javaslatai a veľsenykorláltozás tilalmába
ütközőek, vagy egyébkéntjogsértőek, úry azn|<at a Kiíľó méľlegelés néIhĺl köteles elutasítani.
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Hiánypótlási eljárás soran a pźůyźuati felhívás mellékletét képezo adásvételi szľľzndés tervezetekkel
kapcsolatos észrevételęk, módosítĺási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok megtételére nem kerüIhet
sor.

A Bonyolító ajánlott, tértivevényes levélben, haüáridő kitiĺzesével felszólíthatja az aján|attevot az
ajánlattal kapcsolatos formai vagy taĺta|ĺni hiányosságok pótlásárą amennyiben a szükséges
nyilatkozatokat, igazolasokat nem megfelelően, illefue nem teljes körĺĺen csatolta. Amennyiben az
ajánlattevő a felhívás kézhezvéte|ét követően az abban megielölt hatáľidőre a hiáný nem' vary nem
teljes köriíen pótolją tryy aján|ata a hiĺánypótlási hatźtndó elteltének napját követő naptól
érvénytelennek minősĹil, és a pá'|yźvat további részeben nem vehet részt.

A Bonyolító a hiránypótlĺási felhívásban pontosan megielölt hirányokról, a hiránypótlási hatĺáridőről
egyidejűleg, kö'zvetleniil, írasban ktiteles tź!ékoz1atni az összes ajánlattevőt.

A hiánypótlás nem teľjedhet ki azajén|atmódosításĺáľa.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásánat és az aján|attevt5 ajánlata érvénýelennek minősiil,
amennyiben

a) az aján|ati biztosíték összege a páůyáaati kiirás 2. pontjában meghatározott hatláridőn beliil nem
keriil jóváírásra a Kiíľo bankszímlájĺán,

b) nem jelöl meg vételĺárat.

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

8. Az ajánlat foľmaĺ követelményei

Az ajźtn|attevőnek ajźn|atźú egy eľedeti és ery másolati példányban kell elkészítenie, feltiintefue az
adott példányon az ,,Eredeti aján|ať, és ,,Másolati aján|ať, megielölést melyeket kĺilön - kĺilön
sértetlen. lezáľt borítékban kell benyújtania. A példĺányok közötti eltérés esetén az eredetĺ példány
éľvényes.

Az ajźn|at első oldalrán kell elhelyezni a megfelelően kitöltött ,,Jelentkezési lapoť', a második oldalon
a kitoltott ,,Aján|ati összesítőt'', hilöniis tekintettel a megajánlott vételĺáľ és megťrzetési módjának
megielölésére. Ezt ktivetően kell elhelyezni az ajän|ati felhívás mellékletét képezó értelemszerűen
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban rész|etezett valamennyi dokumentumot a 13. szálmtl
mellékletben szereplő sorrendben. Az ajánlattevőnek közölnie kell a benyujtó nevét, lakcímét
(székhelyét), ahová a páůyávati eredmény közlését kéri, továbbáL azt a bankszamlasámot és a
banksámla kedvezményezettjének nevét illetve más azonosítóját, ahova az aján|ati biztosíték
(bánatpénz) visszautalĺísát kéľi, amennyiben nem nyertes e a páiyávatnak.

Az ajdnlat és az összes melléklet mínden oldalót _ összeflizve, az oldalak szĺímának
dokumentálásával _folyamatos saŕmoaŕssal (az iźres oldalakat ís) kell elldtni.

Az iratokat magyaÍ nyelven, lezárt, sértetlen borítékokban, szeméýesen (nem postai úton) kell
benyujtani. A borítékra kizźrćiag a páůyáat tźľ gyát kell ráíľni, az a|áhbiak szerint:

''Budapest 
VIII. kerület' Balassa u. 7. és 9. szálm alatti ĺngatlanok e|idegenítése. pá|yár'at,,

A Bonyolító |ezárat|an vagy séľiilt borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az aján|attételi hatáľidőn túl
benýjtott ajĺĺnlatot éľvénytelennek nyilvánít.

Amennyiben az aján|attevő a páůyźaati eljáľás báľmelyik szakaszÁban meghatalmazott iftjźľ. jźr el, a
teljes bizonyító eÍejĺĺ magánokiratba foglalt meghata|mazáls eredeti pé|dányáú is mellékelni kell az
aján|athoz. A polgári perrendtarkásról szóló |952. évi III. tiirvény 196. $-a szerint a teljes bimnyítćl
eĘiĺ magánokiratnak az a|źlbbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) akiáúllitő azokiratotsajźtkezűieg írüa és aláúrta;



b) két tanú az okiraton a|ěnr,asáva| igazo|ja, hogy a kiállító a nem á|tala irt okiratot előttiik irta a|á,
vagy a|áírását előttĺik sajátkeziĺ a|áirásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel
kell tüntetni;

c) a kiállító a|áirźsavagy kézjegye az okiraton közjegyzo által hitelesítve van;

d) a gazdá|kodő szervezet á|ta| íiz|eti körében kiállított okiľatot szabät|yszeruen a|áírták;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az źůta|a készített okirat sz.abźiyszeru el|enjegyzésével bizonyítja" hogy a
kiállító a nem áůtalra irt okiratot e|ótte futa a|ő, vagy a|áiľásźlt előtte saját kezri a|áírásának ismeľte
el, illetőleg a kiállÍto minősített elekhonikus a|źúľásá.ľal' aláírt elektronikus okirat taĺta|ma az
ügyvédá.|ta|készítettelektronikusokiratévalmegegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiállítója minősített elekhonikus a|áirásthelyezett el.

Ha az ajánlattevő gazdáůkodó szeÍvezľ;t, a páiyázati eljĺárás során nevében nyilatkozatot a
cégsegyzékben feltÍintetett képviseleti joggal rendelkező személy, vagy e személy meghatalmazottja
tehet.

9. !ĺz aján|at mĺódosítása

Az aján|attevó az ajźn|attételi hataridő |ejźrtźig módosíthatja vag1ĺ visszavonhatja páůyźrati ajátnlratźft

azajźn|attételi haüíridő |ejfutźttkövetően azonbana benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

Azaján|ati köti'ttség azaján|attételi hatláridő |ejźtltźnaknapjával kezdődik'

10. Ajánlatĺ ktitöttség

Az ajźtn|attevő legalább 60 napig terjedő aján|ati ktitöttséget köteles vállalni, amely az ajénllattételri
hatĺáridő |ejźrtának napjával kezdődik. Azaján|attevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiíró az
ajánlatok eredményének megállapitására vonatkozó hatĺáridőt elhalasztott.a, rigy vál|a|ja az ajőn|ati
ki'töttség meghosszabbit^źlt a pźůyáuat eredményének megźi|apitására vonatkozó határidő
elhalaszĺásánaknapjaiszámáxa|megegyezően.

Az aján|ati kötöttség tartalmának meghatźrozására a Polgári Töľvénykönyv rendelkezései iľányadóak,
kiilönös tekintettel a 6:64. $-ra.

Az ajźn|at olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely a törvény a|apjátn
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket taĺta|maz,z'ao s eryértelmíĺen kitíĺnik belőle, hogy az abban
foglaltak ügyletkötési akaratot ttikrözĺlek, teháú a nyilatkozó _ aján|ata elfogadása esetén _ aztmagára
nézľe kötelezőnek ismeri el.

Az ajźnliati köti'ttség azt je|enti, hogy ha a másik fé| az adott időhatĺáron beliil az ajánlatot elfogadją a
szeruődés a törvény rendelkezése folytĺĺn létreji'n. Az aján|at megtételével tehát fiiggő helyzet alakul
ki, amely az aján|ati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az aján|attevő az ajźn|ati kött'ttségének ideje alatt aján|atátt visszavonją a befizetett
aj źn|ati biĺo s ítékot elveszti.

A Kiíro az ajźn|ati biztosítékot a pźůyázati felhívás visszavonása" az e|jźráts eredménýelenségének
megźi|apitása esetén, illetve _ az aján|atok elbírását követően _ a nem nyertes ajánlattevők ľészére
köteles 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíró az ajźn|ati biĺosíték uüín kamatot ĺem ťtzet,
kivéve, ha a visszaťlzetési hatĺáridőt elmulasztja.

11. A pályázatok bontása

Apźůyźlzati ajánlatokat tartalmazó zźńboritékok felbont"ísát a Bonyolító végzi a páůyźuati felhívásban
megjelölt időpontban. Az aján|atok bontrĺsán, a Bonyolító képviselőjén kíviil az ajanlattevők, illetve



meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosu|tságot megfelelően (személyi igazo|vźtny,
me ghatalmazźls) i gazo ln i kel l.

Az aján|attevők a bontás időpondáľól külön értesítést nem kapnak. Az aján|atok felbontásán jelen
lévők jelenlétiik igazolásárajelenléti ívet írnak alá.

Az ajźn|atok bontĺásakor a Bonyolító ismerteti az ajátn|attevők nevét, lakóhelyét (szsk,he|yét), az
azonban az ajánlatokkal kapcsolatos további részletek nem hożratók nyilvánosságľa.

A Bonyolíto az ajźn|atok bontási eljárásľól jegyzőkönyvet készít, amelyet az ajźn|attevőknek erre
vonatkozó igény esetén áttad, illetve megkiild. A jegyzőkönyvet a Bonyolító képviselője és a
jegyzőkiinywezntó írja alĄ és a bontáson megjelent ajánlattevők köziil kijelöltet pedig aláíľásukkal
hitelesítik.

t2. A páilyázati eljáľás érvénytelenségének és eľedménytelenségének megállapításáľa a
Veľsenyeztetési Szabályzat ľendelkezései szeľĺnt keľülhet sor.

13. A'páiyáv'ati ajánlatok elbíľálása, az e|bínĺlás szempontjaĺ

A pźiyźuati ajánlatokat a lehető legrövidebb időn beliil el kell bírálni. A pźt|yázat eredményének
megállapítĺására vonatkoző hatáńđó egy alkalommal meghosszabbítható. Az tlj hatĺáńdőről, illetve
annak fiiggvényében az ajálnlati köti'ttség időtaľtamĺának meghosszabbítĺásáról a Bonyolító köteles
ajĺínlott levélben tźĄékoztatĺi az összes pá,|yánőt.

A Bonyolító a pźůyánati felhívásban megllatározott értékelési szempontok alapján bírálja el és
rangsoroda az érvényes pźiyźuati ajĺínlatokat, szükség szerint szakértők bevonásával.

Az e|bíráiáts fő szempontja:

. akét ingatlanĺa együttesen ajánlott vételrĺľ összege.

A Kiíró a pźiyéuati felhívásban igényelt iratokon és adatokon tulmenően is jogosult megvizsgá,|ni az
ajanlattevők alkalmasságát a sz.erződés teljesítésére, és ennek sonĺn a csatolt dokumentumok
eredetiségét is ellenőrizľleti.

A Kiíró sziikség esetén az ajźn|attevőtő| az ajźn|at lényegét nem érintő technikaĹformai kérdésekben,
íľásban felvilágosítást, hiánypótlást kérhet annak előrebocsátĺísával, hogy az ajálnlattevő pá|yfuó ezze|
kapcsolatos írrísbeli váiasza semmilyen formában nem eredményezheti az aján|atában megfoga|mazott
feltételek olyan megvźitozátsátt, amely apáůyźuat sorĺín a beérkezętt ajánlatok sorrenđjét módosítaná. A
Kiíľó a felvilágosítás, hiánypótlás kérésérőI, és annak taľüalmráról haladéktalanu| írásban éľtesíti a többi
ajźn|attevőt.

lĺ pőůyázat nyeľtese az, aki a pźůyázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a véte|átr
összegére a legmagasabb ajánlatot tette. A versenytĺírryalás során az induló vételár a pályźaat I.
fordulójában beérkezett legmagasabb vételár ajźn|a| a licitlépcső 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint,
negatív licit nem lehetséges. A licit nyeľtese az, a:z aján|attevő, aki a legmagasabb összeget ajánlja' A
versenýírgyalásról jegyzőkönyv készü|, amelyet a Bonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzőkönywezető, a Bonyolító jogi képviselője és azajátnlattevők jelen lévő képviselői írnak alá.

A Bonyolító azaján|atokértékeléséről jeryzőkönyvet (a továbbiakban: éľtékelési jegyzokłĺnyv) készít,
amely tartalmazza

a) apáńyźzati eljárás rövid ismeľtetését, a beérkezett aján|atokszétmáú,

b) a beérkezett ajánlatok rövid értékelését,

c) a legiobb ajźn|atravonatkozó javaslat indokait,

d) az ellenérték (vételĺáĺ) meghatźrozásának szempontjait (ideéľtve a vételárat befolyásoló
kötelezettsé gvállalásokat),



e) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ adöntésekindokát,

g) a pźiyázaĺ eljráľás eredményenek összefoglaló értékelését" az első két helyre javasolt pźůyźnó
megielölését, ha erre mód van,

h) abirźiatbanközremíĺköd(ikźútz;l. fontosnak tartott kiirülményeket tényeket.

14. osszeféľhetetlenség

A páúyźuati eljĺĺnĺs során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a pźůyázatok elbíráIasában olyan
természetes személy, s7.eÍvezrut, illetőleg képviselőjiik vesz résĄ aki maga is aján|attevő, vagy

a) annak kiizeli hozzźńartozőja (Ptk. 8:1. $ (l) bekezdés 1. pont),

b) annak munkaviszony alapjĺán felettese, vagy alkalmuottsą

c) annak mźs szerzśdéses jogviszony keretében foglalkozüatőja,vagy foglalkoztatottja,

d) ha bĺármely oknál fogva nem várható el tőle azijgy elfogulatlan megítélése.

15. Eľedményhiľdetés' szeľződéskiités

Apáůyáurt eredményéről a Kiíró legkésőbb 2017. novembeľ 9-éig dönt amelyről Bonyolító l5 napon
beltil valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti. A határidőt a Bonyolító eryoldalú nyilatkozatta|, egĺ
alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.

Kiíró a pőůyäzat nyertesével a jelen dokumentĺáció 4. pontjában meghaĹározottak szerint adásvételi
szeľződést kiit.

A nyertes pźiyźaó visszalépése esetén az e|adő jogosult a pźůyáuati eljánás soron kö,vetkező
he|yezĄével adásvételi szerződést kötni, amennyiben a pá|yávat eľedményének megállapíüásakor a
másodiklegiobbajźn|atmeýatározźtsrakeriilt.

A nyeľtes ajźn|attevő esetében a beflzetett bizosíték az aján|attevő áůta| fizetendő vételĺár összegébe
beszámíúásra keľtil, azonban ha a szerződés megkötése az aján|attevőnek felróható, YdE! érdekkörében
felmertilt más okból hirisul meg, aján|attevő abiztosítékot elveszti. Az elvesztett biaosíték a Kiírót
illeti meg.

t6. Egyéb ľende|kezések

Az ingat|anok megtekinthetőek a Kiíľás 2. pontjźban megielölt időpontban, de a megtekintés előtt két
nappal aJőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. onkormáĺnyzatiŘázkezs|ő hodájának munkatĺársával
telefonos egyeztetes szükséges a következő telefonszámokon: 06 1 210-4928,2|0.4929' 2|0-4930,
2t0-4766.

Az ajźn|attevő az ajźn|atok felbontĺásáig köteles titokban taľtani az aján|atźnak tarta|máú, továtbbá a
Kiíró által a részletes dokumentációban vagy bráľmely móđon rendelkezésére bocsátott minden téný,
infoľmációt, adatot köteles bizalmasan kezelni, arrő| tá$ékoztatźlst harmadik szemé|ynek nem adhat. Ez
a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzorciális ajänlat esetén a résztvevőkkel való
kapcsolattartĺísra. Ha az aján|attevő vagy az éľdelĺí<tirében álló más személy a pźůyáuat titkosságát
megséľtette, a Kiírő az aján|atát érvénytelennek nyilvánítja.

A Bonyolítő az ajźn|atok tartalmát a páůyázat |ezfuásźůg titkosan keze|i, tartalmukról felvilágosíúást
sem kívülállóknďq sem a páiyáraton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az aján|atokat klzfuő|ag elbírálásra hasznáůhatja fel, más célú felhasná|źs esetén az
ajánlattevővel kĺilö,n meg kell arľól állapodnia.
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A Kiíró a páiyźzati eljárás során készített jeryzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőrizni' továbbá ílyen jellegű ellenőrzés esetén az ellenőrzest végző szer\ĺ) szenrélyek
rendelkezeséľe bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabźiyozott kérdésekben a Budapest Főváros VIII. kerĺilet
Józsefuárosi onkormĺĺnyzat Képviselő-testtiletének a 112l2ol7. (V. 1l.) szłtműhatérozata,valamint a
vonatkozó egyéb jogszabáýok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2017. szsptember 07.
Józsefuáľosi onkoľmĺányzat

nevében e|jźtró Jőzsefuiáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Bozsik Istvlán Péter

v agy ongazdálkodás i igazgatő

rru 11



Mellékletek:

1. számű me|léklet: Jelentkezesi lap

2. szźműmelléklet: Ąánlatiösszesítő
3. száműmelléklet: Nyilatkozatvégelszámolásról, csődeljrárásról, felsámolásról

4. sz,ámű nrelléklct: Nyilatkozat a pźiyázati feltételek elfogadásrár.ril, szel'ztidéskijtésl.iíl,
ingat|ansznrzśsiképességről,ajánlatiköti'ttségről

5. száműmelléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajthatő köztaÍtoz'źsró|; Kiíróval
szemben fennálló tartozásről^, kizźrő körülményről

6. szátműmelléklet: Nyilatkozatpénziigyialkalmasságról

7. szźmű melléklet Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszám|aszámró|

8. számű mellékleť Nyilatkozat átlátthatő szewezetről

9. szźmí mellékleÍ Nyilatkozat a pá|yáuaton meghirdetett ingatlanok megtekintéséről,
állapoüának megismeréséről

l0. sámri melléklet: Adásvételi szerzadés tervezst fiiggőben taľtĺással

11. sámúmellékleť Adásvételi szerződés teÍvezet fiiggőben tarhíssal (banki hitel felvétele
esetén)

12. számű melléklet Adásvételi szerzíĺdést érintő módosítrási javaslatok és nyilatkozat

13. számú melléklet: osszefoglaló a benýjtandó ajánlat foľmai és tartalmi követelményeiről,
tájékoztatásazáúlráúhatószervezptfogalmáľól

|4. szźműmelléklet: Éľtékbecslés

i
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1. szamú melléklet
,,Budapest VIII. keľĺilet, Balassa u. 7. és 9. szám alatti ingatlanok elidegenítése - pá|yázat,,

Jelentkezésĺ lap

Budapest,

pá|yźzóa|áirésalcégszerua|áírás

Tarsaság neve' cégformáj a:

SzékÍrelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E.mail címe:

Statisztikai szánjel:

Cégnyi lvantart"ási szźlma:

Adőszźtma:

Szőlmlav ezető bankj anak neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meghatalmazott nevel:

Telefonszáma:

Fax szĺíma:

E-mail címe:

l 
M"ghutulĺnazott esetén
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2. szamú mellélet

,,Budapest VIII. keľĺĺlet, Balassa u. 7. es 9. szĺm alatti ingat|anok elidegenítése -páiyázat,,

AJÁNLATI ossznsÍľi

Alulírott. ......(név/tarsaság
neve) a Budapest vlil. keľĺilet, Balassa u. 7. és 9. szátm alatti ingatlanok elidegenítésére
k'lirtpźlyáz-attaajánlatomatazalábbiakbanfoglalom<issze:

A Budapest VI[. kerĺilet, Balassa u.7. szám alatti ĺngatlan tekintetében

a megajanlott vételáľ: ... ....Ft + ÁF.A

A Budapest VIII. keľĺilet, Balassa u. 9. szám alatti ingatlan tekintetében

a megajĺínlott vételar: .........Ft + ÁFA

osszesen .......Ft, azaz ... ..forint + ÁF.A

A vételaĺ megfizetésének módja:

a) egy összegben

b) banki hitel igénybevételével

(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

Budapest,

páIyazőaláirźsa/cégszeraa|áítás

*w,^



3. számú melléklet

',BudapesÚ 
VIII. keľĺĺlet, Balassa u. 7. és 9. szátm alatti ingatlanok elĺdegenítése - páiyázat,,

lľYILATKoZAT
végelszámolásľól, csődelj árásról, felszámolásľĺíl

Alulírott
(tarsaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a tarsaság

végelszámolás alatt
ellen csődelj áľás folyamatban

*źůVnemállr
*vaďnincs

ellenfelszámolásieljaľásfolyamatban *vaďnincs.

Budapest,

pá|yaző aláítása/ cégszeľĹi a|źńrźs

A *.gal megielölt ĺész-néI a megfelelő szöveg a|źŕ;rturľĺLdő.

.fu 15



4. számú melléklet

,,Budapest VIII. keľíilet, Balassa u. 7. és 9. szám alatti ĺngatlanok elĺdegenítése - pá|yázat,,

ľ\IYILATKoZ^T
a pár|yáĺzatĺ feltételek elfogadásárő|, szerződéskötésről' ingatlanszeľzésĺ képességľől'

ajánlatĺ kiittittségről

Alulírott..

... (név/táĺsaság neve) kijelentem, hogy a pźůyźzat tźrgyát részletesen megismeľtem) az

ajánlattételfeltételeit, apéiyźu'ati kiírast magalnľa nézve kötelezőnek elfogadom.

Kijelentem,hogyMagyarorszźryoningat|aĺszerzésre jogosultvagyok.

Kijelentem, hogy a pźiyéľ:ati felhívásban foglalt 60 napos ajánlati kötöttséget vállalom.
Nyilatkozom, hogy amennyiben a Kiíró az ajánlatok eredményének megá|lapítźsźlta
vonatkozó hatĺíridőt elhalasztotta, úgy vállalom az ajźnlati kötöttség meghosszabbítźséú a
pźĺ|yazat eľedményének megál|apitźlsźtra vonatkozó hatźľľrdő elhalasztásanak napjai szźltnáxa|
megegyezően.

Budapest,

päIy źnő a|źtit źsď cégszeru a|źńr źs

-,ą, rc



5. szĺmú melléklet

',Budapest 
VIII. keľĺilet, Ba|assa u. 7. és 9. szím alattĺ ĺngatlanok elidegenítése - pá|yázat,,

ľ\rYILATKOzAT
adĺó és adók mĺódjára behajtható köztartozńsról és a Kiíróval szemben fennálló

tartozásr ő|, |<nár ő körĺĺlm ény rő l

Alulírott (név)

mint a (taľsaság neve) vezető

tisztségviselőjekijelentem,hogyazajźnlattevónek,

- Adó és adók módjráľa behajtható köztartozása * van / nincs;
. Kiíróval szemben tartozźsa (helyi adó, bérleti díj stb.) * van / nincs;
- Kiíróval szemben szetzíĺdésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van / nincs.

amelyeket az alábbi okiratokkď igazolok:

2.

Alulírott kijelentem, hogy cégiinket érintően a közbeszerzésekľől szőlő 20|5. évi CXLIII.
törvény 62. $ és 63. $-ban foglalt h'tzźtrő köľiilmények*

a.) nem állnak fenn

b.) fenn állnak

(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

Budapest,

pá|y aző a|źirź.sa/ cégszeru aláítás

A *-gal jelölt ľésznél a megfelelő szöveg alźúltlaandő.

3.

4.
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6. számú melléklet

''Budapest 
VIIr. keľĺilet, Balassa u. 7. és 9. szám a|attÍ ingatlanok elidegenítése - pá|yázat,,

I{YILATKOZAT
pénzüryĺ alkalmasságľól

Alulíľott (név)

mint a (tĺírsaság neve) vezető

tisztségviselője, kijelentem, hogy a páůyáľ;at tĺľgyźtt képező ingatlanok vételaľanak

megfizetésére képes vagyok, a szĹikséges anyagi eszkiizök ľendelkezéseÍnľe ĺĺllnak.

A szĺímlavezető bankná| az elmúlt l évben sorban állás nem volt, amelyeket az a|źtbbi
okiľatokkal igazolok:

Budapest,

páIyazőa|źirásalcégszerűalźirás

l.

2.



7. szĺmú melléklet

',Budapest 
VIII. kerĺilet, Balassa u. 7. és 9. szám alattĺ ingatlanok elĺdegenítése - pá|yánat,,

I\ľYILATKozAT
a kézbesítés helyéľől és bankszámlaszámról

Alulírott lnévl miĺt a ....
(t.írsaság neve) vezető tisztségviselője kéľem, hogy a Páůyźz;attal kapcsolatos mindennemii
nyilatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más infoľmációt, vďamint a Pźiyźzattal kapcsolatos
esetleges jogvitaban minden éľtesítést, idézést és bírósági hatźrozatot, stb. az alábbi címľe
kéľem postázľri:

Cimzett:

Cím:

Amennyiben az źita|an a fentiekben megielölt címzętt a fenti címen az iratot nem veszi át,
ennek következményeit a gazdasági tĺĺľsaság vállalja. Tudomĺísul veszem' hogy amennýben a
cimzett a fenti címęn az értesítést nem veszi źtt, az értesítes a postáľa adast követő 5.
munkanapon kézbesítettnek minősiil.

A pá|yázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró a dokumentrĺció megvásźtr|ásfua fordított
összeget kéľem az alźtbbi bankszáml aszÍlmta visszautalni:

B ankszĺĺml av ezsto pénzintézet:

Bankszámlaszőlm.

Bankszámlával rendelkezni j ogosult:
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

peiy aző a|áírasal cégszeľÍi a|źirás

.fup



8. számú melléklet

''Budapest 
VIII. kerĺilet, Balassa u. 7. es 9.szám alattĺ ingatlanok elidegenítése - pá|yázat,,

TIYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy cégĹink a nemzeti vagyonľól sző|ő 20|1. évi CXCVI. törvény 3' $
(1) bekezdés l. pontja szerinti

a.) źú|áthatő szeľvezetnek minő sül.

b.) nem minősül át|áthatő szervezetnek.

(a megfelelő szöveg alóhúzandó)

A jelen nyilatkozatomat a szewezet vezeto tisztségviselőjeként btintetőjogi felelősségem
telj es tudatában teszem.

Budapest,

pźiyaző a|áfuásal cégszeru a|éúľźs



9. szamri melléklet

''Budapest 
VIII. keľtilet, Ba|assa u. 7. es 9. szím alatti ĺngatlanok elidegenítése - páł|yáv'at',

NYILATKOZAT
a páiy ázaton meghiľdetett ingatlanok megtekintéséľő I, állapotának m egĺsmeréséľől

Alulírott apźiyźľaton meghirdetett Budapest VIII. keľület, Balassau.7 és 9. szám alatti
ĺngatlanokat előzetesen egyeztetett iđőpontban megnéztem' az á||apotát és aľra vonatkozó
műszaki tajékoztatast megismeľtem.

Budapest,

pá|y aző a|áírźsa/ cégszer(i aléitőls

-W zl



10. szĺmú melléklet

enÁsvÉrBu SZERZőDÉy TERVEZET
(temezet)

amely létrejött cgyrószről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosĺ önkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapesto Baľoss u.
63-67., adőszáma:- 15735715-2-42, KSH-szÄma: |57357|5-84IL-32I-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ) képviseletében e|jérő Jőzsefuárosi Gaztáikodási Központ Zrt. (székhely: 1082
Budapest, Baľoss u. 63-67., adőszźtma: 25292499-2-42, cégsegyzék száma: 0l-10-048457; KSH
szźtma: 25292499-6832-I|4-0|, képviseli: Bozsik István Péter vagyoĺgazÄźikodási igazgató), mint
eladó (továbbiakban: eladó)

másrészrő|

(székheýe: adőszźlma:
,.., cégsegyzéksáma: ..; statisztikai szamjele:. képviseli:

mint vevő (továbbiakban: vevő)

köziittaza|u|írotĺnaponéshelyen,aza|átbbifeltételekkel:

1.

Előzmények

l.l. Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuarosi Önkormĺínyzat Képviselő.testülete ...t2017. (......)
szźtműhatźrozata alapján nyilvános, kétfordulós páůyźvatot íľt Budapest VIII. keľület, Balassa u.
7 . szátm alatti, 36189 hľsz.-ú, valamint a Budapest VIII. kerület' Balassa u. 9. szÁm alatti 3ó188
hrcz.-ú ingatlanok eryüttes éľtékesítésére.

I.2. A páiyáľ;at nyertese a Budapest Főviíľos VItr. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő.
testĺĺlet ....l20t7. (......) szźĺműhatánozata szerint vevő lett. Yevő pźůyáuatźban az ingatlanok
beépítését vái|alta.

2.

A szerződés tárryát képző ingatlanok adatai

Címe:
Helyľajzĺ száma:
Megnevezése:
Téľméľtéke:
Közmĺi e||átottsága:
Teľhei:

Budapest MII. kerüleĹ Balassa u. 7.

36189
kivett beépítetlen terület
805 m2
az ingat|anon kcizmĺĺvek nem találhatóak
a Magyar Allamnak és Budapest Főváros

onkormrányzatźnak elővásárlási jogu van; az
ingatlarr egyebekben per-, teher- és igénymentes.
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Címe:
IlelyĘzi száma:
Megnevezése:
Térméľtéke:
Közmű ellátottsága:
Terhei:

Budapest VIII. kerület, Balassa u. 9.
36188
kivett beépítetlen terĺilet
730m'
az ingatlanon közmíĺvek nem találhatóak
a Magyar Államnak és Budapest Fővĺáľos

Önkormányzatĺának elővásárlási joga van; az
ingatlan egyebekben per., teher- és igénymentes.

3.

Jognyilatkozat

3.3.

3.1. A nemzeti vagyonró| sző|ő 20|1. évi cxcvl. tiiľvény 14. $ (2) bekezdése a|apjźn a helyi
önkoľmányzat tulajdonában lévő ingatlanĺa az źilramnak, valamint az I99|. évi XXXIII. tv. 39. $
(2)bekezÄése alapján a Budapest Fővárosi Önkormányzatnak elővásárlási joga van.

Jogosult elővásárlási jogźwa|, postai kiildemény esetén a kiildemény postai feladásának igazo|t
napjától szélmitott 35 napon belĹil élhet. Amennyiben az e|ővásárlás jogosultja él jogával, jelen
szerződés ktizte és e|adó között jön létľe. Ez esetben a vevő áůtA| befizetett .ľ Ft+
iĺF^, azaz ...... foľint +Ár.A összeget e|adő az elővásárlási jogra vonatkozó
nyilatkozatokkézhemételétől számított 15 munkanaponbelĺilavevő .......Bank
Zrt áL|t^| vezptętt ....... HIJF szźmű szám|á!átra visszautalja. A
vevő tudomásul veszi, hogy a befizetett ö,sszeg uüĺn eladó kamatot, vary bármely jogcímen
ęlszímolandó költséget, kártéľítést nem fizet.

3.2. E|adő eladją vevő megvásárolja l/1 tulajdoni hányadban a jelen Szerződés 2. pontjában
meghatározott i ngatlanokat.

Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlanok harmadik személy részére töľténő
éľtékesítéséhez abeépitési kötelezettség tedesítéséig eladó hoz'zÉĘám|átsa szükséges. Eladó abban
az esetben adjahozz,á|árulást a továbbétékesítéshez, amennyiben a harmadik fél.vźů|a|ja a jelen
adásvételi szerződésben foglalt kö'telezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzź$źru|álsát kérni, eladó vevőn követeli ajelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.

Felek rögzítik, hogy e|adő hozzźýárulása nem sztikséges az ingatlanok haľmadik személy részére
történő vevő általi továbbértékesítéséhez, amennyiben azingat|anokra vevő a jogerős használatba
vételi engedélyt megszerezte, és ezt az e|ađő felé hitelt érdemlő módon igazo|ta.

Eladó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés a|áírásźú kiivető 8 naptlíri napon belül postai
úton, ajanlott téľtivevényes kiildeménnyel megkĺildi a Magyaľ Allam és a Budapest Főváľosi
Ónkoľmányzat részére a jelen szerződést azzal a felhívással, hogy a megkiildésto| számitott 35
naptźri napon belül nyilatko7.7.on) hogy kívĺán-e elővásĺírlási jogával élni.

4.

Jog. és kellékszavatosság

4.I. Az eladó kijelenti, hogy azingat|anok üres telkek.

4.2. Az eladó kiielenti, hogy az adźsvéte|tźtrgyáltképező ingatlanok kizarólagos tulajdonát képezi, az
ingatlanok, a 3.l. pontban rögzítetteken kívii| a továbbiakban peľ-' teher- és igénymentesek, azon

3.4
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4.3.

4.4.

4.5.

harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vaw ingatlan-
nyilvántartáson kívüli joga' amely a vevö birtoklását, vagy fu|ajdonjog bejeryzasét akadźL|yozná,
kot|áúozná, vary meghirisítaná.

Az eladő kijelenti és szavatossźęotvźń|al azért,hogy azingat|anokat adó, illetélq vagy más adók
módjĺára behajtható köztÄÍtozáLs nem terheli. Az eladó kijelenti és szavatolja,hogy az ingatlanok
tekintetében kiirnyezetszennyezés nem történt.

A vevő kijelenti, hogy az ingatlanokat jól ismeri, bejálrta, megvizsgáůt4 és általa felméľt
állapotban, az ingatlanokról késziilt ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeretében írja alá jelen
adĺásvételi szerződést.

Az e|adő a jelen szerzndés a|źúrásźua| kijelenti, hogy a vevót az ingatlanok minden lényeges
tulajdonságáró| tź$é'koztattą beleéľtve az áńtal'a ismert esetleges Ętett hibákat is. A ĺájékoĺatás
esetleges elmaradásából eredő minden kár eladót terheli.

5.

Az ingatlanok vételáľa, a véte|ár megÍizetése

5.1. ABudapestVtrI.,Balassau.7. szźlmalattiingatlanesetében.........,.Ft+.........'-FtÁFA,
a Budapest V[I., Balassa u. 9. szźtm a|atti ingatlan esetében .........'- Ft + ........,- Ft ÁFA,
összesen............'-Ft+.........,-Ft AFA,azaz forint+ forintAFA,
amely összeg a vevő pźúyázatźban ajanlott véte|źrĺa| azonos.

5 .2. Az ingatlanok v éte|ár ának megfi zetése az a|ábbiak szerint tö,rténik:

5.2.I. A vevő pźůyáuatának benyujüísakor megfizetett az eladó szím|ájára 37.000.000'. Bt, azaz
harminchétmĺllÍĺí foľint összeget aján|ati biĺosíték címén. A szBĺz(ldő felek úgy rendelkeztek,
hogy a befizetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímľe vźltoztatjź./ĺ.' így felek a
beťtzetettösszeget, bruttó 37.000.000,- Ft összeget foglalónak fogadjárk eI (,,Fog|aló''). Előbbiek
a|apjántehát vevő fog|aló jogcímen męÍizetett bruttĺó 37.000.000 Ft összeget eladó részéľe'
A Foglaló összege avéte|árbabe|eszÁmít. Szerződő felek rigy nyilatkozľrak, hogy a foglaló jogi
természetével tisĺában vannak. Tudják, hogy a szs,rződés meghiúsulásáéĺt felelős fé| az adott
foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszafizetni. Amennyiben az
adásvételi sznrződés olyan okból hirisul meg, amelyért mindkét fé|, vagy egyik fél sem felelős,
azadott foglaló a vevőnek visszajár.

A Foglaló teljes összegének megfizetése az adásvéte|i szsrzndés megkiitésének feltétele.
Szerződő felek egybehangzőan Íögzítik azt atényt, hogy a Foglaló teljes összege megfizetésre
került.

Tekintettel arrą hogy az ajźn|ati biztosíték iisszege a pźůyźaatről való döntés napjával vźút az
Árł tv. 59. $ (1) bekezdése a|apján megllatározott előleggé, eladó a Foglaló összegéről a
pźůyźuatró| való döntés napjával, mint teljesítési nappal köteles előlegsámlát kiállítani vevő
tész.ére.

5.2.2.Fe|ek ňgzitit hogy vevő a fennmaradó ......................o-Ft, azaz ..............'...... forint
iisszegÍĺ vételĺár hátralék megÍizetésére jelen szerzadés aláirásáŕrő| szźtmított 60 napüíri napon
beliil köteles, az eladó K&H Bank Zrt.-né| vezetett 10403387-00028570 szźműbankszźm|ő|fua
va|ő źúúa|álssal. Eladó a birtokátruháaźs napjána| mint teljesítési nappal kiitelęs vésszfmllźú
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kiállítani a bankszímláján töľtént jóváírrást kö'vetően vevő, illetőlegazáńta|a megjelö|t haľmadik
személy tészére.

6.

Beépítési ktitelezettség' útburkolat helyľeáIlítási ktitelezettség

6.1. A vevő vállalją hogy az ingat|anokat a Józsefuĺĺľos KerĹileti Épí.tési Szabáttyzatźlról szóló
6612007. (x[. 12.) önkormányzati rendelet (JóKÉSZ) elöírásainak megfelelöen beépíti. Vevő
beépítési kö'telezettsé gnek az alábbiak szerint tesz eleget:

a) az ingatlanok birtokbaadásźtől szźmított2 éven belül jogerös építési engedélý szerez és

b) az ingatlanok birtokbaadásźtő1- szźmított 5 éven beliil jogerős haszrálatbavételi engedélý szerez.

6.2. Az ingatlanok beépítési feltételei:

Az ingat|anok övezeti besorolĺása: L 1 -VIII-7

A kiizműfejlesztéssel kapcsolatos összes koltség (pl. fejlesztési hozzźĄźm|6s, tewezés. stb.) a
vevőt terheli.

A beépítés szÍ,za|ék, építménymagasság, szintszim, szintĺerillet stb. tekintetében az országos
Telepiilésrendezesi és Építési Követelményekről (oTÉK) szoló 253l|997. (KI. 2o.)
Kormányrendelet az 5/20|5. (tI. 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRsz)' és Józsefuáľos Kerületi
Építési Szabáttyz.atáről szoló 66i,/2007. (KI. 12.) önkormányzati ľendelet (JóKÉsz) e|őíĺásai az
irányadók.

6.3 Vevő kötbérfizetési ktitelezettséggel vállalją hogy a páůyźnttal érintett építési telkek közvetlen
szomszédságában fekvő Balassa utcának és Apáthy István utca Balassa és Szigony utca kiizötti
szakaszźnak útburkolatrít helyľeállítją aĺra jogerős útépítési engedélyt sz.erez a jogerős építési
engedély megszerzését mege|őzően, de legkésőbb azza| egyidejűleg. A kivitelezes aszfa|tozźssal
tiirténik. Vevő vállalja tovźlbbá, hogĺ az útbuľkolatok helyreállíüásĺáľa vonatkozó haszrálatba
vételi engedé|ý az épület hasznáůatba vételi engedélyét megelőzően megszerzi. A hatĺáńdő
elmulasztĺísa esetén a napi késedelmi kötbér mértéke a kivitelezés nettó költségének 0,5o/o-a,
teljesítés elmaľadasa esetén fizetendő ki'tbér mértéke akivite|ezés nettó kö,ltségének |5 Yo-a. Az
onkormányzat akivite|ezéshez a fulajdonosi (kőztúkeze|ői)hozzźtjźrulĺíst biĺosítja.

7.

!ĺ szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésénet ĺlletve késedelmes teljesítésének
jogkiivetkezményei

7.I. Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése esetén alkalmazható
jogkiivetkezmények:

7.I.2. Késedelmi kötbér

Ha a vevő a 6.I. pontban meghatĺározott valamely kötelezettségével neki felĺóható okból
késedelembe esik, késedelmi kötbéľt köteles ťtzetni az eladónak.

A késedelmi ki'tbér mértéke:
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- A jogerős építési engedély megszerzśsének 60 napot meghaladó késedelme esetén a
kötbér összege 15.000.000'- Ft;

- A jogerős hasanálatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme
esetén a kötbér összege 7.500.000'- Ft.

Felek rögzítit hory amennyiben a jelen pontban meg)latźtrozott összegeken feliil vevő
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigénye keletkezik, úgy annak mértéke
30.000,- Ft/nap.

Vevő kijelenti, hory ajelen pontban meghatározott kötbér összegét nem tekinti eltúlzottnak.

7.2. Szerzođő felek egybehangzőan rögzítik azt a tény| hory a késedelmi kö,tbér teljesítéséhez vevő
banki garanciaszerződés megkiitéséveV közjegyzśibiz-a|mi őrzésbe helyezéssel (a továbbiakban:
garanciaszerződés) biztosítandó garunciaszerződés nyujt.ási kötelezettségének eleget tett, a .....
Banklközjegyn źita| kibocsátott .... szímú garanciaszerződés je|en szerződés aláírĺásával
egyidejiĺlegáúadásrakerültazeliađőrészśĺe.

A garanciaszerződés iisszege a jogerős építési engedély megszeľzésére a 6.l. pont szerint
rendelkezésre álló hatlíridő elteltét követő, 60 napot megha|adó késedelem esetén 15.000.000,- Ft,
a jogerős hasaálatbavételi engedély megszerzésére a 6.I. pont szerinti rendelkezésre áIló
hataridő elteltét követő, 60 napot meghaladó késede|em esetén 7.500.000'- Ft. A
garanciaszerződés az e|adő javźra lehívásrďátutalásra keriil a jelen szerzödésben megllatźrozott
késedelem esetén. A garanciaszeľződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén
időaranyosan éľvényesíthetők. Felek riigzítit hory csak olyan garancia fogadható el, ameýek
a|apján eladó egyolđalú tź$ékoztató nyi|atkozatáva| a bank/közjegyző źtuta|ja a jelen
szerződésben meghatározott késedelmi kötbér összegét az eladónak, mindenféle egyéb feltétel
nélkül.

8.

Ingatlan-nyilvántaľtási bejegyzésľe vonatkozó nýlatkozatok

8.1 Az eladó a jelen szprződés a|áírásátva| egyidejíĺleg külön nyilatkozatban (,,Bejegyzésĺ engedélý')
feltétlen, teljes, kizáľóIagos és visszavonhatatlan honź|źlru|źtsát adja allhoz, hogy vevő
tulajdonjoga a 2. pontban meghatĺáľozott ingatlanok tekintetében a teljes vételár megfizetését
követően vevő javĺáľa I/| fulajdoni arányban, vétel jogcímén az ingatlan-nyilvĺántartĺásba
bejegyzésre keriiljön. Eladó a Bejegyzési engedélý az e||enjegyző ügyvédnél, ktiliin ügyvédi
|etéti szerződés alapján iigyvédi letétbe he|yezi, amelyet elle4jeryző iiryvéd minden további
feltétel kiktitése nélkiil kiiteles vevő részére kiadni, illetve fulajdonjog bejegyzésére az illetékes
ftjldhivatali oszt'ílynak benyújtani, amennyiben a teljes vételrír eladónak maradéktalanul
megfizetésre keriilt.

8.2. Felek hozzÍ$źmllnak ahhoz, hogy jelen szerződés benyújtĺásra kerüljiin az illetékes Ítildhivatalhoz,
azonban azza| a feltétellel, hogy a Bejegyzési engedély vevőnek történő kiadźsáńg, azonban
legfeljebb a jelen szerződésnek a fiildhivatalba történő benýjĹásától sámított 6 hónapig, a
ftjldhivatali eljárás fiiggőben tartásáú kezdeményezikaz ingatlan-nyilvántaľtásról szóló 1997. évi
cxLI. törvény 47lA. s (1) bekezdés b) pontja szerint.

9.

Az ingatlanok bĺľtolaĺnak átľuházĺsa
g.1 Az ingatlanok biľtokának áúrahźu;ása legkésőbb a Magĺar Állam, illetve a Budapest Fővĺáľosi

onkormanyzat elővásárlĺási jog gyakorlásĺáľól szóló nyilatkozatźnak Józsefurárosi Gazdálkodrísi
Központ Zrt.-hez történő megérkezesé| vagy a 3.4 pontban rögzítetL hatĺáľidő eredménytelen
leteltét és a teljes vételár megflzetését ktivető 15 munkanapon belül, felek által glőzetesen
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egyeztetett időpontban, átadás-źtvételi jegyzőkönyvben keriil sor. A birtokátruhärÁs napjźńg az
ingatlanokkal kapcsolatos költségek az e|adőt" a biľtokátruháaás napját követően felmeriilt
költségek pedig a vevőt terhelik. Vevő a birtok átwéte|ére köteles és a birtokátrahźzás időpontjától
szndi az ingatlanok hasznait és viseli azok terheit.

10.

Egyéb rendelkezések

10.1. Az e|adő Magyarországtörvényei szerint miĺködő helyi önkoľmźnyzat.

Vevő Magyarorszĺgon nyilvántartásba vett jogi személy, iigyletkötési és ingatlanszerzési
képessége korlátozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti varyonról szo|ô 2011. évi
cxcvl. törvény 3. $ (1) bekezdés l. pontja alapjĺín áttllźtthatő szervezet. Eladó képviselőjének

:::::l.....::ľľ::...';ff:ľ:ľľ:ł:,^".x1ffi..uŕ:ľ*"ŕä,on'ĺläT,"u,!1'ou'uu"'u

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

10.3. Felek a Polgári Tiirvénykönyv 6:98. $ (2)bekezdés alapján kizźrják mind eladó, mind vevő
feltiĺnő értékaránytalanságon alapuló esetleges megfźmadálsi jogát.

l0.4. EłiĺáÍó ügyvéd tź|ékoztatja feleket, hogy a pénzrnosás és a terrorizmus ftnanszirozźsa
megelőzéséről és megakadá|yozásźről szóló 2007. évi cxxXVL törvény rendelkezései szerint
azonosítĺási kötelezettség terheli felek adatai vonatkozísában. Felek kijelentit hogy adataik a
szerzódésben helyesen keľültek rögzítésre az áůta|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
alapján.

Felek jelen szerzłódés a|álĺ,asź"ľa| feltétlen és visszavonhatatlan hozzź!źm|źtsukat adják allho1
hogy eljáľó ügyvéd okirataikľól fénymásolatot készítsen, és azokban rögzitett adataikat a
szerződéssel együtt kezelj e.

10.5. Felek tudomásul veszik eljaró ügyvéd tź$ékoztatźsźú, ame|y szerint adataikat az információs
önrendelkezési jogról és az információs szabadságrót szó|ő 20||. évi CKI. töľvény
rendelkezései szerint kizźtćńag jelen szerződéshez kapcsolódó megbizáts' illefue a
jogszabályokban meghatźnozott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.

Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem iitközik a pénzmosás és a terrorizmus finansziľozása
megelőzéséről és megakad áúyozísárő| szó|ő 2007 . évi CXXXVI. törvénybe.

10.6. Vevő a szeľződés megkötésével kapcsolatos eljĺáľĺási kiiltségek címén 5.500,. Ft + ÁFA e|iráľási
díj összeget, 6.600,- Ft/ingatlaďügylet ftĺldhivatali eljárási illetéket és l.670,- Ft/fö JÚB
edarási dijat a szprződés a|äirásźú megelőzően megflzetett'

t0.7. A szerződő felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szprződés
megkö'tésére és a|áirásátraa sziikséges fe|hata|mazźtsokkal ľendelkeznek.

10.8. Je|en szerződés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezesei megfelelően
irrĺnyadóak.
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10.9. A szeľződés felek teljes megállapodásáttarta|mazza. A felek közc'tt a szerződés előtt létrejtĺtt
szóbeli vary írásbeli megállapodás hatźúyźtt veszti. A szerződés módosítasa kizźnőlag írásban
történhet.

A sz'erződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem jelenti automatikusan a
szerződés egészenek éľvénýelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesek az éwén3Ąe|en
rendelkezest tigyleti akaľafuknak és a szsrződéskötéskor fennálló céljuknak leginkább
megfelelő rendelkezessel helyettesíteni.

10.10. A szerződő felek jelen Szerzödés elkészítésével és ellenjegyz-éséve|, valamint az i||etékes
Íiildhivatal előtti képviselettel ................ ĺigľédet bízzźlk meg, és
megfiata|mazzźk az illetékes ftildhivatal előtti eljaľásľa is. Ellenjegyző ügyvéd a
meýlata|mazźtst e lfogadj a.

A szerzśdő felek kijelentik, hogy a jelen adrásvételi sz,erzsdést elolvasás és egyezs értelmezés után,
mint akaľatukkal és nyilatkozatzikkal mindenben egyezőt irJźt<alá.

Budapest 2017.

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuaľosi
onkoľmĺínyzat eladó megb ízásábő| eljärćl
Józsefuárosi Gazdálkod źsi Központ Zrt.

képviseli: Bozsik Istvĺán Péter
v agy ongazÄálkodási igazgató Vevő

Eladó

Jelen okiratot ... (...........) budapesti ĺig5ľéd készítettem és ellenjegyzem, Budapest,2017 .. ....

okiľatkészítő iigyvéd

*fu,,



ll. szĺĺmúmelléklet

,ąolísvÉrru SZERZőDÉĺ
(temezet)

banki hitel felvétele esetén írdnyadó

amely létľej ött egyľészről

Budapest Főváľos VIII. keľület Jtózsefváľosi onkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., adőszźtma.. L57357|5-2-42, KSH-sztlma:. 157357|5-84II.32|-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté
polgáľmester) képviseletében eljĺáró Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt. (szelĺfiely: |082
Budapes! Baross u. 63-67., adőszÁma: 25292499-2-42, cégtregyzsk szÁma: 01-10-048457; KSH
száma: 25292499-6832-I|4-0|, képviseli: Bozsik István Péter vagyongazdálkodási igazgató), mint
eladó (továbbiakban: eladó)

másrészről

(székhelye: adőszáma:
cégieryzékszźtma: .................; statisztikai számjele:... ... képviseli:
mint vevő (továbbiakban: vevő)

közöttaza|u|iĺottnaponéshelyen,aza|źtbbifeltételekkel:

1.

Előzmények

l.2. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testůilete ...t2017. (......)
száműhatźnozata a|apján nyilvános, kétfordulós pźúyáuatot íľt Budapest vI[. keľĺilet, Balassa u.
7. szźm alatti, 36189 hrsz..rĺ, valamint a Budapest VIII. kerÍilet, Balassa u. 9. szĺm alatti 36188
hrcz..ú ingatlanok együttes értékesítésére.

|,2. A pźúyáuat nyeľtese a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuiírosi onkormányzat Képüsető-
testület ....ĺ20|7. (......) szźmű hatfuozata szerint vevő lett. Yev(5 páiyázatźtban az ingatlanok
beépítését vźůlallta.

2.

Á' szerződés tárgáú kéryz,ő ingat|anok adataĺ

Címe:
Helyľajzĺ száma:
Megnevezése:
Téľméľtéke:
Kiizmĺi ellátottsága:
Terhei:

Budapest VIII. kerület Balassa u. 7.
36189
kivett beépítetlen teľiilet
805 m'
az ingat|anon k.özrnűvek nem találhatóak
a Magyar Allamnak és Budapest Főváros
onkormĺányzatának elővásáľlási joga van; az
ingatlan egyebekben per-, teher- és igénymentes.
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Címe:
Ilelyrajzi száma:
Megnevezése:
Téľmértéke:
KözmÍi ellátottsága:
Teľhei:

Budapest VIII. kerĹilet Balassa u. 9.
36188
kivett beépítetlen terület
730 m"
az ingatlanon közművek nem találhatóak
a Magyĺar Államnak és Budapest Főváros

onkormĺányzatának elővásárlási jogu van; az
ingatlan egyebekben per-, teher- és igénymentes.

3.

JognyĺIatkozat

3.1. A nemzeti varyonĺól szćiő 201l. évi cxcu. törvény 14. $ (2) bekezdése alapjĺín a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az á'||amnak, valamint az 1991. évi XXXItr. tv. 39. $
(2)bekezdése alapján a Budapest Fővĺárosi onkoľmányzatnakelővásárlasi joga van.

Jogosult elővásárlási jogáxa|, postai kiildemény esetén a kiildemény postai feladásának igazo|t
napjától számított 35 napon beltil élhet. Amennyiben az elővásárlás jogosulda él jogával, jelen
szerződés kiize és eladó ktizött jön létre. Ez esetben a vevő áita| befizetett .l- Ft*
ÁF.A, azÁ:z ....... foľint +ÁFA összeget e|adő az elővásárlási jogra vonatkozó
nyilatkozatokkézhezvételétől számított 15 munkanapon belül avevő ........ .......Bank
Zrt áka| vezptett ............. HUF szźmű szÁm|á$ára visszautalja. A
vevő fudomásul veszi, hogy a beťtzptett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen
elszámolandó költséget káľtérítést nem fizet.

3.2. E|adó eladja, vevő megvásárolja 1/1 tulajdoni hĺänyadban a jelen Szeľződés 2. pontjában
megllatźr ozott ingatlanokat.

3.3. Eladó kiköti, vevő fudomásul veszi, hog7ĺ az ingatlanok harmadik szrmély részére töľténő
értékesítéséhez abeépítési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájźm|ása szükséges. Eladó abban
az esetben adjahozzź$átrllĺást a továbbértékesítéshez' amennyiben a haľmadik félváů|a|ja a jelen
adásvételi szeľződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó
hozzájźru|átsát kérni, eladó vevön kiiveteli ajelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.

Felek rögzítik, hogy e|adőhozzź|áľulása nem szükséEes az ingatlanok harmadik személy részśre
töľténő vevő általi továbbértékesítéséhez, amennyiben az ingat|anokra vevő a jogerős használatba
vételi engedéý megszerezte, és ezt az e|adő felé hitelt érdemlő módon igazo|ta.

3.4 E|adő kötelezettségetváů|a|, hogy jelen sznrződés a|áírásáú követő 8 napŁári napon beliil postai
úton, ajĺánlott téľtivevényes kiildeménnyel megkiildi a Magyaĺ Allam és a Budapest Főviĺrosi
onkormányzat rész.ére a jelen szerz(idést azza| a felhívással, hogy a megkĺildéstől számított 35
naptĺári napon beltil nyilatkozzan,hogy kívĺán-e elővásárlási jogával élni.

4.

Jog. és kellékszavatosság

4.I. Azeladó kiielenti, hogy az ingatlanok üres telkek.
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4.3.

4.4.

4.2. Az e|adó kijelenti, |logy az adásvétel tźtgyźúképező ingatlanok kizárólagos tulajdonát képezi, az
ingatlanok, a 3 . 1 . pontb an rögzitetteken kívül a továbbiakban per-' teher- és igénymenteset azon
haľmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántaľtĺásba bejegyzett, vaw ingatlan-
nyilvźntaĺtźlson kívtili joga, amely a vevő birtoklását' vagy tulajdonjog bejeryzését akadá|yonlá,
kor|áttozná, vary megh iú sítaná.

Az e|adő kijelenti és szavatosságot váů|a| azéĄ hogy az ingatlanokat adó, illeték, vagy más adók
módjára behajtható kőztartozás nem terheli. Az e|adó kijelenti és szavatolja, hogy az ingatlanok
tekintetében környezetszennyezes nem töľtént.

A vevő kijelenti, hogy az ingatlanokat jól ismeri, bejárta, megvizsgálta, és áita|a felmért
állapotban, azingat|anokról készĺilt ingatlan értékbecslő szakvé|emény ismeretében írja alá jelen
adásvételi szerződést.

4.5. Az eladó a je|en szerzódés aláírásával kijelenti, hogy a vevőt az ingatlanok minden lényeges
fulajdonságźrći tájékozratą beleértve az áita|a ismert esetleges Ętett hibĺákat is. A tájékoztatlás
esetleges elmaradásából eredő minden kár eladót terhe|i.

5.

Az ĺngat|anok vételáľa, a véte|ár megÍizetése

5.l. a Budapest VI[I., Balassa u. 7. szźtma|attiingatlan esetében... ,.....,- Ft + .........,- Ft ÁFA
aBudapestMII.,Balassau.9. szźma|attiingatlanesetében.........'-Ft*.........,-FtÁFA
összesen ............'- Ft + ... ......9- Ft AFA, az'az ......... forint + .......... forint AFA
amely ö'sszeg a vevő páůyáuatźban ajĺánlott vételĺáral azonos.

5.2. Az ingatlanok vételĺáľának megfizetése aza|őbbiak szerint történik:

5.2.I. A vevő péůyźuatźnak benyujüásakor megfizetet1 az eladó sám|źýźra 37.000.000'- Ft, azaz
harmĺnchétmi|Iió forĺnt összeget ajźn|ati biĺosíték címén. Aszprzridó felek úry rendelkeztet
hogy a befizntett ajánlatĺ bĺztosíték jogcímét foglaló jogcímre väůtoztatjź./ľ.' Ę felek a
befizetett összeget, bruttó 37.000.000'- Ft összeget foglalónak fogadjáik el (,Foglaló''). Előbbiek
a|apjźn tehát vevő foglaló jogcímen megfizetett bruttó 37.000.000 Ft tisszeget eladó részéľe.
A Foglaló ö'sszege a vételáľba beleszámít. Sz.erzódő felek úgy nyilatkomak, hogy a foglaló jogi
természetével tiszĺában vannak. Tudják' hogy a szsrződés meghiúsulásáéľt felelős fé| az adott
foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszafizetni. Amennyiben az
adásvételi szerzndés olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fé|,vagyĺ egyik fél sem felelős,
az adott foglaló a vevőnek visszajar.

A Foglaló teljes ö'sszegének megfizetése az adősvéte|i szerződés megkötésének feltétele.
Szeruődő felek egybeharlgzőan rögzitlk azt aténý, hogy a Foglaló teljes összege megfizetésre
került.

Tekintettel arrą hogy az ajźn|ati biaosíték összege a páiyánatről való diintés napjával váůt az
Áľe tv. 59. $ (1) bekezđése atapján meghatĺározott előleggé, eladó a Foglaló bssz.egérći a
páiyázatĺő| való döntés napjáxa|, mint teljesítési nappal ktiteles előlegszámlát kiállítani vevő
részére.

5.2.2.Felek rögzítitrs', hogy vevő a foglaló összegével csökkentett' a véte|fu 50 Yo-ának megfelelő,
.....,-Ft, azÄz ... ..... forint vétę|ámészlet megfizetéséľe jelen sznrz.odés aláírásáttći
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gzźLmított 60 napon belül kiiteles az eladó K&H Bank Zrt.-né| vezetett 10403387-00028570
számri bankszámlájára tiirténő átutalással.

Eladó az I. véte|árrészlet összegéről a banksámláján töľtént jóváírás napjával, mint teljesítési
nappal köteles előlegszamlát kiállítani vevő részére.

5.2.3. Felek rögzitik, hogy vevő, az e|ovásźr|ási jogról lemondó nyilatkozatok vary az elővźlsźrlrási jog
gyakorlására vonatkozó hatĺáridő eredménytelen elteltéľe vonatkozó eladói értesítés vevő részére
történt sikeres kézbesítését követő 45 munkanapon beliil ktiteles a véte|źr fennmaľadó 50 yo-áLt,

bruttó Ft-ot, a7Az ........ foľĺntot (,,Véte|árhátľa|ék'') eladó
K&H Bank Zrt.-né| vezetett 10403387-00028570 számú bankszĺmlájfua megťtzetni abban az
esetben, ha sem a Magsĺar Állam, sem a Budapest Fővárosi onkoľmanyzat nem él a jelen
szerzÍódés 3.1. pontjában biztosított elővásrárlĺási jogával. Amennyiben a vevő késedelembe esik
a vételárhátľalékkal, eladó póthaüáridő kitíĺzése nélkiil jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú
nyilatkozattal,érdekmú|ásbizonyítiĺsanélkiilelál|ni.

Eladó a Vételĺír hátralék összegéről a bankszám|áján tőrtént jóváirás napjával, mint teljesítési
nappal köteles e|őlegszamlát kiállítani vevő részére. Továbbá eladó a birtokátruhĺázás napjával
mint teljesítési nappal köteles végszźm|źúkiállítani vevő részére.

6.

Beépítési kötelezettség' útburkolat helyľeá|lításÍ kötelezettsĘ

6.1. A vevő vállalj a,hogĺ az ingat|anokat a Józsefráros Keľiileti Épftési Szabáiyzatfuől szoló 66/2007 .

()il. 12.) önkoľmányzati rendelet (JóKÉSZ) előínísainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kiitelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget
a) az ingat|anok biľtokbaadásától számított 2 éven beliil megszprzi az építéséľe vonatkozó

jogerős építési engedélý és
b) az ingat|anok birtokbaadásától szźmított 5 éven belül megszerzi a jogerős használatbavételi

engedélyt.

6.2. Az ingatlanok beépítési feltételei:

Az ingat|anok ö,vezeti besoroliĺsa: L 1 -vm-7

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

A beépítés széaa|ék" építĺnénymagasság, szintszźtm, szintterijlet, stb. tekintetében az orszźtgos
Telepiilésrendezési és Épftési Kiivetelményekről (oTÉK) szóló 253llgg7. (ru. 2o.)
Kormĺányrendelet, az 5l20t5. (tr. 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ)' és Józsefuáros Kerületi
Építési Szabá|yzatáról szóló 66ĺ2007. (xil. 12.) önkoľmányzati rendelet (JóKÉsa ekiirásai az
irĺĺnyadók.

6.3 Vevő kötbérfizetési kötelezettséggel vállalją hogy a páiyáv.atta| érintett építési telkek közvetlen
szomszédságźban fekvő Balassa utcĺának és Apáthy Istvan utca Balassa és Szigony utca köziitti
szakaszźnak útburkolatĺát helyreállítja, arra jogerős ťltepítési engedélyt szetez a jogeľős építési
engedély megszcrzését mege|őzően, de legkésőbb az'za| egyidejűleg. A kivitelezes aszfaltozással
történik. Vevő válla|ja továbbĄ hog az útburkolatok helyľeállításźna vonatkozó használatba
vételi engedé|yt az épiilet hasnláůatba vételi engedélyét megelőzően megszsrzi. A hatráľidő
elmulasztása esetén a napi késedelmi ki'tbér mértéke a kivitelezes nettó költségének 0,5o/o-a,
teljesítés elmaradĺása esetén fizetendő kötbér ménéke a kivitelezés nettó költségének |5 %-a. Az
onkoľmĺínyzat akivitelez-ésheza fulajdonosi (kĺjzűtkeze|ői)hozzź!źtulást biztosítja.



7.

A szerződésben vállalt kiitelezettsĘek nem teljesítésénet illetve késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményei

7.I. Az beépítési kö,telezettség nem te|iesítese, illetve késede|mes te|jesítése esetén alkalmaáató
jogkövetkezmények:

7.1.2. Késedelmi kötbér

Ha a vevő a 6.|. pontban megllatźrozott valamely ktitelezettségével neki felľóható okból
késedelembe esik' késedelmi kötbért köteles fizptni aze|adőnak.

A késedelmi kötbéľ méľtéke:
- A jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

kötbér összege 15.000.000,- Ft;
- A jogerős használatbavételi engedély megszeľzésének 60 napot megha|adó késedelme

esetén a kötbér összege 7.500.000'- Ft'

Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meýatźrozott iisszegeken fe|ül vevő
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigénye keletkezik, úgy annak mértéke
30.000,- Ft/nap.

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

7 .2. Szerződő felek egybehangzőan rögzítik azt a téný, hogy a késedelmi kötbéľ teljesítéséhez vevő
banki gaľanciaszprződés megkötéséveV közjegyzíSi bizalÍni őrzésbe helyezcssel (a továbbiakban:
garanciaszerződés) biĺosítandó garanciaszerződés nýjt^ĺsi kiitelezettségének eleget tett, a .....
Banklközjegyző á|tal kibocsátott .... szĺmri garanciaszeĺzśdés je|en szerziĺdés aláírásával
egyidejűlegáttadásrakerültaze|adőrészére.

A gaľanciaszerződés összege a jogerős építési engedély megszerzésére a 6.|. pont szerint
rendelkezésre álló határidő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 15.000.000,- Ft,
a jogerös használatbavételi engedély megszerzśsére a 6.|. pont szerinti rendelkezésľe álló
hatĺĺridő elteltét követő, 60 napot meghaladó késedelem esetén 7.500.000,- Ft. A
garanciaszerződés az e|adó javára lehívásrďátuta|ősra keľül a je|en szerzśdésben meghatározott
késedelem esetén. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén
időarĺányosan érvényesíthetők. Felek rögzítlk, hogy csak olyan garancia fogadható el, amelyek
a|apján eladó egyoldalú tź$ékoztatő nyi|atkoz.atźtval a banklközjegyző átuta|ja a jelen
szerződésben meghatározott késedelĺni kötbér összegét az e|adőnak' mindenféle egyéb feltétel
nélkiil.

8.

Ingatlan-nýlvántaľtĺĺsi bej egyzésre vonatkozó nýlatkozatok

8.1 Az eladó a jelen szerzndés a|źúrźsź.ľa| egyidejiĺleg kiilön nyilatkozatban (,Bejegyzési engedély'')
feltétlen, teljes, kizarólagos és visszavonhatatlan hozzajátru|ását adja atlhoz, hogy vevő
fulajdonjoga a 2. pontban megllatározott ingatlanok tekintetében a teljes vételár megťlzetését
követően vevő javára 1/1 tulajdoni aľanyban, vétel jogcímén az lngat|an-nyilvántaľtrásba
bejegyzésre kerüljön. Eladó a Bejegyzési engedélyt az e||eĺyegyző íigyvédnél, kĺilön iigyvédi
|etBti szęĺződés alapján ügyvédi letétbe he|yezi, amelyet e||enjegyzn iigyvéd minden további
feltétel kikötése nélkĺil köteles vevő részéľe kiadni, illetve fulajdonjog bejegyz.esére az illetékes

33



fiildhivatali osztálynak benýjtani, amennyiben a teljes vételár eladónak maradéktalanul
megfizetésľe keriilt.

8.2. Felek hozzajarulnak ahhoz, hogy jelen szerződés benyrijtĺásra keríiltjön az illetékes fijldhivatalhoz,
azonban az'za| a feltétellel, hory a Bejegyzesi engedély vevőnek töľténő kiadásáig, azonban
legfeljebb a jelen szerződésnek a ftjldhivata|ba történő benyujtasától sámított 6 hónapig, a
foldhivatali eljáras fiiggőben 1nlrtásáú kezdeményezik az ingatlan-nyilvántartásról szoló 1997 . évi
cxLI. tiirvény 47ĺA. s (1) bekezdés b) pontja szerint.

9.

Az ĺngatlanok biľtolĺĺĺnak átľuházísa

9.I Az ingatlanok birtokának átruháuÁsa legkésőbb a Magyar Állam, i|letve a Budapest Fővárosi
onkoľmányzat e|ővźsétrlasi jog gyakorlásáról szóló nyi|atkoz.atźnak Józsefuĺírosi Gazdálkodási
Központ Zĺt.-hez történö megérkezését, vagy a 3.4 pontban rögzített haĺáľidő eredménytelen
leteltét és a teljes vételár megfizetését követő 15 munkanapon beliil, felek által előzetesen
egiĺeńetett időpontban, áúadás-áttvételi jegyzőkönyvben kerül soľ' A biľtokátruhźaás napjáig az
ingatlanokkal kapcsolatos költségek az e|adőt, a biľtokátľuházźs napjźt követően felmeriilt
költségek pedig a vevőt terhelik' Vevő a birtok áúvételrére köteles és a birtokátruházás időpontjától
szedi az ingatlanok haszrrait és viseli azok terheit.

10.

Egyéb ľendelkezések

10.1. Az eladó Magyarorszíg töľvényei szerint műktidő helyi önkoľmányzat.

Vevő Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy, iigyletkötési és ingat|anszprzési
képessége kor|áttozva nincs, kijelenti tovźbbá, hory a nemzęti vagyonról sző|ó2011. évi CXCVL
töľvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja a|apján źt|átthatő szervezet. Eladó képviselőjének eredeti
cégkivonata 265|4/5312010. és aláírĺási címpéldanya szám a|att korábban csatolásra kerĺilt
a Földhivatal részére.

|0.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a megsznrz.ettvagyon után varyonźúruháuźsi illetéket kell fizetni.

10.3. Felek a Polgári Törvénykiinyv 6:98. $ (2)bekezÄés alapján kizźűJáLk mind eladó, mind vevő
feltűnő érté|<aránytalanságon alapuló esetleges megsámadźtsi j ogát.

l0.4. Eljáró tigyvéd tź$ékoztatja feleket, hogy a pénznosás és a terrorizmus finanszírozÁsa
megelőzeséről és megakadéiyozétsźrćll szóló 2007. évi cxxxu. ttirvény rendelkezései szerint
azonosíüísi kiitelezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a
szerződésben helyesen kerültek rögzítésre az áita|uk bemutatott személyi azonosító okmányok
a|apján.

Felek jelen szerződés alákásáxa| feltétlen és visszavonhatatlan hoz'zźýára|ásukat adják aÍlho1
hogy eljáró iigyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adatalkat a
szerződéssel egyiitt kezelj e.

10.5. Felek tudomásul veszik eljĺáró iigyvéd tź|ékoztatźlsát, amely szerint adataikat az infoľmációs
önľendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
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rendelkezesei szeńnt kizárő|ag jelen szcrzadéshez kapcsolódó megbizás, illetve a
jogszabályokban meghaüározott kiitelezettsége tedesítése érdekében kezelheti.

Felek kijelentik, hory jelen jogĹirylet nem iitközik a pénzmosás és a terľorizmus ťlnanszírozÁsa
megelőzéséről és megakadáiyozásźnől szóló 2007. évi cxxxvl. törvénybe.

10.6. Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljáľási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljĺáľási
dfi összeget, 6.600,- Ft ftildhivatali eljánási illetéket és |.670,- Ft/fő JUB eljĺánási dijat a
szpr zó dés a|áír źsźt megelőzően megfizetett.

L0.7. A szerződő felek szerződést aláíró képviselői kijelentit hogy az adásvételi szerződés
megkötéséreésa|őításőraasziikségesfe|hata|mazźtsokkalrendelkeznek.

10.8. Je|en sznrződés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően
irányadóak.

l0.9. A szerződés felek teljes megállapodását tarta|mazza. A felek között a szerződés előtt létrejött
szóbe|i vagy írásbeli megállapodáshatźůyáú veszti. A szerződés módosítrása kizfuő1rag írásban
történhet.

A szerzadés eryes rendelkezeseinek esetleges érvénytelensége nem jelenti automatikusan a
szerződés egészének érvénytelenségét. Iýen esetben a felek kötelesek az éĺlĺénýelen
rendelkezést iiryleti akarafuknak és a szerződéskötéskor fennálló céljuknak leginkább
megfelelő rendelkezessel helyettesíteni.

10.10. A szerződő felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illetékes
ftjldhivatal előtti képviselettel ügľédet bízzáů< meg, és
meýlata|mazzák az illetékes fiildhivatal előtti eljáľĺásra is. Ellenjegyző ügyvéd a
me g$atzlmazÁst elfogadj a.

A szerzódő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerzőđést elolvasás és egyező értelmezés uüán,
mint akaratukkal és nyi|atkozataikkal mindenben egyezat írják a|ő.

Budapest 2017.

Budapest Fővaľos wtr. kerület Józsefrĺĺrosi
onkormány zat e|adó megbízásából eljáró
Józsefu ĺárosi Gazdálkod ási Kőzp ont Zrt.

képviseli: Bozsik Istvrán Péter
v agy ongaziálkodási igazgatő

Eladó

Vevő

Jelen okiratot.'. (...........) budapesti ügyvédkészítettem és elleĺrjegyzem, Budapest,2017.. ....

okiratkészítő ügyvéd
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12. számúmelléklet

''Budapest 
VIII. keľület, Balassa u. 7. és 9. szĺím alatti ingatlanok elidegenítése - páiyázat,'

Adásvóteli szerződést érĺntő módosításĺ javaslatok és nyĺlatkozat

Alulírott (név)
mrnt a (taľsaság neve) vezető
tisztségviselőj e j elen pźiy azatban ta|á|hatő adásvételi
javaslatokat teszem / nem teszek módosítĺási javaslatot*

szerzodéshez laz a|átbbi módosítási

1.

Alulírott (név)
mint a (tłírsaság neve) vezeto
tisztségviselője nyilatkozom'hogy pźl|yazati felhívas mellékletét képező adasvételi szerződés
teľvezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítĺísi vagy kiegészítésre iranyuló javaslatok
kiíró általi elutasítasa esetén is fenntaľtom ajánlatomat.

Budapest,

páLyazóa|áírźsa/cégszer(ialéiĺźts

A *-gď jelölt résznél a megfelelő szöveg a|ahtnaĺdő

nb,,



13. számúmelléklet

osszefoglaló a benyújtandó ajánlat foľmai és tarta|mi ktivete|ményeiľől, tá$ékoztatás az
áú|ártható szerv ez.et fo ga| má ról

Azaján|atota tĺársaság képviselője minden oldalon kézjegyéve| ktiteles ellátni.

Azajźn|atnakfolyamatossorszámozÁssa|ke|lrendelkeznie.

A borítékon nem szerepelhet a benyujtóra vonatkoző je|zés.

Az aján|atot két pé|dányban, külön |ezźtrtborítékban kell benyijtani, az egyik példĺányon feltiintetve az
,,Eredeti péIdáný', a másikon a,,Másolati példány'' szöveget.

A borítékon a következő szöveget kell és lehet feltüntetni: ,,Budapest V[I. keľĺilet, Balassa u. 7. és
9. szĺĺm a|atti Íngat|anok elĺdegenítése - pá|yázat,,

Az aján|atot sértetlen borítékban kell benyujtani, sérĺilt, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át.

Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, azeredetiigazotástkell csatolniazajőn|athoz.

Az ajźn|ati biĺosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beíľni: ajánlatĺ biztosíték
Balassa u.7 es 9.

Az aján|attartaknź.ŕ. a ktivetkező sorrendben kéťük ö'sszefiÍzni:

1. Jelentkezési lap

2. Ajánlati tisszesítő

3. Eredeti,30 napnál nem régebbi cégkivonat

4. Eredetialáírásicímpé|dány

5. A Pp. e|őírźsai szerinti bizonyito eĘű meghata|mazts, amennyiben az aján|atot nem a cég
képviselője kjaallát

6. Páiyźľ.ati dokumentáció megvásĺárlásráľól szóló bevéte|ipéĺlztátbizonylat másolata

7. Ajánlati biĺosíték befizetéséről szóló igaznlás másolata

8. Nyilatkozat végelsámolásról, csődeljĺárĺásróI, felszámolásľól

9. Nyilatkozat apáúyázati feltételek elfogadásrárő|, szerzadéskiitésről, ingattanszsrzési képességről,
aján|ati kiitöttségrőI

10. Nyilatkozat adó és adók módjĺáľa behajthatő kijztartozÁsrő|; Kiíróval szemben fennálló
tartozásrő|

11. NAV igazolása

12. Helyi adóigazolás (beszerezhető: Budapest Józsefuárosi Önkormányz'atPotgfumesteri Hivatala
1082 Budapest, Baross u.63-67.)

13. Kiíróval, bonyolítóval szemben fennál|ó tartozÁs igazo|ása (beszeľezhető: Józsefrárosi
Gazdálkodási Központ Zťt. |o84 Budapes! Őr u. 8., és Budapest Józsefuárosi Önkormányzat
Polgánnesteľi Hivatala Pénziigyi Ügyoszĺíly 1082 Budapes! Baľoss u.63-67. tr. em.)

|4. Nyilatkozat pénziigyialkalmasságról

15. Nyilatkozat a kézbesítés heýéről és a bankszám|aszźmrő|

16. Nyilatkozat átliáthatő szervezetľől

17. Nyilatkozat apáůyázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséró|, ői|apotának megismeréséről

18. Azadásvételi szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítĺási javaslatok

,fu,r



Atlátható szgr\I ezet:.

A20|1. évi CXCW. tv. 3. $ rende|kezései alapján át|źúhatő szeĺvezet..

l. ótllźtható szervezet:

a) az á|lam, a kiiltségvetési szeľv, a köztestiilet a he|yi ö'nkormányzat a nemzetiségi önkormányzat,
a t-iĺrsulás, az egyházi jogi személy, az o|yan gazdáůkodő szervezet' amelyben az źůl'am vagy a
helyi önkormányzat kiilön-kiilön vagy eryiitt l00%-os részesedéssel rendelkezit a nemzetközi
sz.ervezet, a kiilfi'ldi állam, a kĺiĺfi'ldi helyhatóság, a kĺilftildi állami vagy helýatősägi szerv és az
Euľópai GazÄasági Térségľől szóló megállapodásban részes á||am szabát|yozottpiacźra bevezetett
nyi lvánosan műki'dő r észu énytársaság,

b) az o|yan belfř'ldi vary kiilftildi jogi személy vary jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezśt, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tu|ajdonosi szerkezete, a pénnĺlosás és a teľľorizmus ťlnanszírozźsa mege|őzeséről és
megakadályozásátő| szóló töľvény szerint meghatĺározott tényleges fulajdonosa megismerhető,

bb) azEurópai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Téľségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasźryi Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagéú|amźban vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarorczágnak a kettős adőztatás
elkerĺiléséről szóló eryezménye van,

bc) nem minősiil a üírsasági adóról és az osztalékadóról szóló tiiľvény szerint meghatározott
ellenőrzött kiilfr ldi tĺĺrsaságnak,

bd) a gazÁźLlkodó szervezetben közvetlenül vagy könetetten több mint 25%o-os tulajdonnal,
befoýíssal vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazÄźt|kodćl sz.ervezet tekintetében a ba), bb) és bc) a|pont szerinti feltételek fennállnak;

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

ca) vez'ető tisztségviselői megismeľhetőŁ

cb) a civil. szewezet és a vizitźlrsulat, valamint ezek vezető tisztségviselöi nem á.Í,lá./rható

szerv ezetben nem rendelkeznek 25%o-ot meghalacló ľészesedéssel,

cc) szék,he|ye az Európai Unió tagállarnźtban, az Európai Gazdasági Térségľől szóló
megállapodásban részes áIlamban, a Gazdasági Együttmííködési és Fejlesztési Szeľvezet
tagáů|amáhan vagy olyan államban van, amellye| Maryarországnak a kettős adőztatźs
elkerü|éséről szóló egtezménye van;

9. meghatdroań befolytűs: az a kapcsolat, amelynek ľévén természetes személy, vary jogi személy egy
jogi személynek tagja vagy részvényese, és

a/ jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsáęa tagsai többségének
megv źiasztátsĺára és visszahívására, V&gY

b) a jogi személy más tagiaiva| vagĺ ľészvényeseivel kötött megállapodás a|apján egyedül
rendelkezik a szavaz.atoktöbb mint ötveĺ száualékával.

3. $ (2) Az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a
sz'erződő félnek cégszerĺien aláírt módon nyi|atkoznia kell. A valótlan tarta|mri ĺyi|atkozat alapjĺán
ki'tött szeľződés semmis.
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